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Till statsrådet Margareta Winberg

Regeringen beslutade den 9 juli 1998 tillkalla särskild utredareatt en
för vissagöra delaratt översyn jämställdhetslagen.en av av

Till särskild utredare förordnades den 9 juli 1998 ordförande vid
arbetsdomstolen Hans Stark.

Som sekreterare i utredningen anställdes den oktober15 1998 hov-
Anna Middelman.rättsassessom

decemberDen 1 förordnades1998 departementsrådet Daniel-Mona
ÖrjanNäringsdepartementet, och hovrättsassessom Hämeskog,son,

Näringsdepartementet, sakkunniga i utredningen. för-Samma dagsom
ordnades följande ingå i referensgrupp: Gunilla Hansén-attpersoner en
Larson, Arbetsgivarverket, Anita Trogen, Svenska Arbetsgivare-
föreningen SAF, Gunnar Bergström, Landstingsförbundet, Göran
Söderlöf, Svenska Kommunförbundet, Ingalill Landqvist-Westh,
Landsorganisationen i Sverige LO, Eskil Wadensjö, Aka-Sveriges
demikers Centralorganisation SACO och Britt-Marie Thulestedt,
Tjänstemännens Centralorganisation TCO. Referensgruppens leda-

förordnades sedan arbetsmarknadensmöter inbjudits delta iparter att
referensgrupp till utredningen och inkommit med förslag påen en

manlig och kvinnlig representant.
Utredningsarbetet slutfört och jagär överlämnar härmed betän-nu

kandet SOU 1999:91 En jämställdhetslagen.översyn av

Stockholm den 15 september 1999

Hans Stark

/Anna Middelman
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag delargöra vissaatt översynen av av
jämställdhetslagen. frågorDe utredningen har behandlat gällersom
jämställdhetslagens diskrimineringsförbud, påföljden skadestånd vid
överträdelse diskrimineringsförbudet, lönekartläggning, talerättenav
inför Jämställdhetsnämnden och Nämnden diskriminering,mot samt

Översynenfrågor hänger med arbetsvärdering. har isom samman
första hand förgjorts nå överensstämmelse med EG-rätten och haratt
därvid skett under beaktande de lagarna diskriminering itre motav nya
arbetslivet, dvs. lagen åtgärder etnisk diskriminering, lagenmotom om
förbud diskriminering med funktionshinder och lagenmot av personer

förbud diskriminering på grund sexuell läggning.motom av
Vad särskilt gäller de viktiga frågorna rörande lönekartläggning och

arbetsvärdering har haft självständigt syfte.översynen ett

Diskrimineringsförbudet

Jämställdhetslagens diskrimineringsförbud omfattar direkt och indirekt
diskriminering. Någon definition dessa begrepp finns lagen.inte iav
Förbuden könsdiskriminering avgränsade till särskildavissamot är

typisktsituationer diskriminerande. Otillåten köns-settsom anses
diskriminering föreliggakan vid anställning 16 och §§, vid17m.m.
tillämpning lägre lön eller anställningsvillkor 18 §, vidsämreav

vidarbetsledning 19 § uppsägning, omplacering 20 §.samt m.m.
Paragrafema uppbyggda dels presumtionsregler 16, ochär 18som

§§, dels19 bevisregler 17 och 20 §§. de lagenI i angivna situa-som
tionema, med undantag, förutsätts det finns jämförelseperson.ett att en
En förutsättning för dislcrimineringsförbudet vid anställning dess-är

anställningsbeslut fattas.utom att ett
Ministerrådet harinom EU direktivetantagit 97/80/EG bevis-om

bördan måli könsdiskriminering, bevisbördedirektivet. Direktivetom
innebär lagfästande EG-rättens praxis i frågan bevisbördans pla-av om

bevisbérdedirektivetcering. I och i de diskrimineringslagama finnsnya
definition indirekt diskriminering.en av



SOU 1999:91Sammanfattning10

införasindirekt diskriminering ibegreppetdefinitionBör aven
lagtexten

in-diskrimineringdefinition indirektföreslårUtredningen att aven-
jämställdhetslagen.förs i

finnsdiskrimineringslagamadeoch ibevisbördedirektivEG:sI ennya
järn-Utredningendiskriminering. ävenindirekt attdefinition anserav

Formuleringenbegreppet.definitiontillförasbörställdhetslagen aven
till deanslutaochbevisbördedirektivetmed närabör överensstämma

ochrättslägetklargörsHärigenomdiskrimineringslagama. upp-tre nya
diskri-tillhänseendedettajämställdhetslagen inås anpassasatt

övrigt.mineringslagstiftningen i

påÄr diskrimineringsförbud kravjämställdhetslagens om
anställninganställningsbeslut vidpåoch kravjämförelseperson

EG-rättenmedförenliga

könsdiskrimineringotillåtenförbudetföreslårUtredningen motatt- för-på detutformasjämställdhetslagen sättet attianställningvid m.m.
ochanställningsförfarandethelaunderarbetssökandeomfattarbudet

ståndtillkommeranställningsbeslut sakeninågotoberoende av om
diskriminerings-hellerIntejämförelseperson.påkravnågotsamt utan

jämförelse-kravinnehållaarbetsledningsbeslut bör ettvidförbudet

person.

jämförelse-det finnskrävtsEG-domstolen har inte attfall frånI enett
anställnings-idiskrimineringdirektvidkönmotsatt enperson av

direktforblivitnågonavgörande utsattVidsituation. om
fiktivkandislqimineringslagamadeidiskriminering tre ennya

viddiskrimineringförbudJämställdhetslagens motjämförelse göras.
kan intejämförelsepersonpådess kravgällersåvittanställning anses

med EG-rätten.överensstämma
diskriminerings-jämställdhetslagensdärförUtredningen attanser

påkravnågotsådantpåutformasbör sättanställning attvidförbud
konsekvensIdiskriminering.direktvidställsintejämförelseperson upp

arbetsled-gällervadgenomförasmotsvarande ändringdärmed bör
jämställdhetslagen.§enligt 19ningsbesluten

oförenligt med EG-rätten attintedäremotkanDet upp-varaanses
Utredningenlönediskriminering.vidjämförelsepersonpåställa krav

vadmedlikhetavseende. Idettaändring inågondärför inteföreslår
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gäller enligt EG-rätten skall jämförelsen dock kunnasom göras ävenen
med tidigare anställd kön.motsatten av

Vid indirekt diskriminering måste däremot faktisk jämförelseen
mellan Detta följergöras. EG-rätten och motsvarande gällergrupper av

enligt de diskrimineringslagama.även nya
Diskrimineringsförbudet dei diskrimineringslagarna skyddartre nya

arbetssökande under hela rekryteringsförfarandet och krav påutan att
anställningsbeslut kommer till stånd. Enligt utredningens mening kan

det enligt EG-rätten inte ställs något krav på anställnings-anta attman
beslut för otillåten könsdiskriminering skall kunna föreligga.att För att
med säkerhet nå överensstämmelse med EG-rätten utredningenanser

jämställdhetslagens förbud diskriminering vid anställningatt mot även
bör omfatta situationer då arbetsgivaren inte fattar något anställnings-
beslut. Detta innebär arbetsgivare avbryter anställnings-att etten som
förfarande, därför arbetsgivaren inte vill anställa sökandet.ex. att en av
visst kön, kan skyldigsig till otillåten könsdiskriminering.göra

Är jämställdhetslagens presumtionsregler förenliga med EG-rätten och
bevisbördedirektivet.

Utredningen föreslår bestämmelserna i nuvarande 16, 19 ochatt-
20 jämställdhetslagen ändras och sammanförs i 16en ny
Ändringen innebär presumtionsreglerna vid anställning, befordran,att
utbildning för befordran och arbetsledning bevisregeln vidsamt
uppsägning, omplacering, permittering och avskedande formuleras som

enhetlig bevisbörderegel i överensstämmelse med bevis-en
bördedirektivet. Vidare föreslår utredningen jämställdhetslagen17 §att
upphävs.

Innebörden EG:s bevisbördedirektiv och de diskri-treav nya
mineringslagama arbetstagarenär gjort antagligtnäratt att
könsdiskriminering föreligger bevisbördan skall gå påöver
arbetsgivaren. Frågan bevisbördedirektivets bevisbörderegelär ärom
lika fördelaktig eller fördelaktigare för arbetstagaren. finnsDet
emellertid inte någon juridisk metod med vilken kan jämföraman
jämställdhetslagens presumtionsregler med bevisbördedirektivet.
Eftersom det därför inte med någon säkerhet kan konstateras att
presumtionsregeln förbud könsdiskriminering vid anställningmotom
och arbetsledning effektivare eller i fall lika effektivvarjeger en
lättnad i bevisbördan för käranden bevisbördedirektivet, talarsom
mycket starka skäl för denna regel i eller form måsteatt görasen annan
tillämplig den svenskai diskrimineringsprocessen. Utredningen anser
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vidkönsdiskrimineringförbudpresumtionsregeln motatt om
formulerasjämställdhetslagenarbetsledning ividochanställning m.m.

dettabevisbördedirektivet. Imedöverensstämmelseuppnåför attom
skälredaktionellaskall utgå.§ Av17utredningenligger attatt anser

anställningdiskrimineringsförbud vidjämställdhetslagensbör m.m.,
föras ioch omplaceringuppsägningarbetsledning samt sammanm.m.

ochbevisbördedirektivetenlighet meduppställd iparagraf ärsomen
eller jäm-anställningsbeslutkrav påinnehåller någotintesom

förelseperson.
jämställd-18§lönediskrimineringsförbudet iPresumtionsregeln i

stå ifårEG-rättenänkan inte strängare utanhetslagen ansesvaraanses
utred-enligtdetinnebäranfördamed den. Detöverensstämmelse att

jämställd-gällande 18§fog kanmedmening inte göras attningens
skallmed EG-rättenöverensstämmelseförändrasbehöverhetslagen att

lönediskri-ändringnågondärför inteföreslårUtredningenuppnås. av
jämställdhetslagen.18 §mineringsförbudeti

Skadestånd

tillräckligtvidtadet medlemsstaternaåligger attEnligt EG-rätten
jämställdhetsområdetdirektiven påsyftet medföråtgärdereffektiva att

idiskrimineratsskadestånd till fleraAllmäntuppnås.skall sam-som
befordranförutbildningellerbefordranelleranställningmedband

dedem.lika mellan Idelasjämställdhetslagen treskall enligt nya
delatbegränsningmotsvarandefinns ingendiskrimineringslagarna om
blivittill denskadestånd utgår inteEkonomisktskadestånd. som
ellerbefordranvidelleranställningsförfarandeviddiskriminerad ett

eller dejämställdhetslagenenligt tresigbefordran,förutbildning vare
diskrimineringslagama.nya

allmäntreglerjämställdhetslagensändraskäldetFinns att om
skadestånd

till fleraskadeståndetdet allmännaföreslårUtredningen att som-
ochtillutgåmellan demlikaskall delasinte utandiskriminerats envar

blivitdenneden kränkningtillmed hänsyndiskrimineradede somav
för.utsatt

skadestånddetframhävaviktigtdetUtredningen är att attatt somanser
handförstadiskriminerad i utgörblivithartill någonutgår ensom

hareller hanhonför vad justtill dennaindividuell ersättning person
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blivit för. bör också framhållasDet den funktionenpreventivautsatt att
hos det allmänna skadeståndet blir bäst tillgodosedd med ordningen

innebär skadeståndets storlek ärflera diskrimineradenärattsom
utgångspunkt frånbestäms med den kränkning diskri-detsom

förminerande agerandet har inneburit och de berörda.var en av
Även omständighetenden utredningen föreslår diskri-att att

mineringsförbudet enligt jämställdhetslagen skall omfatta hela
anställningsförfarandet talar ordning med delat skadestånd.mot en

fleraDiskrimineringen kan då ske vid olika tillfällen och olikapåav
regel allmänt skadestånd skall fleraEn delas lika mellansätt. att ettom

diskriminerade kan inte rimligen bibehållas oförändrad i det ändrade
utredningens förslagläge uppstår godtas.som om

därförUtredningen regeln delat skadestånd skall utgåattanser om
och de diskrimineradeoch skall erhålla skadeståndatt ettvar en av som

bestämt med hänsyn till den kränkning den för.blivitär utsattpersonen
skadeståndVad gäller allmänt i övrigt förarbetena tilli jim-anges

utgångspunkten skallställdhetslagen den skadeståndspraxisatt vara
föreningsrätts-förekommer i och anställningsskyddsmål. EG-som

krav på medlemsstaterna måste vidta effektiva åtgärder förrättens att
skalldirektivens syften uppnås enligt utredningens uppfattningäratt

uppfyllt de svenska domstolarna har tillämpaatt attgenom samma
beräkningsgrunder vad gäller skadeståndet vid diskriminering som

nationellagäller enligt övriga arbetsrättsliga regler. Utredningen anser
regler allmäntjämställdhetslagens skadestånd förenligi övrigt äratt om

med EG-rätten.

skäl ändra jämställdhetslagensdet regler ekonomisktFinns att om
skadestånd

Utredningen föreslår inte någon ändring jämställdhetslagensav reg-—
ekonomiskt skadestånd.ler om

Enligt utredningens bedömning skall den nuvarande ordningen i jim-
ställdhetslagen endast allmänt skadestånd och alltså inte ekonomisktatt

till denskadestånd kan utgå har blivit diskriminerad i sambandsom
befordran eller utbildningmed anställning, för befordran bestå. Utred-
regleringen förenlig med Regleringenningen EG-rätten.ärattanser

med vad gäller enligt de diskri-överensstämmer även tresom nya
mineringslagarna.

Enligt utredningens mening i övrigt jämställdhetslagensär även
skadeståndsreglering förenlig med EG-rätten.
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arbetstagarorganisationernas behovLönekartläggning och attav
få tillgång individers lönerenskildatill

syftet lönekartläggningen klargörs imedföreslårUtredningen att-
synliggöraenligt utredningens meningSyftet skallförarbetena. attvara

arbetenarbetstagare i skildaför olika kategorierhur lönerna typer avav
skallvarandra hänsyn kön. Kartläggningentillförhåller sig när tas

dessa frågor.för aktivt arbete iutgångspunktdärmed bilda ett mer
åtgärder införslagens aktivaföreslår det i avsnittUtredningen att enom

förekommandeanalyseraför arbetsgivarenskyldighetuttrycklig att
skallutredningen arbetsgivarenföreslårlöneskillnader. Vidare att vara
kartlägg-hurarbetstagarorganisationemamedsamrådaskyldig att om

med löne-informera dessa arbetetskall bedrivasningsarbetet samt om
analys därav.och sinkartläggningen om

lönekartläggningensuttalandena i förarbetenaUtredningen att omanser
klargörandemed ioch det viktoklarhetskapatsyfte har är ettatt av

enligt utredningenslönekartläggningen skallSyftet medavseende.detta
arbets-för olika kategorierhur lönernaklargöramening att avvara

hänsynförhåller till varandraarbete sigskilda när tasi typertagare av
arbete i dessaför aktivtbilda utgångspunktdärmedochtill kön ett mer

frågor.
intemed lönekartläggningenanförts avsiktenharlagförarbetenaI att

arbetsvärdering. Lag-systematiskskall någonarbetsgivaren göraär att
börmånlönekartläggningen görligasteidock frånutgårstiftaren att
likabetraktautför arbetearbetstagareleda till är attatt somsomsom

föreslårUtredningenkan identifieras.arbetsplatspålikvärdigaeller en
hänseenden.dessaändring inågoninte

jämförelser mel-genomslagskraftökad ochskalllagenFör attatt
ståndtillarbetstagare skall kommakategorierocholikalan avgrupper

uttrycklig skyldighetskall införasdet lageniutredningen att enanser
Vidarelöneskillnader.förekommandeanalyseraför arbetsgivaren att

samråda medskall skyldigarbetsgivarenutredningen attatt varaanser
skall bedrivaskartläggningsarbetethurarbetstagarorganisationer om

lönekart-medarbetstagarorganisationema arbetetinformerasamt om
Utredningenlöneskillnader.analysoch sin attläggningen anseravom

arbetstagarsidan ikan främjaslönekartläggningensyftet med attgenom
kartläggningen.medverka ikanomfattningstörre

sinarbetstagarorganisationema iföreslår inteUtredningen att sam-
del enskildakartläggning skall fåarbetsgivarenverkan med avom en

innebärindividers lönerenskildagranskninglöner. Enindividers av
gälla lönesätt-förfarandet har gått tillutredningenenligt över attatt

ningen.
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Talerätt vitesföreläggandeom

Utredningen föreslår fackliga organisationer i förhållande tillatt-
vilka arbetsgivaren bunden kollektivavtal skall talerätt införär av ges
Jämställdhetsnämnden respektive Nämnden diskrimineringmot om
vitesföreläggande. Jämställdhetsombudsmannen och Ombudsmannen

etnisk diskriminering skall beredas tillfälle hasig och ävenmot att yttra
finner skälombudsmannen till det, intervenera irätt näratt, ett av en

facklig organisation anhängiggjort ärende vid nämnderna. Vidare före-
talan vidslår utredningen tingsrätt utdömande förelagt viteatt om av

föras den fackliga fram-skall kunna organisationen gjortäven av som
vitesföreläggandet.ställningen om

talerätt för fackligaUtredningen organisationer vites-attanser en om
föreläggande inför Jämställdhetsnämnden diskri-och Nämnden mot

förkan stimulera och vitalisera det lokala arbetet deminering samt
fackliga medföra ansvarstagande förorganisationerna störreett

betydelse för fackligajämställdhetsarbetet. organisationerAv stor att ge
detföra talan på arbetsmarknadenärrätt är även attatt parterna som

för jämställdhetsarbetet. bör därför dessahar huvudansvaret Det vara
hand skalli första agera.som

för talan, bör JämställdhetsombudsmannenorganisationOm en
etnisk diskrimineringrespektive Ombudsmannen ha rättmot att yttra

då eller finner erforderligt haoch ombudsmannensig ävensenareom
förfrågan från ombuds-Om organisationen vidintervenera.rätt atten

fåfrån föra talan, bör haavstått organisationen inte rättatt attmannen
ärendeteller delta i intervenient.sigyttra som

Frågor med arbetsvärderinghänger sammansom

regelföreslår § jämställdhetslagen tillförsUtredningen 33att somen-
förJämställdhetsombudsmannen till tillträde till arbetsplatsrätt attger

undersökningar.göra

lönediskrimineringsprocessen till grund förutredning i läggsDen som
lämpligen förebringas enskildadomstolens prövning bör de parternaav

med hänsyn till arbetsvärdering oprecistsjälva. minst någotInte äratt
utredningen detoch subjektivt inte lämpligtäratt att utom-anser en

förordnad för uppgiften. Utred-stående domstolen anlitasexpertav
förslag härom.framlägger inte någotningen

utvecklar i betänkandet sin på beviskraven iUtredningen ensyn
vad gäller frågan arbetena likvärdiga.lönediskrimineringsprocess ärom
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huvudsak utredningens analys huvudsakligaI i denutmynnar att
för de omständigheterbevisbördan har betydelse för värderingensom

arbetena visserligen ligger på käranden. Arbetsgivaren såsom denav
har särklassigt lättast rörande förhållan-utredningattpart presterasom

den anknytning till arbetsplatsen har emellertid delmed bära vissatt av
bevisbördan. uppnås för käranden bevisbördan,Härigenom lättnad ien

tendera bli alltförkan Utredningenatt tung. attsom annars anser en
följer direkt allmänna bevisregler samklangsådan ordning och står iav

därför lag-med behövs inte någon omformuleringEG-rätten. Det av
texten.

uppgiftsskyldighet jämställdhets-Beträffande arbetsgivarens enligt
tillförasjämställdhetslagen skalllagen utredningen 33 §att enanser

tillträde till arbets-Jämställdhetsombudsmannen tillregel rättsom ger
för arbetsvärdering.för undersökningar betydelseplatsen göraatt av en

jämställdhetslagen skalldet i 18Utredningen inte §attanser
för lik-krävs arbeten skallvad attnärmare anses varasomanges

värdiga.



SOU 1999:91 17

Summary

had the task of of theThe has reviewing certain ActCommittee parts
and whichEquality Men Women. The questionsConcerning Between

considered by the Committee relate the prohibition againsthave been to
forth the Concerningdiscrimination in Act Equality Between Menset

ofresult violations of the prohibition againstand damagesWomen, as a
standing before Opportunitiesthe Equaldiscrimination, surveys,wage

related workDiscrimination Tribunal, andand the issuesTribunal to
primarily been conducted orderhas inevaluation. The review to

taken placewith law and, in this hasaccord ECachieve context,an
the three againstbeing given Actswith consideration to new

Ethniclife, theworking i.e. againstdiscrimination in Act
regarding the Prohibition againsttheDiscrimination, Act

regardingwith Disabilities, and theagainst Persons ActDiscrimination
Discrimination Based Sexual Orientation.Prohibition againstthe on

withhad independent objective especiallyThe hasreview respectan
work evaluation.concerning andthe issuesimportantto wage surveys

DiscriminationProhibition againstThe

Concerningdiscrimination forth theagainst in ActThe prohibition set
indirectincludes direct andandEquality WomenBetween Men

of forth the Act.definition these indiscrimination. No concepts set
limited certaindiscriminationprohibitions againstThe tosex are

consideredwhich, typicallyparticular situations areseen,
withconjunctionIllegal discrimination exist indiscriminatory. sex may

and with lower§§ 16 17, in conjunctionemployment, etc. wages or
with workconditions § 18, conjunctioninemploymentpoorer

termination,and with§ 19, in conjunctionmanagement
rules offormulated20. The sectionsredeployment, §etc. asare
and 20.and 19, and evidence rules §§ 1718presumption §§ 16, as

thatforththe situations in theexception, ActWith set presupposeone
withAdditionally, conjunctioncomparison inthere exists person.a
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employment, the application of the prohibition conditional on a
decision with employment having been taken.respect to

The Council of Ministers within the has adopted directiveEU
97/80/EC the burden of proof in of discrimination, "theon cases sex
burden of proof directive." The directive entails codification of thea

law of the ofEuropean Court Justice with the placementrespect tocase
of the of proof.burden The burden of proof directive and the new
discrimination contain definition ofActs indirect discrimination.a

definition ofShould the of indirect discrimination beconcepta
incorporated the legislationinto

The Committee that definition of indirect discriminationproposes a—
be incorporated into the ConcerningAct Equality andBetween Men
Women.

of proofThe ECs burden directive and the discrimination Actsnew
definition of indirectcontain discrimination. The Committeea

considers definition of thethat should also incorporatedbeconcepta
into the Concerning EqualityAct Between Men and TheWomen.

accord with the burdenwording should be in of proof directive and be
closely connected the three discrimination this theActs. Into manner,
legal will be clarified and, in thissituation regard, the ConcerningAct
Equality and will be brought accordanceBetween Men Women into
with discrimination legislationthe in general.

the ofAre and the forcomparisonrequirement requirementa person
employment decision with employment, forthin conjunction insetan as

the Equality prohibitionAct Concerning Between Men and Women
discrimination, compatible with lawECagainst

The that the prohibitionCommittee against illegalproposes sex—
discrimination within conjunction employment, thein Actetc.
Concerning Equality and wordedBetween Men Women be in such

that the prohibition employment duringapplicants themanner covers
entire employment and irrespective of whether employmentprocess an
decision taken in the and without forrequirementmatter, any a

shouldcomparison Nor the prohibition against discriminationperson.
with decisionsin conjunction forcontain requirementmanagement a a

comparison person.
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ofof Justice, comparisonCourtfrom the EuropeanIn personaone case
relatedwith direct discriminationconjunction tointhe opposite sex

threeAccording therequired.employment tonot newwas
conjunctionbe made infictitious comparisondiscrimination Acts, cana

directsubjectedhas beenwhetherof todeterminationwith personaa
comparisonforthe requirementInsofardiscrimination. personaas

and WomensEquality Between MenConcerningconcerned, the Act
employmentwithin conjunctiondiscriminationagainstprohibition

law.with ECcomplysaidbe tocannot
Concerningthat thetherefore considers ActCommitteeThe

discriminationprohibition againstand WomensMenEquality Between
suchbe worded inshouldemploymentwithconjunctionin mannera

conjunctionimposed incomparisonforrequirementthat personano
amendmentcorrespondingConsequently,discrimination.with direct a

19§work toeffected with pursuantmanagementshould be respect to
and Women.MenEquality BetweenConcerningof the Act

lawwith ECbe inconsistentconsideredbeConversely, tocannot
withconjunctionincomparisonforrequirementimpose personto aa

doesCommitteeThediscrimination. not anyproposewage
shouldlaw,ECtheregard. Asthis toin pursuantamendments case
of theemployeeformerwithcomparisonmakepossiblebe to even aa

opposite sex.
hand,otherthediscrimination,with indirectconjunctionIn anon

ECperformedbe pursuant tobetweenactual comparison mustgroups
discriminationtheappliesalsothisSimilarly, pursuant tolaw. new

Acts.
threetheindiscriminationagainstprohibitionThe new

entiretheduringapplicantsemploymentdiscrimination Acts protects
regardingdecisionthatrequirementwithoutandrecruitment aaprocess

thatopinion,the Committeestaken. Inemployment assumeone can
decisionemploymentforrequirementimposedoeslawEC not anany

orderexist. Indiscrimination guaranteeillegal tofor toorderin ansex
Concerningthat theconsiders ActCommitteethelaw,with ECaccord

discriminationprohibition againstand WomensMenEquality Between
thewheresituationsshould alsoemploymentwithconjunctionin cover

Thisemployment.regardingdecisiontakeemployer does not any
employmentthediscontinueswhichemployerthat process,anmeans

ofapplicantemploywishdoesemployerthe tobecause not aane.g.
discrimination.illegalforliablebecertain sexcansex,
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Equalitythe Between andAre Act Concerning Men Womens
with proofrules EC law and the burden ofconsistentpresumption

directive

that the and of theThe Committee §§ 16, 19 20 Actcurrentproposes—
Equality and be amended and beConcerning Between Men Women

The the§ 16. amendment entails thatconsolidated into newa
with employment, promotion, trainingrules in conjunctionpresumption

and work and evidence rule in conjunctionfor promotion management,
formulatedredeployment, lay-offs and dismissal bewith termination,

ofof proof rule accordance with the burdenuniform burden inas a
Additionally, the Committee thatproof directive. proposes

beEquality and Womenof the Concerning Between Men§ 17 Act
repealed.

burden of proof directive and the threeeffect of theThe ECs new
when the employee has established primathatdiscrimination Acts a

of employer.the burden proof shifts thefacie of discrimination tocase
of proofthe burden of proof directives burdenwhetherThe question I

employee.advantageous, theadvantageous,rule equally toor more
thelegal method by which Acthowever,There is, one can compareno

rulesand presumptionEquality Men WomensBetweenConcerning
beproof directive. Thus,of sincewith the burden cannot

withthat the rules of presumptionwith certaintydemonstrated any
withdiscrimination conjunctionagainst inthe prohibitionrespect to sex

provide effective inand workemployment management or, anya more
plaintiffthe burden of proof for theeffective alleviation inequallycase,

proof directive provides, thereofthe burden strong reasonsare veryas
Swedishbeing applicable inform another,for this rule, in orone

that thelitigation. The Committee considersdiscrimination
of prohibition discrimination inthe againstrule inpresumption respect

with workand conjunctionwith employment, inconjunction etc.
andEqualitywithin the Concerning Between MenActmanagement

burden oforder be with thebe reworded in inWomen to agreement
thatthat the of the opinionThis Committeeproof directive. means

drafting the prohibitions againstrepealed.should be For§ 17 reasons,
Equality andthe Concerning Mendiscrimination in Act Between

draftedincorporated paragraph which inshould be intoWomen one
ofthe burden proof directive and which doesaccordance with not

for employment decision comparisonrequirementcontain an or aany
person.

the prohibitionof presumption in discrimination inThe rule wage
Equality andof the Concerning Between Men Women§ 18 Act cannot
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beratherlaw, butthan ECstricterbeingconsideredbe mayas
that, insuch, thistherewith. Asconsidered be in agreement meansto
theof Actthat 18be argued §allopinion,Committeesthe cannot at

amending inneedsand WomenMenEquality BetweenConcerning
CommitteeThewith EC law.accordanceachieveorder proposes,to

of18forth in §prohibitiondiscrimination setthat thetherefore, wage
beand WomenMen notEquality BetweenConcerningthe Act

amended.

Damages

takeobligatedMember States tothelaw,ECPursuant to are
of theobjectivefor theorderineffectiveappropriate, measures

General damagesachieved.be toequalityofthein todirectives area
connectiondiscriminated against inbeenhavewhoseveral persons

promotionfortrainingpromotionemploymentwith areoror
Concerningthe Actthembetweenequally pursuant toapportioned

discrimination ActsthreeTheand Women.MenEquality Between new
ofapportionmentregardinglimitationcorrespondingcontain no

beenhaswhothepaiddamagesEconomic not todamages. personare
employmentwithconjunctionindiscriminationofthe subject an

promotion,fortrainingpromotionwithconjunctionin orprocess or
andMenEquality BetweenConcerningthe Actneither pursuant to

discrimination Acts.threetheWomen newnor

MenEquality Betweenamend the ConcerningActthereIs toreason
damagesgeneralrelatedrulessand Women to

severaldamagesgeneralthat the toCommitteeThe personsproposes— equallyapportionedbeshouldagainstdiscriminated notbeenwho have
discriminatedof theeachpaidberatherbutthem, tobetween persons

suffered.havewhich theythe injuryconsiderationtaking intoagainst

fact thattheemphasiseimportantthatconsiders toCommitteeThe
discriminated againsthas beenwhopaidwhichdamages to personaare

for thesuchcompensationindividualcomprise toprimarily person
stressedbealsoshouldsuffered.hasshehewhichspecific injury or

bewill bestdamagesgeneralof thefunctionpreventativethethat
whenthe damagesofthewherebythrough amountachieved systema

ofthe basisdetermineddiscriminated againstseveral onarearepersons
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the actual discriminatory perpetrated against each of theacts persons
concerned.

The fact that the Committee that the prohibition againstproposes
discrimination the Act Concerning Equalitypursuant Between Mento
and Women the entire employment also militatescover process a

of apportioned damages since discriminationsystem tocan occur
several different occasions and in different ruleApersons, on ways.
that general damages shall be apportioned equally between the several

discriminated against reasonably be maintainedcannotpersons
unamended the changedin situation which will arise the Committees
proposals approved.are

Thus, the Committee that the rule regarding apportionedproposes
damages should be repealed and that each of the discriminatedpersons

should damagesagainst receive taking into consideration the injury
suffered by such person.

With general damages otherwise, stated in thetorespect
works the ConcerningAct Equality Between Men andpreparatory to

forWomen that the basis such shall be the law related damagestocase
established law and employmentin protection The ECcompany cases.
laws that the Memberrequirement States take effectivemust measures

for the object of the directivein order be achieved in theto
fulfilled by factCommittees view, the that the Swedish havecourts to

apply the calculation principles with damages inrespect tosame
conjunction with discrimination apply other domesticpursuant toas

Theemployment law rules. Committee considers that the Act
Concerning Equality andBetween Men rules regardingWomens
general damages otherwise in compliance with EC law.are

thereIs amend the ConcerningAct Equality Between Mentoreason
ofand rules damagesWomen in economicrespect

The Committee does amendment of the Actnot propose any—
Concerning Equality Between Men and Womens rules in ofrespect
economic damages.

In the Committees opinion, the the Actpresent system pursuant to
Concerning Equality Between Men and Women whereby only general
damages, and thus economic damages, be paid thenot tocan person
who has been subject discrimination in connection with employment,to

forpromotion, training promotion should force.remain in Theor
considersCommittee that the legislation in accordance with EC law.
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thewith that which appliesaccordalso inlegislation pursuant toThe
discrimination Acts.three new

Equality BetweenConcerningthe Actopinion,CommitteestheIn
otherwisealsodamagesrelatedrulesand WomensMen to are

law.with ECconsistent

particularforunions’ needtrade toand theWage accesssurveys
individuals‘ wages

clarifiedbeofthe objectthatThe Committee surveyswageproposes—
objectivetheopinion,the Committeesworks. Inthein preparatory

ofdifferent categoriesforthehowelucidateshall be to wages
genderwheneach otherrelateof workdifferentinemployees totypes

forform the basisthus,shall,Theconsideration.taken into surveys
CommitteeThethese issues.withworkactive respect to proposesmore

occurringanalyseemployerfor theresponsibility tothat expressan
regarding activesectionincorporated into the Actsbedisparitieswage

beemployersthatCommitteeAdditionally, the proposesmeasures.
which theinregarding thewith unionsconsultobligated to manner

theregardingsuch unionsand informconductedbewillworksurvey
thereof.analysisthe employers’andworksurveywage

workstheinthat theconsiders preparatoryCommittee statementsThe
andconfusion,createdhaveofobjectivetheregarding surveyswage

ofobjectregard. Thethismade inclarification bethatimportant a
theclarify howbeopinion,Committeesthein must tosurveys,wage

workofdifferentof employees incategoriesdifferent typesforwages
and, thisinconsiderationtaken intogenderwhenothereachrelate to

thesewithworkfor active respect tobasisformtocontext, morea
issues.

ofthe intentionstated thatthe Act,workstheIn topreparatory
worksystematicmakeemployerthat the tonot anysurveyswage

thethathowever, tolegislature,Theevaluation. surveys,wageassumes
employeesofidentificationlead theshouldpractical degree, tomost

equal valueofequalconsideredbewhichjobsperformwho to orasare
regardwithamendments toCommitteeTheworkplace.at proposes noa

these matters.
comparisonsforof andeffectiveness the Acttheorder increaseIn to

thetake place,of employeesand categoriesdifferent tobetween groups
employersforobligationthat toCommittee expressanproposes

theincorporated Act.intodisparities beoccurringanalyse wage
obligatedbethat employersCommittee totheAdditionally, proposes



24 Summary SOU 1999:91

consult with trade unions regarding the in which willmanner surveys
be conducted and inform trade unions regarding theto wage survey
work and the employers‘ analysis of disparities. The Committeewage
considers that the object of be promoted throughwage surveys can
employees taking in thepart to greater extent.surveys a

The Committee does that the trade unions, innot propose
conjunction with their co-operation with employers regarding wage

be permitted review individual persons A review oftosurveys, wages.
specific individuals’ in the opinion of the Committee, thatwages, means
the transformed into setting.process wage

Standing regarding injunctions subject conditional finesto

The Committee that trade unions, with which employersproposes—
have executed collective shall have standing before theagreements,
Equal Opportunities Tribunal and the Discrimination Tribunal
regarding injunctions subject conditional fines. The Office of theto
Equal Opportunities Ombudsman and the Office of the Ethnic
Discrimination Ombudsman should be afforded the possibility to

and also be entitled, when the ombudsman finds forcomment cause
such, intervene in concerning proceeding brought byto mattera a a
trade beforeunion the tribunals. In addition, the Committee proposes
that the trade whichunion brought foraction the imposition ofan an
injunction also have standing in the District fortheCourt execution of a
fine such injunctionpursuant to

The Committee considers that the trade unions‘ standing regarding the
imposition of injunctions before the Equal Opportunities Tribunal and
the Discrimination Tribunal stimulate and vitalise the local workcan
and, for the trade unions, result in increased adoption ofan
responsibility for equality work. The fact that the parties theon
labour market which have primary responsibility for the work towards
equality of significance for the issue of affording tradegreat unions
standing. Thus, should be these parties who primarily take action.

Where union brings action, the Office of the Equala an
Opportunities Ombudsman and the Office of the Ethnic Discrimination
Ombudsman should be entitled and, where the ombudsmanto comment

such time, later time, findsat be entitledat toor a necessary, even
intervene. Where the union, enquiry from the ombudsman, hasupon
abstained from commencing action, the union should be entitlednotan

take in the intervener.to comment part matteror as an
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related workIssues which to assessmentare

rule be of theThe incorporated into § 33 ActCommittee proposes a-
and such that the EqualEquality Between Men WomenConcerning

has the right the workplace in orderOmbudsmanOpportunity to enter
perform investigations.to

of the thewhich forms the basis adjudication inThe courtsreport wage
submitted by thelitigation should appropriately bediscrimination

fact that workthemselves. least in light of theindividual parties Not
somewhat imprecise and subjective, the Committeeevaluation

appointed byfor thirdappropriateconsiders that party expertnot a
proposalsdoesengaged. The Committeebethe not presentcourt to any

this regard.in
the evidentiarydevelops in its opinionThe Committee report an on

the issuelitigation with regarddiscriminationinrequirements towage
thePrimarily,different work of equal value.of whether the

of proof withreveals that the principal burdenanalysisCommittees
ofevaluationwhich significant for thethe circumstancesrespect to are

whoplaintiff. The employer, thefact falls thework in party canason
related theevidence concerning circumstanceseasily tomost present

proof.ofbear of the burden Inhowever, certainworkplace partmust, a
tend beof proof, which otherwisereduced burdenthis tocanmanner, a
considersplaintiff.achieved for the The Committeeall heavy,too

andrulesdirectly from the general evidencefollowsthat such systema
thereof proof directive. ThusECs burdenwith thein harmony no

of the legislation.re-draftingneed for any
duty provide informationthe employersConcerning pursuant toto

the CommitteeandEquality Between Men Women,Concerningthe Act
Ombudsmanaffords the Equal Opportunitywhichthat ruleproposes a

ofinvestigationsworkplace order performthe inthe right toto enter
of the Actevaluation be incorporated into § 33worksignificance to

and Women.Equality Between MenConcerning
of the Concerningof the opinion that § 18 ActThe Committee not

detailed provisionsshould containand WomenEquality MenBetween
of equalfor work be considered beorderrequired inwhat tototoas

value.
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Författningsförslag

tillFörslag
1991:433jämställdhetslageniändringLag om

Härmed föreskrivs
gälla,skall upphöraoch 2019dels 17, attatt

rubrikenoch26, 35 4418, 25, 33,16,dels 9 11, 15, samtatt a,
lydelse,följandeskall haföre 16 §närmast

och16 §paragrafer, 9 binförasskalllagendels det i treatt anya
lydelse.följande§35 ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

åtgärderAktiva

Lönefrågor

9a§

årligenenligtverksamheten 2led iskall,Arbetsgivaren ettsom
iochlöneskillnader mellan kvinnor mänförekomstenkartlägga av

arbetstagare.för olika kategorierocharbetenskilda typer avav
vidareskallArbetsgivaren

löneskillnaderdeanalysera
ochmellan kvinnor män som

lönekart-synliggjorts genom
läggning.

dockgällerstycketdock FörstagällerskyldighetDenna
vidarbetsgivareintevid senastearbetsgivareinte senaste somsom
sysselsattekalenderårsskiftesysselsattekalenderårsskifte

arbetstagare.färre tioarbetstagare.färre tioän om
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skyl-§ Arbetsgivare9 b ärsom
och analyseradig kartläggaatt
löneskillnaderförekomsten av
samråda medenligt skall9a §

för-arbetstagarorganisation i
vilken arbets-hållande till

kollektiv-bundengivaren är av
kartläggnings-avtal hurom

bedrivasarbetet skall samt
informera organisationen om

och analysenkartläggningen
infor-Samrådet ochdärav.

vidskall skemationen samman-
träde.

Jämställdhetsplan

11§

deöversiktskall innehållaenligt 10 §jämställdhetsplan överEn en
vilkaochbehövliga på arbetsplatsenåtgärder enligt 4-9 är angesom

genomföraellerpåbörjaarbetsgivarenåtgärderdessa attavsersomav
året.kommandeunder det

översikt-skall ocksåplanenöversikt- Iskall ocksåplanenI
denresultatetligt redovisasdenresultatetredovisasligt avav

analysochkartläggningarbetsgivarenkartläggning somsom
enligtskallarbetsgivarendea§ göraenligt 9skall samtgöra

skallArbetsgivare ikart- 9a ävenmotiverasåtgärder avsom
åtgärder ochdeplanen redovisaläggningen.

den analys motiveras avsom
tidsplanenkartläggningen samt

for analysen.
första ochenligtplanerade åtgärdernahur deredovisningEn av
plan.skall efterföljande årsgenomförts in iharstyckenaandra tas
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

könsdiskrimineringFörbud mot

och indirekt könsdiskrimineringDirekt

15§

denna lag någon missgynnasikönsdiskrimineringMed attavses
direkt eller in-missgynnandet haromständigheterunder sådana ettatt

könstillhörighet.missgynnadesmed densambanddirekt
könsdiskrimineringIndirekt

väsentligtföreligger när en
detandelstörre enaavpersoner

till-könet missgynnas genom
skenbartlämpningen av en

ellerkönsneutral bestämmelse
krite-skenbart könsneutraltett

förfaringssätt.ellerrium
otill-otill- KönsdiskrimineringKönsdislcriminering ärär

den utsträckninglåten iutsträckninglåten deni somsom
och §§.framgår 18av16, 16a16-20 §§.framgår av

arbetsledning,Anställning,
uppsägningAnställning m.m.m.m.

könsdiskrimi-Otillåtenkönsdiskri- 16§Otillåten16§
föreliggaskallföreligga, nering närskallminering ansesanses
kränktdenvid visarsigarbetsgivarenär som anseren

föreliggeromständigheterellerbefordrananställning eller att
antagandetillanledningbefordranförutbildning utser som ger

före-könsdiskrimineringframför någonnågon attavannan
kommit.fastän denkön,motsatt som

dockgällersakliga Detta intebättreförbigås har om
för-arbetsgivaren kanarbetet ellerför visaförutsättningar att

farandetutbildningen.
gäller dock inteDetta om

kan visaarbetsgivaren
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

med densaknar sambandsigbeslutet inteatt vare
könstillhörighet,har samband missgynnadesindirektdirekt eller

strävandenkönstill- ledmissgynnadesmed den iär attett
arbetslivet,främja jämställdhet ihörighet,
hänsyn tillberättigatled ibeslutet ärsträ-är ettatt av

sådant ideellt ellerjämställdhet ifrämjavanden sär-annatettatt
uppenbarligenskiltellerarbetslivet, intresse som

förbör vikaberättigatdet inte intressetäratt avav
arbetslivet, ellereller jämställdhetideellttill sådant ihänsyn ett

vid indirekt diskrimineringsärskilt intresseannat som
ochoch nödvändigtför lämpligtbör vikauppenbarligen inte är

objektivamedkanjämställdhet i motiverasintresset av
sambandfaktorer saknararbetslivet. som

könstillhörighet.med

16 §Bestämmelserna16 § ia
gäller arbetsgivarennär

arbetssökande tilltar ut en
vidtarelleranställningsintervju

under anställ-åtgärdannan
beslutarningsförfarandet eller i

anställningsfråga,en
befordranbeslutar om

tillarbetstagareeller ut-tar ut
befordran,bildning för

arbetet,och fördelarleder
eller

avskedar,säger per-upp,
eller vidtar in-mitterar annan

arbets-gripande åtgärd mot en
tagare.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anställningsvillkør

18 §

Otillåten könsdiskriminering skall föreligga, arbets-näranses en
givare tillämpar lägre lön eller anställningsvillkor försämreannars en
arbetstagare dem arbetsgivaren tillämpar för arbetstagareän som av

kön, de utför arbete betrakta lika eller lik-när ärmotsatt attsom som
värdigt.

gäller dock inte,Detta Detta gäller dock inteom om
arbetsgivaren kan Visa de arbetsgivaren kan förfa-att visa att
olika anställningsvillkoren beror randet lämpligt och nödvän-är
på skillnader arbetstagarnasi digt och kan medmotiveras
sakliga förutsättningar för arbe- objektiva faktorer saknarsom

eller de falli varje inte samband med könstillhörighet.tet att
direkt eller indirekt harsigvare

samband med arbetstagarnas
könstillhörighet.

Skadestånd påföljderoch andra

Skadestånd

25§

könsdiskriminering skerOm Om könsdiskriminering sker
arbetsgivaren på på något otillåtetatt sätt ärgenom som

något otillåtet enligt enligt 16a§ och skall1sätt ärsom
16 eller någon eller17§ arbetsgivaren betala skadeståndutser
några framför eller flera till den eller de diskrimineradeen av

kön, skall arbetsgivaren för den kränkning diskrimi-motsatt som
betala denskadestånd till eller innebär.neringen
de diskriminerade för den
kränkning diskrimineringensom
innebär.

fleraOm diskriminerade i ett
sådant fall begär skadestånd,
skall skadeståndet bestämmas

bara dem hadesom om en av
blivit diskriminerad delassamt
lika mellan dem.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

26§

diskrimi-diskrimi- Om arbetstagarearbetstagareOm enen
otill-otill- på någotpå något ärär sättsätt somsom nerasneras
ellerskall låtet enligt och16a § 3 4låtet enligt 18-20 §§,

skadestånd enligt skall arbetsgivarenbetala 18arbetsgivaren
arbetstaga-förlust betala skadestånd tillför dentill arbetstagaren

den för den förlustoch föruppkommer som upp-rensom
kränkningoch för dendiskrimineringen kommerkränkning som
innebär.diskrimineringeninnebär. som

efterlevnadlagensTillsynen av

Uppgiftsskyldighet

33 §

jämställdhetsom-skyldig på uppmaningarbetsgivareEn är att av
arbetsgivarensuppgifter förhållandena idelämnabudsmannen om

tillsynbetydelse för ombudsmannenskanverksamhet vara avsom
enligt 30

jämställd-hartillsynFör
tillträde tillhetsombudsmannen

får därarbetsställe och göra
undersökningar.

Föreläggande viteav

35§

intearbetsgivareinte EnarbetsgivareEn somsom
föreskrift iföljeriföreskriftföljer angessomanges ensomen

föreläggaskan vid viteföreläggas 4-11kan vid vite4-11
skyldigheter. Ettfullgöraskyldigheter. Ett sinafullgöra sina attatt

föreläggande meddelassådantmeddelasföreläggandesådant avav
på fram-fram- jämställdhetsnämndenjämställdhetsnämnden på

jämställdhetsom-ställningjämställdhetsom-ställning avav
arbets-ellerbudsmannenbudsmannen. en

förhållandeitagarorganisation
bun-till vilken arbetsgivaren är

kollektivavtal.den av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ombudsmannen skall fram-i Ombudsmannen eller ar-
ställningen vilka åtgärder betstagarorganisationenange skall i

bör åläggas arbetsgivaren, framställningensom vilka åt-ange
vilka skäl åberopas till stöd gärder börsom åläggas arbets-som
för framställningen och vilken givaren, vilka skäl åberopassom
utredning har gjorts. till stöd för framställningensom och

vilken utredning har gjorts.som

35 a§ När arbetstagar-en
organisation gjort en
framställning till jämställdhets-
nämnden enligt 35 § skall

jämställdhetsombudsmannen
beredas tillfälle Omsig.att yttra
ombudsmannen finner skäl
därtill myndighetenäger delta i
ärendet intervenient medsom
ställning part.av

Överklaganden m.m.

44§

Talan utdömande vite Talan utdömandeom viteav om av
har förelagts enligt denna har förelagtssom enligt dennasom

lag förs vid tingsrätt jäm- lag förs vid tingsrätt jim-av av
ställdhetsombudsmannen. ställdhetsombudsmannen eller

arbetstagarorganisationav som
framställninggjort vites-om

föreläggande enligt 35

Denna lag träder i kraft den l januari 2001.

2 19-1501Enöversyn..
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tillFörslag
åtgärder1999:130lageniändringLag omom

diskrimineringetniskmot

föreskrivsHärmed
lydelse,följandeskall haoch 3526dels att

lydelse.följandeparagraf, 26införslagendet idels a avatt en ny

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Tillsyn

viteFöreläggande av

26§

intearbetsgivareEninte somarbetsgivareEn som
iföreskriftföljeri angesföreskrift somenföljer angessomen

föreläggasvid vitekan§§,5-7föreläggasvid vitekan§§,5-7
Ettskyldigheter.sinafullgöraEttskyldigheter. attsinafullgöraatt

meddelasföreläggandesådantmeddelas avföreläggandesådant av
pådiskrimineringNämndenpå motdiskrimineringNämnden mot

Ombudsman-framställningOmbudsman- avframställning av
diskrimineringetniskdiskriminering. motetnisk nenmotnen

arbetstagarorganisa-ellerfram-skall iOmbudsmannen enav
vilkentillförhållandeåtgärder itionvilkaställningen ange

bundenarbetsgivaren är avarbetsgivaren,åläggasbörsom
kollektivavtal.stödtillåberopasskälvilka som

ellerOmbudsmannenvilken ar-ochframställningenför
skall ibetstagarorganisationengjorts.harutredning som

åt-vilkaframställningen ange
arbets-åläggasbörgärder som

åberopasskälvilkagivaren, som
ochframställningenförstödtill

gjorts.harutredningvilken som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 a§ När arbetstagar-en
organisation gjort en

framställning till Nämnden mot
diskriminering enligt 26 skall§
Ombudsmannen etniskmot
diskriminering beredas tillfälle

Omsig. ombudsmannenatt yttra
finner skäl därtill äger
myndigheten delta ärendeti som
intervenient med ställning av
part.

Överklaganden m.m.

35§

Talan utdömande vite Talan utdömande viteom av om av
har förelagts enligt denna har förelagts enligt dennasom som

lag förs vid tingsrätt Om- lag förs vid tingsrätt Om-av av
budsmannen etnisk diskri- budsmannenmot etnisk diskri-mot
minering. minering eller arbetstagar-av

organisation fram-gjortsom
ställning vitesföreläggandeom
enligt 26

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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1 Utredningens arbete

dettaI kapitel redovisas några huvudpunkter i direktiven, utredningens
arbete, dispositionen betänkandet något tidigare lagstiftningsamtav om
och EG:s rättsakter inom området.

1.1 Utredningens uppdrag
Genom beslut den 9 juli 1998 tillkallade regeringen utredare meden
uppdrag vissaatt göra delaröversyn jämställdhetslagen.en av av

Enligt direktiven utredningensär uppdrag bakgrund deatt mot av
krav EG-rätten ställer och de lagarna diskriminering,tresom motnya
göra vissa delaröversyn jämställdhetslagen och lämna förslagen av av
till lagändringar översynen anledning till. Uppdraget omfattarsom ger
således anpassning jämställdhetslagen till EG-rätten. Utredningenen av
skall särskilt inriktas på bevisbördan och indirekt diskriminering, dis-
krimineringsförbudens räckvidd, skadestånd, vissa lönefrågor samt
talerätt i Jämställdhetsnämnden och i Nämnden etnisk diskrimine-mot
ring. När det gäller uppdraget avseende vissa lönefrågor har i direk-
tiven framförts utredningen skall bedömaatt lagen behöver förtyd-om
ligas paragrafens sakliga tillämpningsområdeutan att förändras.

Vid regeringssammanträde den 22 december fattades1998 beslut
tilläggsdirektiv till utredningen enligt vilket utredningenom skalläven

analysera de frågor hänger med arbetsvärdering ochsom samman
bedöma det behövs ytterligare åtgärder för arbetet medom att att
bestämma lika lön för lika eller likvärdigt arbete skall underlättas i
praktiken. harDet särskilt betonats uppdraget skall utförasatt med
beaktande lönebildningen frågaatt är på arbets-av parternaen som
marknaden har det huvudsakliga för.ansvaret
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arbeteUtredningens1.2

refe-ochsakkunnigadeutredningen biträttsgång hararbetetsUnder av
särskiltharReferensgruppenoch råd.synpunktermedrensgruppen

värdefullavärdefull informationoch lämnatutredningen samtbistått
ochfungerakanhur lönekartläggningenfrågasynpunkter iråd och om

förtydliga lagen.för behovfinnsvad detpraktiken atttill igår samt av
kontakterinhämtats vidavseende hardetta även externaInformation i
med Jäm-vidpå områdetoch möteintressenterolika aktörer samtmed

ocharbetsgivareför olikaochställdhetsombudsmannen representanter
träffat harharutredningenarbetsgivareorganisationer. Defackliga som

inomföretagoch fyra privatamyndighetstatlig störrerepresenterat en
ocharbetsgivar-företrädare förolikamedbranscher. Mötenaolikatre

från SAF-,medhållitshararbetstagarorganisationer representanter
förhardessaVid representantenLO-förbund. mötenochTCO- ett av

Utred-samtidigt.deltagitarbetstagarorganisationenocharbetsgivaren
heltäckandegenomföra någontidellerhaftinte attharningen resurser

lönekartläggningsarbetethurbildskapa sigförundersökning att aven
arbetsmarknaden.utförs pågenerellt

angåendeutarbetatsvidareuppdrag harutredningens rapporterPå
likvärdigtellerlön för likalikafrågarättspraxis iochlagstiftning om
provinserKanadasKanada ochIrland iochStorbritannienarbete i samt

arbete.likvärdigtlika ellerlön förlikafrågaioch QuebecOntario om
Dr.utarbetatsIrland harochStorbritannienrörRapporten avsom

University. RapportenOxfordlaw,Reader inMcCrudden,Christopher
utarbetatsharQuebecochOntarioprovinsemaochKanadaberörsom

CarletonStudiesCanadianSchool ofDirector,Armstrong,PatDr.av
lawyer,rightsand humanCornish, labouroch MaryUniversity,

Solicitors.Cornish, BarristerShilton McIntyreCavalluzzo Hayes

betänkandetDispositionen1.3 av

svenskadenanalyserabestått iharutredningsarbetet attdelEn stor av
till EG-rätten.förhållandeSverige iirättstillämpningenochlagen

direktiven.iangivitsde områdentillkoncentreratsharAnalysen som
praktisk arbetehar inneburitlönekartläggningenmed ettArbetet mer

betydel-haftm.fl. hararbetsmarknadensmed storkontakterdär parter

se.
specifika lag-analysinnebäruppdragettillhänsynMed att aven

utred-haröverensstämmelse med EG-rätten,förfallregler, i vissa
slutetsamlade iövervägandenasamtligahastället föriningen att av

disponerapedagogisktochlämpligaredet attbetänkandet, ansett mer
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betänkandet på det utredningenssättet att överväganden och slutsatser i
viss fråga redovisas i slutet varje kapitel eller delkapitel.av

1.4 Några aktuella reformer och lagar
Jämställdhetslagen har föremålvarit för flera utredningar. Den första
jämställdhetslagen SFS 1979:1118, i detta betänkande benämnd 1979
års jämställdhetslag, 1979 och träddeantogs i kraft efter1980 förslag
från regeringen prop. 1978/79:175 och 1979/80:56.

En utvärdering 1979 års jämställdhetslag genomfördesav Jäm-av
ställdhetsutredningen i juni 1990 lämnade betänkandet Tio år medsom
jämställdhetslagen SOU 1990:41. Förslag förelades riksdagen på
grundval betänkandet prop. 1990/91:113. Förslaget ochav antogs en

jämställdhetslag SFS 1991:433 trädde i kraft denny 1 januari 1992.
Lagen, i detta betänkande kallas 1991 års jämställdhetslag, innebarsom

anpassning till de bestämmelser gällde inom denen Europeiskasom
gemenskapen.

År 1994 genomfördes förändringarvissa i lagen efter förslag från
regeringen prop. 1993/942147. Förändringarna föranleddavar av
Löneskillnadsutredningen SOU 1993:7. Utredningens uppdrag attvar
utreda och orsakerna till löneskillnaderarten mellan kvinnor och män

möjligheterna komma tillsamt att med lönediskrimineringrätta på
Ändringamaarbetsmarknaden. i lagstiftningen innebar bl.a. arbets-att

givaren ålades kartlägga löneskillnaderatt mellan och kvinnor.män
Tre diskrimineringslagar trädde i kraft den 1 maj 1999, lagennya

1999:130 åtgärder etnisk diskrimineringmot arbetslivet,i lagenom
l 999: 132 förbud diskriminering i arbetslivetmot medom av personer
funktionshinder och lagen 1999:133 förbud diskriminering imotom
arbetslivet på grund sexuell läggning. Till grund för lagarna låg för-av
slag Utredningen lagenöversyn etnisk diskrimineringav motom av
SOU 1997:174, Utredningen diskrimineringmot i arbetslivetav av

med funktionshinder SOU 1997:176 ochpersoner Utredningenav
diskriminering i arbetslivetmot på grund sexuell läggning SOUav

1997:175 regeringens 1997/982177,samt 1997/981179 ochprop. prop.
1997/982180. De lagarnatre riksdagen denprop. antogs 11av mars

1999.
Som följd de diskrimineringslagarna har nämnden av nya moten ny

diskriminering inrättats. Nämndens uppgifter omfattar åtgärder hänför-
liga till alla lagarna. Genom förordningtre 1999:171 med instruktion
för Nämnden diskriminering har förordningenmot Nämnden motom
etnisk diskriminering upphävts.



1999:91SOUarbeteUtredningens40

rättsakterEG:s1.5

upprättandetden 1957Fördraget 25artikel i119Redan i avommars
fastslåsRomfördraget,gemenskapen,ekonomiska attEuropeiska

för kvinnorlika lönupprätthålla principenskallmedlemsstaterna om
maj 1999ikraftträdande den 1Genomlika arbete.föroch män av

Europeiska unionen,FördragetändringAmsterdamfördraget av omom
och vissaEuropeiska gemenskapemaupprättandetfördragen avom

förtecknatsprotokoll hardedemmedhörakter samt somsammansom
fåttRomfördragetartikel 119 iAmsterdamfördraget, hartillslutakteni

artikelifinnsartikel 119tillMotsvarighetennumrering. numerany
141.

direk-jämställdhetssynpunkt. Defrånhar intresseEG-direktivFlera
direktivrådetsutredningenför den här ärintressefrämsttiv är avsom

med-tillnärrnningenfebruari 197510den117/EEG75/ avomav0
förlönlikaprincipentillämpningenlagarlemsstatemas omavom

likalönedirektivet,ochkvinnor män,
principengenomförandet1976februariden 976/207/EEG avomav0

tilltillgångfrågaiochkvinnorlikabehandling män omavom
arbetsvillkor,befordranochyrkesutbildning samtanställning, om

likabehandlingsdirektivet,och samtför kvinnorlika lön män,
målvidbevisbördandecember 1997den 1597/80/EG omomav0

bevisbördedirektivet.könsdiskriminering,
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2 Diskrimineringsförbudet

1 Inledning

Jämställdhetslagens bestämmelser förbud könsdiskrimineringmotom
finns i 15-20 §§. I 15 § första stycket lämnas inledande principför-en
klaring vad könsdiskriminering I lagmmmetär. medom attanges
könsdiskriminering någon missgynnasatt under sådanaavses omstän-
digheter missgynnandet har direktatt eller indirektett samband med
den missgynnades könstillhörighet, Någon definition indirekt dis-av
kriminering finns inte i lagtexten.

Av hänvisning i 15 § andra stycket framgår jämställdhets-en att
lagens förbud könsdiskrimineringmot tillär vissaavgränsat i 16-20
beskrivna situationer. Dessa särskilda situationer sådanaär typisktsom

diskriminerande. Otillåtensett könsdiskriminering innebär alltsåanses
arbetstagare eller arbetssökandeatt i någon de särskilten angivnaen av

situationerna missgynnas på grund sin könstillhörighet, dvs. be-av
handlas någonsämre än kön eller skadas ellermotsatt åsam-annan av
kas nackdel något slag på grund sin könstillhörighet. Ett direkten av av
eller indirekt orsakssamband mellan missgynnandet och den diskrimi-
nerades könstillhörighet skall föreligga.

deI i lagen angivna särskilda situationerna, med undantag för 20
förutsätts det finns jämförelseperson.att För otillåten diskrimineringen
i anställningsfallen 16 och 17 §§ krävs dessutom anställnings-att ett
beslut har kommit till stånd.

syfteI diskrimineringsförbudetatt göra effektivt har lagstiftaren i
16, 18 och 19 §§ gjort det antagandet- uppställt den presumtionen- att
det föreligger orsakssamband mellanett missgynnande och könstill-ett
hörigheten, sådana förutsättningar för handenär iom som anges para-
grafema. Reglerna brukar kallas presumtionsregler. deI tre paragra-
ferna har angivits vilka handlingar, vilken underlåtenhet ellertyp av
vilka beslut skall diskriminerande. Föreliggersom presumeras vara
angivna omständigheter, förutsätts otillåten könsdiskriminering före-
ligga, inte arbetsgivaren kan bevisa missgynnandet varkenatt direktom
eller indirekt har samband med könet.
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och 19till skillnad från 16, 18och 20iBestämmelserna 17 är
presumtionsregler. Denoch alltså intebevisreglerutformade somsom

idiskriminerad har i sådana situationerkänner sig att angessomsom
syfte.diskriminerandehaftarbetsgivarenoch bevisa2017 ettatt
direktivetministerrådet EUinom1997decemberDen 15 antog

bevisbörde-mål könsdiskriminering,bevisbördan i97/80/EG omom
EG-domstolens praxis ikodifieringinnebärDirektivetdirektivet. aven

definitionoch innehållerplaceringbevisbördans ävenfrågan avenom
medlems-skallEnligt direktivetdiskriminering.indirektbegreppet

domstolar ochvidgällandeordning blirföljandesäkerställa attstaterna
diskrimineringstvistiprövningsinstanser. Läggerandra behöriga enen

likabehandlingprincipenkränktsigkärande att omgenomansersom
anledningfaktahonom framellerpå hennehar tillämpatsinte gersom

könsdiskrimi-indirektdirekt ellerförekommitharantagande dettill att
föreligger någotbevisa det intesvarandendetåliggernering, att att

dock intehindrarDirektivetlikabehandling.principenbrott mot om
förfördelaktigabevisreglerinförafrån ärmedlemsstaterna att mersom

dengenomfört medlemsstaternaiskallDirektivet senastkäranden. vara
januari 2001.l

lagen1999,kraft majträdde i den ldislcrimineringslagarTre nya
arbetslivet, lagenietnisk diskrimineringåtgärder1999:130 motom

medarbetslivetdiskriminering iförbud1999:132 mot personeravom
idiskrimineringförbud1999:133lagenochfunktionshinder motom

diskriminerings-desexuell läggning. Igrundpåarbetslivet tre nyaav
med in-vadbestämmelseuttryckligfinnslagama avsessomomen

de-bevisbördedirektivetshardefinitiondiskriminering. Dennadirekt
diskrimi-deDiskrimineringsförbuden iförebild.finition nyasom

Förbudetpresumtionsregler.uppbyggda motneringslagama inteär som
rekryteringsförfarandethelaarbetssökande omfattardiskriminering av

inteföreliggerfattats. Vidareanställningsbeslutoch ettoavsett om
Ävenjämförelseperson.faktiskfinnasskalldetkrav pånågot att enen

fråga.komma ikan alltsåjämförelsehypotetisk
medlemslän-genomföras ibevisbördedirektiv skallEftersom EG:s

jämförelsepersonfråga krav påinnebörd ioch då EG-rättensderna om
diskrimineringsförbuden ibakgrundoklarhetskapathar motsamt aven

delsfått i uppdragutredningen övervägaharlagarna, attde omtre nya
delslagtexten,införas ibördiskrimineringindirektdefinition aven

krav på jim-och deraspresumtionsreglerjämställdhetslagensanalysera
diskrimine-jämställdhetslagensbelysaövrigtdels iförelseperson, även

ringsförbud.
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2.2 Direkt och indirekt könsdiskriminering

2.2.1 Innebörden direkt och indirektav

diskriminering

Ett könsdiskriminerande förfarande kan direkt eller indirekt dis-vara
kriminerande och kan ske avsiktligt eller oavsiktligt.

För direkt könsdiskrimineringatt skall föreligga förutsätts detatt
finns direkt orsakssambandett mellan diskrimineringsgmnden och den
diskriminerande effekten. Dislqirnineringsgrunden direkt koppladär till
könstillhörigheten, exempelvis kvinnor inte fåratt utföra nattarbete
eller endast kvinnor kan kommaatt i fråga för viss anställning.

Indirekt könsdiskriminering föreligga bestämmelse,näranses etten
kriterium eller förfarande, framstårett neutralt, i praktikensom som
medför tillhör detatt könet isätts lägepersoner som sämreett änena

tillhör det andra könet. Att uppställa kravpersoner på visssom mini-
milängd 175 för anställning eller föreskriva skilda reglerav att förcm
deltids- och heltidsanställda kan exempel på indirekt dislqimi-vara
nering.

2.2.2 EG-rätten

EG-domstolen har i bl.a. Kording-målet C-100/95 1997 ECR s.
5289 konstaterat diskrimineringatt endast kan bestå i tillämpningen

olika regler i jämförbara situationer eller i tillämpningav av samma
regler i olika situationer. artikelI 2 i bevisbördedirektivet 97/80/EG
finns definition begreppet indirekt diskriminering. Enligt defini-en av
tionen föreligger indirekt diskriminering skenbartnär neutralen
bestämmelse eller skenbart neutraltett kriterium eller förfaringssätt
missgynnar väsentligt såvidaandelstörre det könet,en personer av ena
inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet lämpligt ochär nöd-
vändigt och kan motiveras med objektiva faktorer saknar sambandsom
med kön.personemas

EG-domstolen har vid flera tillfällen haft ställning till indirektatt ta
diskriminering. Så har varit fallet i exempelvis Jenkins-målet C-96/8O
1981 ECR 911, Bilka-målet C-170/84 1986 ECR 1607s. Rin-s.

Kühn-målet C-17l/88, 1989 ECR 2743 Kording-måletner C-s. ,100/95 1997 ECR I-5289 och Seymour-Smith Perez-målet C-s.
167/97, dom den februari9 1999, ännu paginerad i ECR.

EG-domstolens avgörande iJenkins-målet gällde bl.a. frågan detom
förbjudet enligt likalöneprincipen i artikel 119 i Romfördragetvar att
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deltidsanställda,heltidsanställda till närtilltimlön änbetala högre
deltidarbetadearbete, deutförde ute-arbetstagarna somomsamma
anfördeDomstolendel kvinnor.övervägande atttillslutande eller var
timlönlägrebetalas med ändeltidsarbeteförhållandetdet att

denförbjuden, idiskriminering äri sigheltidsarbete inte utgör somen
avseende pååtskillnad medtillämpastimlönemaolika utandemån

väsentligtskulle visa sigdetemellertid attbli annatkön. ettLäget om
krävsveckotimmarantaldet minstaarbetarkvinnorfärre mänän som
berordettaochheltidsarbeteförbetalastimlöndenerhållaför att som

få denförkrävstidså långarbeta attsvårigheterpå kvinnors att som
omständighetersådanaunderLöneskillnadentimlönen.högre var

förklaraskundelönepolitikeninteartikel 119,medoförenlig avom
könsdiskriminering.faktorerandra än

Rom-brytavaruhus, motfrågangällde attutanBilka-målet ettom
till hel-endastpensionsförmånkundelikalöneprincip,fördragets ge en

Dom-förmånen.fråndeltidsanställdaundantadärmedochtidsanställda
för detlikalöneprincipenbrotthandlandet motuttalade ettstolen att var

för-frånutestängdesantal kvinnor månänmycketfall störreatt ett
objektivtandrahadedetkunde visaföretaget attintemånen, om

olika.anställdadebehandlaförkönstillhörigheten attskälgrundade än
likabehandlings-brottfrågangällde motKording-måletI om
förmånligtmindrebehandlas ändeltidsarbetande endirektivet när en

rättspraxisfastenligtdetanfördeDomstolen attheltidsarbetande.
nationelltillämpningendiskrimineringindirekt närföreligger enav

faktiskt missgynnarformulerad,neutraltden ärbestämmelse, även om
domstolenuttaladeVidare attkvinnorantal än män.mycket störreett

intedetlikabehandlingsdirektivetstriderförfarande motsådant omett
samband medsaknarheltfaktorerobjektivamotiveraskan somav

kön.grundpådiskriminering av
förtillämpas avgöraskall attkriteriumrättsligt omVilket som

detandelväsentligt störremissgynnat enaåtgärden personer aven
Perez-målet. ISeymour-Smithbl.a.iEG-domstolen berörtharkönet

anställningstid förårspå tvåkravarbetsgivaresfrågamålet enomvar
diskrimi-indirektinnebaruppsägningundgåskullearbetstagareatt en

bördiskrimineringindirektfrågavidanfördeDomstolen attnering. om
förverkningmindreåtgärd harkontrollerasförst gynnsamenom

statis-denmåsteDetarbetstagare. prövasmanligaförkvinnliga omän
procentandelmindrebetydligtvisartillgängligfinns atttik ensom

två årsvillkoretuppfyllerarbetstagaremanligakvinnliga omän
diskriminering,indirektföreliggerfalletsåanställningstid. Om är en

bästafaktorer. Denobjektivamedmotiveraskanåtgärdensåvida inte
delsdomstolenstatistik ansågs attjämförelseförmetoden varaavav

villkoretuppfyllerarbetskraftenmanligadenandeldenjämföra somav
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två års anställning med den andel inte det, dels jämföragörom som
motsvarande andelar inom den kvinnliga arbetskraften. ansågs inteDet
tillräckligt beakta det antal berörs. statistikenOm visaratt personer som

betydligt mindre procentandel kvinnliga manliga arbetstagareatt änen
uppfyller villkoret två års anställning eller statistiken påvisar attom om
det finns avstånd mindre betydande bestående och rela-ärett som men

oföränderligt under långtivt period, kan indirekt diskrimineringen
föreligga. erinrade domstolenmåletI det ankom på den natio-attom

bedömanella domstolen statistiken omfattar tillräckligt antalatt om
individer, uttryck förden inte slumpmässiga eller konjuktur-är rentom
betonade företeelser och den på allmänt verkar signifi-ett sättom vara
kant jfr Enderby-målet, C-127/92 1993 ECR I-5535. detIäven s.

fallet uppfylldeaktuella 77,4 de manliga arbetstagarna ochprocent av
de kvinnliga arbetstagarna68,9 villkoret anställ-två årsprocent av om

ningstid. ansågs domstolen vid förstaDetta påseende tyda påinte attav
betydligt mindre procentandel kvinnliga manliga arbetstagareänen

uppfyllde villkoret.
Kühn-målet vägrade arbetsgivarenI Rinner betala sjuklön tillatt

Kühn. Arbetsgivaren stödde sig på denRinner tyska lagstiftningen som
deltidsanställningar frånundantog vissa till betald sjukledighet. Irätten

det slag anställning Rinner Kühn hade fanns fler kvin-avsevärtsomav
Generaladvokaten ansåg lag indirektmän.än attnor en som var

för skullediskriminerande kvinnor strida endastEG-rättenmotanses
avsikten diskriminera kvinnor och den handlade enligtattom var som

lagen avsåg diskriminera. Domstolen följde emellertid inteatt
generaladvokatens förslag slog fast förfarandet strideri principutan att

Romfördraget,artikel i det inte sakliga119 motiveras skälmot om av
kan hänföras till könsdiskriminering.inte Sakliga skäl föreligger,som

medlemsstaten visar åtgärden nödvändigt syfte ochatt motsvarar ettom
nödvändig för detta.lämplig och nåär att

förfarande i princip indirekt diskriminerandeEtt kan såledesärsom
enligt EG-domstolens praxis bl.a. Bilka-, Rinner-Kühn och Kording-
målen godtas åtgärden objektivt behov hos arbets-motsvarar ettom

godtagbart och nödvändigt.givaren En intresseavvägning enligtärsom
den s.k. proportionalitetsprincipen skall för kunna fastställagöras att

brott likabehandlingsprincipen föreligger.ett motom
Definitionen indirekt diskriminering bevisbördedirektiveti be-av

fäster EG-domstolens EG-domstolenspraxis. avgöranden innebär att
arbetsgivarens handlande könsojämn effekt föreliggersågerom en en

indirekt diskriminering inte arbetsgivaren kan Visa det finnsattom
grundadeandra objektivt skäl könstillhörighet för behandlingen. Detän

effekten arbetsgivarens handlande och inte dennes avsikt iär av som
avgörande föroch för sig i princip skall kunna konstateraär att man om
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diskriminering föreligger.indirekt Frågan indirekt diskrimineringom
kan däremotverkligen föreligger först efter intresseavväg-avgöras en

ning enligt den s.k. proportionalitetsprincipen. denankommer påDet
nationella domstolen syftet objektivtmed åtgärdenprövaatt ärom
godtagbart adekvat och nödvändigt.samt

Jämställdhetslagen2.2.3

Diskrimineringsförbudet jämställdhetslageni omfattar direkt och in-
direkt diskriminering. innehåller inte någon definition dessaLagen av
begrepp.

till års jämställdhetslag könsdiskrimi-förarbetena 1979I attangavs
föreligger, någon missgynnas under sådana omständigheternering om

ellermissgynnandet har direkt indirekt samband med den miss-ettatt
könstillhörighet. Direkt diskrimineringgynnades kan föreligga, när en

arbetsgivare direkt förklarar han inte vill anställa manlig elleratt en en
eller han har sådantkvinnlig arbetssökande skäl för sin vägranettom

visst kön något skäl. Somanställa någonatt annatmen uppgerav
fogindirekt diskriminering arbetsgivarenexempel på att utanangavs

för arbete, väl medvetenofficersutbildning visstkräver ett attom
fråga för tillämp-då kunde komma i sådan utbildning.endast Enmän

ellermeritkrav på obehörigt osakligt kundening sätt utgöraettettav
könsdiskriminering.otillåten

1990:41 föreslog definitionJämställdhetsutredningen SOU att en
könsdiskriminering skulle införasoch indirekt i lagtextendirektav

missgynnande eller kvinnaenligt följande: "Med attavses en man en
på grund kön direkt diskriminering eller faktisktbehandlas olika av

kön indirekt dis-försätts situationi sämre än motsatten personen av
diskrimi-kriminering. Enligt denna definition indirekta" denvar

inriktad på effektenalltså viss åtgärd.neringen av en
till begrep-regeringsförslaget 1991 års jämställdhetslagI attangavs

vaddiskriminering vidareindirekt inom EG-rätten änsyntespet vara
förarbeten begreppetangivits i tidigare och innebördenatt avsom

gällde indirekta dis-borde ansluta till den enligt EG-rätten. Densom
gälla fall följden beslut blirkrimineringen skulle där arbetsgivarensav

förhållande till kön ochnågon missgynnas iatt motsattpersoner av
med godtagbara skäl. ansågsbeslutet inte går motivera sakliga Detatt

emellertid onödigt lagtexten med definition indirektatt tynga en av
könsdiskriminering.

jämställdhetslag infördes för-års regel 17 §I 1991 även omen ny
könsdiskriminering. Enligt denna regel tillmäts arbetsgivarensbud mot

anställningsbeslut betydelse otillåtensyfte med vid avgörandetett om
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skall föreligga.könsdiskriminering förarbetena anfördes denI attanses
kunde tillämpas frågaregeln i indirekt diskriminering,inte omnya

syfteeftersom arbetsgivarens med beslutet hade betydelse prop.
1990/91:113 81.s.

diskrimineringslagama2.2.4 De tre nya

lagarna etnisk diskriminering diskrimi-Enligt de mot samt motnya
funktionshindermed och grund sexuellnering på avav personer

direkt diskriminering, harföreligger missgynnandeläggning ettom
dennesmed den diskriminerades etniska tillhörighet,samband

eller dennes sexuella läggning. krävs inte någonfunktionshinder Det
för direktfrån arbetsgivarens sida diskrimineraavsikt att att

föreligga.diskriminering skall
diskriminering har de lagarna definieratsFörbudet indirekt i tremot

får arbetssökande ellerarbetsgivare inte missgynnaatt en ensom
ellertillämpa bestämmelse, kriteriumarbetstagare ettatt ettengenom
särskiltframstår neutralt i praktikenförfaringssätt som mensom som

gäller såvidamed viss gmpptillhörighet.missgynnar Dettapersoner
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan moti-syftet medinte

Förebil-och åtgärden lämplig och nödvändig.sakliga skäl ärveras av
förbudet indirekt diskriminering harutformningenden vid motav

bevisbördedirektiv.frånhämtats EG:s
framstårföreligga kravIndirekt diskriminering när ett somanses

medför tillhör visspraktikenneutralt i sättsatt grupppersoner somsom
eftersomtillhörlägei änsämreett enpersoner som en annan grupp

bestämmelsen.kan uppfyllaandel i intestörre personerna gruppenav
oavsiktlig.avsiktlig eller Idiskrimineringen kanindirektaDen vara

direkt diskriminering uppställs kravgäller vid ingetlikhet med vad som
diskriminerande avsikt.på en

överväganden2.2.5

indirekt köns-föreslår definition begreppetUtredningen att en av
jämställdhetslagen.förs in idiskriminering

definition indirekt diskrimi-saknar begreppetJämställdhetslagen av
bevisbördedirektiv och de diskrimineringslagamainering. I EG:s nya

bak-begreppet. Utredningens uppdragdefinieras däremot är motatt
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definitionbevisbördedirektivgrund EG:s överväga avenav om
införasindirekt diskriminering bör lagtexten.begreppet i

"indirekt diskri-bevisbördedirektivet 97/80/EG föreliggerEnligt
skenbartskenbart neutral bestämmelse ellerminering när neut-etten

andelförfaringssätt väsentligtralt kriterium eller missgynnar störreen
ellersåvida bestämmelsen, kriterietdet könet, inteenapersoner av
medlämpligt och nödvändiga och kanförfaringssättet motiverasär

samband kön.har medobjektiva faktorer inte personernassom
diskri-indirektförarbeten begreppetjämställdhetslagensI attanges

förhållan-innebörd enligt EG-rätten. Detskall haminering somsamma
diskrimineringindirektdefinition begreppetsaknardet lagenatt aven

EG-rätten.och för sigstrider inte i mot
definitionfördel haanföras med inteskulle kunnaDet attatt enen

innebördenindirekt diskriminering i lagtextenbegreppet är att avav
till EG-domstolens praxiskandärigenombegreppet attutananpassas

innebörden hos be-lagtexten tillhänvisning iändras. Enlagtexten att
förmed skulle och sigEG-rätten i ettöverensstämmergreppet vara

bevisbördedirektivethar dock valt ialternativ. EUmöjligt Inom attman
utgångspunktdärvid haftochindirekt diskrimineringdefiniera attsom

förstarkt skälbestående. givetvisDettaskalldefinitionen är attettvara
svensk lagstiftning.definition iinföra ävenen

innebördenjämställdhetslagens förarbetenuttalat iklartDet attär av
gäller enligtmed vadskalldiskrimineringindirekt överensstämma som

diskri-indirektdet förarbetsuttalandenfinnsSamtidigtEG-rätten. om
medöverensstämmelse EG-helt ivilka längreminering inte synes vara

Förarbetsuttalandena § jim-17utvecklats.densåsom atträtten om
påtillämpligt vid indirekt diskrimineringblikanställdhetslagen inte

kan leda till missförstånd eftersombetydelsesyftet hargrund att av-av
diskriminering.betydelse för indirekttorde hasikten i sig inte

lämpligtmeningrättsläget enligt utredningensdetklargöraFör äratt
införs i jäm-indirekt diskrimineringbegreppetdefinitionatt nuaven

lagenfördelen iockså denvinnerställdhetslagen. Därigenom attman
övrigt.diskrimineringslagstiftningen itillhänseendedetta anpassas

definitionjämställdhetslagen tillförsföreslårUtredningen att aven
bevis-formuleringen iöverensstämmelse meddiskriminering iindirekt

definitiontillutredningens förslaginom EG-rätten. Ibördedirektivet av
Fråganfinns intagen.diskriminering inte intresseavvägningenindirekt

först eftertillåten eller inte kandiskrimineringen avgörasär enom
därför intresseavvägningen inteUtredningenavvägning.sådan attanser

förbud köns-reglernadefinitionen endast iskall i motutan omanges
enligt definitioneninnebörden vaddiskriminering. Den närmare av som

överläm-andel fårväsentligtdiskrimineringindirekt utgör störreenav
EG-domstolensbelysningdomstolarna itill avgöran-avgöraatt avnas
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Smith Perez-målen, C-167/97, dom den 9den se bl.a. Seymour
februari 1999.

Diskrimineringsförbudets räckvidd2.3

EG-rätten2.3. 1

begräns-jämställdhetsområdet innehåller inte någonrättsakter påEG:s
Artikelsituationer allmänt hållna.typiskaning till vissa ärutan mer

Romfördraget har uppfattatsartikel 141, idvs.119, ettsomnumera
och ilikabehandling kvinnorallmän principuttryck för mänom aven

bl.a.flera andra rättsakterhar preciseratsArtikelnarbetslivet. genom
ochför och75/l17/EEG lika lön kvinnordirektivet mänomgenom

tillgånglikabehandling kvinnor och frågai76/207/EEG män omavom
arbetsvillkor.och befordranyrkesutbildninganställning,till samt

direkt indirekt diskriminering. Avomfattar såvälRättsaktema som
framgår in-och dess definition i artikel 2bevisbördedirektivEG:s att
andelföreligger väsentligdirekt diskriminering när större personeren

bestämmelse ellerskenbart neutralkönet missgynnasdet av enenaav
liknande.

könjämförelsepersonbetydelsenFrågan motsattatt en avavom
likabehandlingsdirektivetåsidosättandebedömningvidsaknas avom

C-177/88 1990 ECRiDekker-måletuttalat sigEG-domstolenhar om
gravidi-grunddiskriminering pågällde fråganMåletI-3941. avoms.

lika-bryterdomstolen arbetsgivareanfördemålet motI atttet. en
arbetssökandeanställavid ärbehandlingsdirektivet vägran att somen

nackdelarmöjligagrundas på dearbete,för visstlämplig vägranett om
Vidgravid kvinna.arbetsgivaren anställerkan uppstå enomsom

Under dessakönsdiskriminering.föreligger direktförhållandesådant
roll detspelade någondomstolen det inteansågomständigheter attatt

sökte anställningen.fannsinte somen man
också varitlönediskriminering harjämförelseperson vidFrågan om
C-l29/79Macarthys-måletbedömning idomstolensföremål för

lagerföreståndarerörde kvinnligMålet1275.1980 ECR somens.
företrädare,eftersom henneslönediskrimineringklagade över man,en

lön. Dom-tidigare hade haft högrefyra månaderslutathade ensom
Romfördraget inteartikel 119 ilikalöneprincipen iuttaladestolen att

utfördesamtidigtdär kvinnor ochsituationerbegränsad till mänvar
tidigaremedjämförelsearbetsgivare. Enförlika arbete ensamma

domstolenberördesåledes möjlig. måletIarbetstagareanställd var
hon ansåg sigkunde kräva den lönkvinnafråganäven varaom en



Diskrimineringsförbudet50 SOU 1999:91

berättigad till hon varit samtidigtingenävenom en man, om man
utförde eller tidigare hade utfört arbete, dvs. möjligtdetsamma om var

jämförelse med hypotetisk Domstolen uttaladegöraatt atten person. en
sådan fråga hänförlig till indirekt och dold diskriminering iden-är vars

jämförandetifiering förutsätter undersökningar verksamhets-helaav
vilket dessutom kräverinom industrin gemenskapens ellerattgrenar

lagstiftande först fastställer bedömningslcrite-medlemsstaternas organ
domstolen följde härav då det föreligger faktisk diskri-rier. Enligt att

det område där direkt tillämp-minering, ligger inom artikel 119 ärsom
begränsadelig, jämförelserna till de paralleller kan dras utifrånär som

faktisktkonkreta värderingar arbete har utförts arbetstagareav som av
olika kön verksamhet eller tjänst.inom sammaav

jämförelseperson harFrågan berörts generaladvokatensiävenom
Danfoss-målet C-l09/88yttrande 1989 3199. General-i ECR s.

förslagadvokaten anförde i sitt någon gällande lönediskri-näratt gör
förekomstendenne visa på lika eller likvärdigtminering måste av

förarbete hos arbetsgivare vilket och kvinna erhållersamma en man
anförde generaladvokaten fall direkt löne-olika lön. Vidare iatt av

jämföras.lönen för två anställda olika köndiskriminering måste av

Jämställdhetslagen2.3.2

vilka handlingar, underlåtenhetjämställdhetslagen har angivits vilkenI
skall diskriminerande 16-20 §§.eller vilka beslut som anses som
efter situationer typiskt inne-Reglerna har byggts ansettssettupp som

diskrimineringsförbudetsoch uttömmandebära diskriminering anger
föreligger kanomfattning. Endast någon i lagen angiven situationom

föreligger otillåten könsdiskriminering. igällande det Dedet göras att
förutsätter med undantag för §lagen situationerna 20 attupptagna —

anställnings-jämförelseperson. Diskrimineringsförbudet idet finns en
förutsätter dessutom anställningsbeslut harfallen 16 och §§17 att ett

fattats.
könsdiskrimi-Jämställdhetsutredningen SOU 1990:41 föreslog att

anställningsfallen 16 och §§ skulle kunnanering i 17 även anses
fanns denne hadeföreligga det endast sökande till arbetet,när en om

för arbetet. bevisasakliga förutsättningar Trots svårigheterna attatt
föreligger vid anställningssituationer med endastkönsdiskriminering en

utredningen det skulle med stödsökande ansåg inte omöjligtatt attvara
diskrimineringsförbudet komma till med diskriminering i situa-rättaav

godkändadet bara finns sökande. riksdagentioner då Deten av
innebar dock diskrimineringsförbudet borderegeringsförslaget inteatt

finnstillämpas det bara sökande till anställning. Somkunna när en en
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med bevis-hängerde svårigheterbl.a.anfördesskäl att sammansom
tillkommerdet rättsligtochunderskattasborde settinte attningen en

anställasskallhuvuddetbedömafritt över tagetarbetsgivare att om
kunnamåstearbetsgivareanfördesVidarearbetskraft.någon att av-en

finnsdet intetillunder hänvisningarbetesöker attdenvisa ettsom
anställer någonarbetsgivare intearbetskraft ochbehovnågot om enav

fram tillomöjligt kommadet attpraktiken iblir det i närmaste attannan
har blivitarbetssökanderedansketthardiskriminering att engenomen

avvisad.
anställningsvillkorochavseende löne-diskrimineringFörbudet mot

presumtions-det uppbyggtjämställdhetslagen är äveni 18 § ensom
anställningsvill-ellerskillnad löniinnebärFörbudsregelnregel. att en

dearbetsgivare, närolika kön hosarbetstagareför tvåkor sammaav
skalllikvärdigt,lika eller antasbetraktautför arbete varaär att somsom

könsdiskriminering.utslagett av
föreliggaskall kunnakönsdiskrimineringotillåtenFör ansesatt

jäm-16liksom enligtkrävs, attjämställdhetslagenl8§enligt en
förut-ytterligarekön. Enindividertvåmellan motsattförelse görs av

hosarbetstagaremellan tvåskerjämförelsensättning sammaär att
arbetsgivare.

diskrimineringslagama2.3.3 De tre nya

delatsdiskrimineringsförbudenhardiskrimineringslagamadeI tre nya
diskriminering.indirektochdirektförbudi motin mot

förutsätterlagarnadediskriminering i attdirektFörbuden tre enmot
detFörhar missgynnats. avgöraarbetssökande attellerarbetstagare om

jämförelsemåste görasbehandlingförmånligmindrefråga enär om en
mel-jämförelse kan görasflera Enellertvåmellanvanligen personer.

dock,blirjämförelsesådanEnexisterandefaktisktlan två personer.
sig ibefinnerinterättvisande,inteförarbetena,enligt personernaom
medjämförafinns någondetmån intedenI attsituationer.likartade
hurblirsituationsådanFrågan ijämförelsehypotetisk göras.kan enen

tillhörighet,etniskmedarbetstagareellerarbetssökande annanen
behandlats.hafunktionshinder skulleellerläggningsexuell utanannan

fiktivkundeÄven diskrimineringetnisklagårsenligt 1994 mot en
anställd ifrågan hurpå mot-förjämförelse göras att annanenge svar

förarbetenaIarbetsgivaren.behandlatsskulle hasituationsvarande av
det inteoch 5948, 581993/94:10l attlag prop.till års1994 angavss.

gårsådan intejämförelsefaktisk attmednödvändigt utanär om enen
hurfråga sigjämförelse ochfiktivföretaställetdomstolen ifårgöra en

Vidareanställdbehandlathaskullearbetsgivaren t.ex. ras.annanaven
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uttalades sådan jämförelse skulle med försiktighet ochatt göras storen
diskrimineringstvist därmed torde kunna bli svårareatt antas atten

vinna i dessa fall de fall däri det finns konkret jämförelse-än ett
material.

Förbudet indirekt diskriminering förutsätter missgyn-mot ettatt
nande sker och åtgärden eller kravet särskilt missgynnaratt personer av
viss tillhörighet. kravFör särskilt missgynnaravgöraatt ettom perso-

jämförelseviss tillhörighet måste medgörasner enav annan grupp.
Diskrimineringsförbuden i de lagarna omfattar hela anställ-nya

förfarandenningsförfarandet. träffas förbuden skallDe som av avse
anställningsvillkor och andra arbetsvillkor inklusive lön, arbetsled-

uppsägning, avskedande,ningsbeslut permittering och andrasamt
ingripande åtgärder arbetsgivare vidtar arbetstagare.motensom en

arbetssökandes skydd skall heltäckande har detFör att ansettsvara
anställningsförfarandethela bör omfattas diskriminerings-att av

förbuden. Skyddet under anställningsförfarande gäller ävenett om
kommernågot anställningsbeslut inte till stånd. ställs således inteDet

arbetsgivaren slutligen fattar beslutnågot krav på att ett attupp om
Även anställningsförfarandeanställa någon. avbryts kanett ettom

rekryteringendiskriminerande förfarande under innebärangripas. Detta
bara anställningsbeslut kan också olikainte angripasatt ett utan

åtgärder under själva rekryteringsförfarandet behandlingen ocht.ex.
gallring ansökningshandlingar, urvalet till anställningsintervjuer ochav
lämplighetstester och andra åtgärder vidtararbetsgivare underen
rekryteringsförfarandet. Också arbetssökande kan åberopaen ensam
diskrimineringsförbuden de diskrimineringslagarna.i tre

få skydd under anställningsförfarandet diskri-enligt deFör att nya
krävs denmineringslagama sig diskriminerad äratt attsom anser anse

arbetssökande. diskriminerande beteende omfattasEtt intesom som av
diskrimineringsförbudet diskriminerande platsannons därutgör t.ex. en
det urskilja någon eller några diskrimineradeinte går enskildaatt

eller arbetssökande. Aktivaarbetstagare åtgärder avsedda för-är att
hindra diskriminerandesådant beteende.ett
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överväganden2.3.4

anställning ividdiskrimineringsförbudetföreslårUtredningen att
anställ-helaunderarbetssökandeomfattaskalljämställdhetslagen

anställningsbeslutoberoende någotochningsförfarandet omav
hellerjämförelseperson. Intekrav påståndtillkommer utansamt

innehållabörarbetsledningsbeslut ettviddiskrimineringsförbudet
jämförelseperson.påkrav

analysera diskri-jämställdhetslagensuppdrag ärUtredningens att om
står ijämförelseperson överens-krav pådessochmineringsförbud

med EG-rätten.stämmelse

ochbefordrananställning,räckvidd vidDiskrimineringsförbudets
befordranförutbildning

ståndtillanställningsbeslut kommamåstejämställdhetslagen ettEnligt
huvud tagetanställningssituationen överikönsdiskrimineringför att

anställaalltsåkanarbetsgivare vägra attföreligga. En enskall kunna
skyldigsigoch ändå inteköndennes göratillhänvisningmedsökande

full-frånavstårarbetsgivaren attkönsdiskriminering,otillåtentill om
ellerbefordranvidMotsvarande gälleranställningsförfarandet.följa

situationerdessaåsyftasföljandedet ävenbefordran. Iförutbildning
anställning nämns.när

diskrimineringsförbudet ijämställdhetslageniUtformningen av
detmed sigförpresumtionsregel attanställningssituationen ensom

förut-bralikaharintenågonjämförelsepersonfinnasmåste somen -
könsdiskrimine-otillåtenförkönarbetet- attför motsattsättningar av

föreligga.förutsättasskall kunnaring
kravuttryckligtinnehåller någotintelikabehandlingsdirektivEG:s
skalldetelleranställningsbeslutstånd atttillskall komma ettdetpå att

artikelellerlikalönedirektivethellerIntejämförelseperson.finnas en
uttryckligtnågotinnehållerRomfördragetartikel 141, i119, numera

jämförelseperson.påkrav
1990C-l77/88iDekker-måletavgörandeEG-domstolensEnligt

likabehandlingsdirektivet,tillämpninggälldeI-394l,ECR avsoms.
idiskrimineringvid direkt ettjämförelsepersonnågonkrävdes inte

hadeEG-domstolen attfallsådantanställningsförfarande. Ett som
diskrimineringsförbudetomfattasskulle inteDekker-måletipröva av

förbudetförförutsättning moteftersomjämställdhetslagen,enligt en
det16 §presumtionsregeln i ärenligt attanställningviddiskriminering
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finns jämförelseperson. Situationen iDekker-målet visserligenen var
speciell, det kan inte uteslutas likartade fall uppkommer.att Detmen
kan bakgrund det anförda konstaterasmot jämställdhetslagensattav
förbud diskriminering vid anställningmot i detta avseende inte stäm-

med EG-rätten.överens Jämställdhetslagens diskrimineringsförbudmer
vid anställning bör därför utformas på sådant något krav på jim-sätt att
förelseperson inte ställs vid direkt diskriminering.upp

Vid indirekt diskriminering måste såsom framgår bevisbörde-av-
direktivets definition indirekt dislcriminering och i viss månav som
belyses i EG-domstolens avgörande i Machartys-målet C-129/79
1980 ECR 1275 faktisk jämförelse mellan olikagörass. en-

Det kan således inte vid indirektär diskrimineringgrupper. anses vara
möjligt hypotetisk jämförelse.göraatt en

Vad härefter gäller kravet på anställningsbeslut torde det förhålla sig
så det inte föreligger något fall från EG-domstolenatt tydligt visarsom

i EG-rätten inte uppställer något kravatt på anställningsbeslut. Iman
Dekker-domen framgår inte huruvida något anställningsbeslut över
huvud fattades. Med hänsyn till den falleti föreliggandetaget situa-
tionen och det under dessa omständigheter inte behövdesatt en
jämförelseperson kön torde dock enligt utredningensmotsattav man
mening kunna det inte heller krävdesanta anställningsbeslutatt att ett
kom till stånd.

För med säkerhet nå överensstämmelseatt med EG-rätten anser
utredningen jämställdhetslagens förbud diskrimineringatt vidmot
anställning bör omfatta situationer däräven arbetsgivaren fattarinte
något anställningsbeslut. Detta innebär arbetsgivare avbryteratt en som

anställningsförfarande därför arbetsgivarenett inte vill anställaatt en
sökande visst kön kan sig skyldig till otillåtengöra könsdiskrimi-av
nering.

Såsom framgår förarbetena till den lagen åtgärderav motnya om
etnisk diskriminering arbetsliveti krävs för få skydd under anställ-att
ningsförfarandet den sig diskrimineradatt är attsom anser anse som
arbetssökande prop. 1997/98:177 30. diskriminerandeEtt beteendes.
i platsannons omfattas inte dislcrimineringsförbudet får ien utanav
stället åtgärdas aktiva åtgärder jfr 1997/98:177 44.genom prop. s.
Någon praxis från EG-domstolen i frågan diskriminerande bete-ettom
ende i platsannons strider likabehandlingsdirektivet harmot utred-en
ningen inte funnit. För överensstämmelse med deatt övriga diskrimi-
neringslagama skall uppnås det lämpligtär diskriminerande bete-att ett
ende i platsannons enligt jämställdhetslagenäven faller utanfören
dislcrimineringsförbudet.

skallDet understrykas de diskrimineringslagamaatt tre innebärnya
dislcrimineringsförbudet gäller helaatt rekryteringsförfarandet oavsett
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direkt diskrimineringfattas och vidanställningsbeslut utannågotom
dessaijämställdhetslagenändringjämförelseperson. Enkrav på av

bringas iinnebära lagendärmed överens-skullehänseenden även att
diskrimineringslagstiftningen. Detta ärövrigamed denstämmelse

skäl för förändringen.bedömande ocksåutredningensenligt ett

lönediskrimineringräckvidd vidDiskrimineringsförbudets

EG-domstolensföljerlönediskrimineringdirektfråganI av-avom
ilika arbetelön förlikaprincipenMacarthys-måletgörande i att om

begränsad tillartikel 141, inteRomfördraget, ärartikel 119 i numera
förarbeteutför likasamtidigtochkvinnordär mänsituationer samma

vidmöjligthellerdet inteframgår attavgörandet ärattarbetsgivare. Av
hypotetisk jim-tillhänvisalönediskrimineringdirektpåstående enom

medmåstejämförelsefaktisk görasEnförelseperson. person aven
verkligpåverksamhet eller tjänst. Kravetkön inom enmotsatt samma

generaladvo-framgårlönediskriminering ävenvidjämförelseperson av
där det3199C-109/88 1989 ECRiDanfoss-måletyttrandekatens s.
för tvålönenlönediskrimineringdirektrörandemåliframförs att

diskrimineringslagamadejämföras. Ikön måsteolikaanställda nyaav
direkt dis-vidjämförelsepersonpåkravnågotintedäremotuppställs

lönediskriminering.frågadetdettaoch ärkriminering näräven om
situationmöjligtdet motsva-fråganställa sig är attkanMan enom

lönedis-frågaiuppståskulle kunnaDekker-målet ävenirande den om
innebäraskulle kunnamotsvarande situation attsådanEnkriminering.

skullelönerhållit lägrearbetstagaren änmedgerarbetsgivaren att som
sådandet ikön. Omvariteller hanhon motsattutgivitsha enavom

detkankönetdetjämförelseperson motsattasaknassituation aven
diskriminering.otillåtenfrågabliintejämställdhetslagenenligt om

harFråganenligt EG-rätten.bedömaförfarandethur är attFrågan är
Uttalandena iEG-domstolen.funnit inteutredningen prövatssåvitt av

verklig jäm-talar dock förDanfoss-måletrespektive attMachartys- en
Romför-iartikel 119likalönedirektivetSåvälskallförelse göras. som

förlönlikaföreskriftinnehållerartikel 141,draget, omennumera
värde.likatillerkännsarbeteellerlika arbeteförochkvinnor män som

med någonjämförelsestarkt för mot-talarformulering attDenna aven
skallkön göras.satt

med EG-oforenligtalltså intekanmeningutredningensEnligt anses
lönediskrimi-direktvidjämförelsepersonpåuppställa kravrätten att

tidigaremeddock kunnaskallJämförelsen ävengörasnering. en
Machartys-målet.jfrkönanställd motsattav
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Att på motsvarande skettsätt i de diskriminerings-tresom nya
lagarna bort kravet på jämförelsepersonta i lagtexten vad gäller
lönediskriminering på grund kön bör enligt utredningen mening inteav
ske. Lönediskrimineringsförbudet i jämställdhetslagen bör fort-även
sättningsvis utformat efter förebild Romfördraget och likalöne-vara av
direktivet. Enligt utredningens mening föreligger alltså inte anledning

ändra diskrimineringsförbudets räckviddatt vid direkt lönediskrimi-
nering.

Vid indirekt lönediskriminering måste, tidigare anförts, fak-som en
tisk jämförelse mellan ochgöras det kan inte möjligt medgrupper vara

hypotetisk jämförelse jfr Machartys-målet.en

Diskrimineringsförbudets räckvidd vad gäller arbetsledningsbeslut,
och omplaceringuppsägning m.m.

Vad gäller arbetsledningsbesluten enligt bör19 § enligt utredningens
mening konsekvensensi motsvarande ändring genomförasnamn som
vad gäller anställning enligt 16

frågaI uppsägning, omplacering i 20§ har frågan inteom m.m.
någon aktualitet.

Sammanfattning

För nå överensstämmelse med vad fåratt gälla enligt EG-som anses
och vad gäller enligträtten den diskrimineringslagstiftningensom nya

utredningen diskrimineringsförbudet i 16 ochatt 19 jämställd-anser
hetslagen bör ändras så förbudet omfattar hela anställningsförfaran-att
det och något krav på anställningsbeslututan att eller jämförelseperson
uppställs. Lönediskrimineringsförbudeti 18 § bör lämnas oförändrat.

2.4 Bevisbördefrågan

2.4. l EG-rätten

EG-domstolens praxis rörande bevisbördan i tvister könsdiskrimi-om
nering grundad på följandeär Normalt det densynsätt. påstårär som
något till stöd för talan har bevisbördan härför. principI detären som
därför arbetstagaren har bevisbördan för hon eller han harattsom

för diskriminering på grundutsatts kön. Bevisbördan kan dockav
på arbetsgivaren,över detta nödvändigt förär undvikaattom att
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förefaller för diskriminering berövasarbetstagare utsattasom vara
jfr Danfoss-effektiva medel för hävda likabehandlingsprincipenatt

Enderby-målet C-127/92, 1993målet C-109/88 1989 ECR 3199,s.
Royal Copenhagen-målet C-400/93 1995 ECRochECR I-5535s.

I-1275.s.
flera avgöranden slagit fast vid indirekt dis-EG-domstolen har i att

likabehandlingsprincipen,föreligger brott intekriminering motett om
godtagbara harpå objektivt skäl intearbetsgivaren kan visa som sam-

uttalat bl.a.kön. princip har domstolen iband med Dennapersonens
Kühn-målet C-C-170/84 1986 ECR 1607,Bilka-målet Rinners.

Kording-målet C-100/95 1997 ECR2743 och1989 ECR171/88 s.
I-5289.s.

diskrimi-EG-domstolen kriterierna för indirektBilka-måletI angav
artikel 119 iföreligga likalöneprincipen iansågsbrottnering. Ett mot

mycket antal kvinnorfall därRomfördraget i mänstörre än ute-ettett
objektivt god-arbetsgivaren hadelöneförmån, intefrånstängdes omen

samband medsaknarför sin lönesättningtagbara skäl som
lämpligt ochskulle förfaringssättetkönstillhörighet. Dessutom var

domstolenankomma på den nationellaansågsnödvändigt. Det att
presenteradegrad de arbetsgivarenoch vilkeniavgöra avom

lönesättningspraxisgrund för tillämpningentillomständigheterna av en
kunde betraktasfler kvinnordrabbarpraktikeni än män somsom

skäl.objektivt godtagbara
och brottdiskrimineringfråga indirektKording-målet detI omvar

mindrebehandlasdeltidsarbetandelikabehandlingsdirektivet närmot
arbetsuppgift.för tillgång till Iheltidsarbetande vissförmånligt än en
arbetsuppgifterlagstiftning stadgades tidsperioden, dånationelladen att

förläng-möjlighet yrke skatterådgivare,förmåste utövautövas att som
deltidsverksamma. Domstolen anfördedubbla förtill dendes näratt en

heltids-deltidsarbetande mindre förmånligtbehandlarlagstiftning än
andelbestämmelsen drabbaroch det visar sigarbetande störreatt en

diskrimineringarbetstagare, skapar det indirektmanligakvinnliga än en
ojämlikhet kundelikabehandlingsdirektivet. sådanEnstrider motsom

rättfärdigasmed direktivet lagstiftningen kundeförenligdock omvara
könsdiskrimineringskäl inte hade något medmed objektiva attsom

fast föreligger primaslog domstolen detEnderby-måletI ettattgöra.
lönen för det arbetediskriminering,facie-fall nästannär somav

arbetelägre lönen för detutförs kvinnorundantagsvis är avsevärt änav
ochutförs då likvärdigaundantagsvis arbetenamän ärnästan avsom

Ärtillförlitlig. det primabeskriver situationenstatistiken är ettsom
ankommer det domstolen på arbets-diskriminering, enligtfacie-fall av

för Om bevis-han har objektiva skäl löneskillnaden.visagivaren attatt
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bördan vid facie-fallprima diskriminering gickinte tillett överav
arbetsgivaren, skulle anställda kunnainte hävda likalöneprincipen.

Även Danfoss-måleti har EG-domstolen framhållit vikten inteattav
beröva arbetstagare förefaller för diskriminering effektivautsattasom

förmedel hävda likalöneprincipen. Förutsättningen de frågoriatt som
EG-domstolen hade ställning till arbetstagarna utfördeatt ta attvar

arbete. Domstolen uttalade arbetstagare kan visaatt attsamma om en
förgenomsnittslönen relativt antal anställda kvinnor lägreett stort är än

för har arbetsgivaren tillämpar lönesystem brister imän ettsom som
öppenhet bevisbördan för skillnaden löni inte diskriminerande. Iatt är
fallet gjorde EG-domstolen uttalanden arbetsgivarens möjlighet attom

föråberopa vissa kriterier motivera olika lön vid lika eller likvärdigtatt
arbete. detFrågan tillåtet använda individuella löne-attvar om var
tillägg till anställda efter kriterierna flexibilitet, yrkesutbildning och
anställningstid det föreföll så användningen kriteriernanär attvara av
systematiskt missgynnade kvinnliga arbetstagare. Beträffande flexi-
bilitet uttalade domstolen arbetsgivare i sådan situationatt en en som

kan motivera användningen flexibilitet förmågai betydelsenangavs av
till till varierad arbetstid ochanpassning olika arbetsställen attgenom
visa sådan anpassning viktig för genomförandet dejustäratt en av
arbetsuppgifter arbetstagare anförtrodd, kriterietinteärsom en men om

kvalitetenanvänds i betydelsen i det arbete utförs arbetstagarensom av
då detta medför kvinnor missgynnas. Arbetsgivaren kan således inteatt
försvara åberopandet kriteriet kvaliteten dess tillämpning visarnärav
sig systematiskt till kvinnors nackdel. Också användningenvara av
kriteriet förutsätteryrkesutbildning arbetsgivaren kan visa dennaatt att
har betydelse för de konkreta arbetsuppgifter arbetstagaren utför.som
Domstolen godtog dock användningen anställningstid utan attav upp-
ställa motsvarande lcrav. INimz-målet C-l84/89 I-2971991 ECR s.

påståendetuttalade domstolen det föreligger särskiltatt att ettom sam-
band mellan tidslängden yrkesverksamhet och förvärvetav en av en

kunskaps- eller erfarenhetsnivåviss inte det möjligt däri finnagör att
objektiva kriterier harinte med könsdiskriminering efter-göraattsom

påståendet enkel generalisering. Objektiviteten krite-utgörsom en av
riet anställningstid beror på samtliga omständigheter enskilt fall,i varje

mellansärskilt på förhållandet den utövande uppgiften och denarten av
erfarenhet uppgiftenutövandet av ger.

Macarthys-målet C-l29/79 1980 ECR 1275 gällde kvinnligs. en
lagerföreståndare klagade lönediskriminering eftersom hen-översom

företrädare, hade slutat fyra tidigare hademånadernes en man, som
haft målethögre lön. uttalade EG-domstolenI det inte kundeatt ute-en
slutas den skillnad lön mellani två arbetstagare inneharatt som samma

vid olika tidsperioder kan förklaras faktorer inte harpost attav som
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med könsdiskriminering, såsom tiden mellangöra anställningsperio-
dema, förändring det allmänna ekonomiska läget elleren av en mer
restriktiv inkomstpolitik. sådanOm berättigad förklaring kundeinteen
påvisas, ansågs skillnaderna i lön strida artikel numera 141119 imot
Romfördraget.

EG-domstolens avgörande kännetecknas domstolen vidattav
prövningen har haft utgå från förutsättningen arbetenaatt äratt
likvärdiga och det statistiskt föreligger löneskillnad mellan de tvåatt en

jämförs.arbeten EG-domstolens prövning kännetecknas såledessom av
den bestämmer hur prövningen skall gå till de nationellaiatt

domstolarna för den händelse facie-fallprima diskrimineringett av
konstateras föreligga. facie-fallNär prima diskrimineringett av
föreligger, har arbetsgivaren bevisbördan för det föreligger objektivtatt

för förfarandet.godtagbara skäl
bevisbördan 97/80/EGEG:s direktiv i mål könsdiskrimi-om om

innebär kodifiering EG-domstolens frågannering praxis iaven om
bevisbördans placering. Enligt direktivet skall medlemsstaterna säker-

blir gällandeställa följande ordning vid domstolar och andra behö-att
käranderiga prövningsinstanser. Om sig kränkt atten som genomanser

likabehandling inte har tillämpats eller honomprincipen på henneom
fram fakta anledning till har före-lägger antagande detattgersom

direkt eller indirekt könsdiskriminering, det svarandenkommit åligger
bevisa det inte föreligger något brott likabe-principenatt att mot om

hindrar medlemsstaterna från införa bevis-handling. Direktivet inte att
förregler fördelaktiga käranden. till direktivet,I ingressenärsom mer

och Europeiska harstycke 17 18, unionens råd antagit13, attanges
beaktande följande: "Bedömningen faktadirektivet med av som gerav

det har förekommitanledning direkt eller indirekt diskrimi-attatt anta
fråga för de nationella domstolarna eller någonnering är en annan

behörig enlighet med nationell och/eller praxis".instans i rätt
"Käranden kan berövas alla faktiska möjligheter principengöraatt om
likabehandling gällande inför de nationella domstolarna framläg-om
gandet bevis för uppenbar diskriminering skulle till följdinteenav

bevisbördan försvaranden får dennes handlande diskri-inte äratt att
iminerande "Europeiska gemenskapernas därför för-domstol har

klarat bevisbördan skallreglerna ändras det föreliggernäratt ettom
facie-fall diskriminering och det för effektiv tillämpningprima attav en

lika behandling sådana fall krävs bevisbördanprincipen i attav om
övergår till svaranden.
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Jämställdhetslagen2.4.2

jämställdhetslagen harI i 16-20 angivits vilka handlingar, vilken
underlåtenhet eller vilka beslut skall diskriminerande.som anses som
Förbuden könsdiskrimineringi 16, 18 och uppbyggda19mot är som

skillnad frånpresumtionsregler till och uppbyggda17 20 ärsom
Presumtionsreglemabevisregler. inte hänsyn till arbets-tarsom om

haft diskriminerande syfte och lättnad dengivaren innebär iett en
åvilar käranden vad gäller den dis-bevisbörda subjektiva delensom av

krimineringen.
vidDiskrimineringsförbudet anställning enligt § jämställd-16m.m.

innebär det finns stark för arbets-hetslagen presumtionatt atten en
skyldig till könsdiskriminering, denne vid anställninggivare siggör om

för framförbefordran eller vid utbildning befordran någoneller utser
fastän den förbigås sakligakön, har bättremotsatt somen annan av

ellerför arbetet utbildningen.förutsättningar
Ändamålet tillpresumtionsregeln i 16 har förarbetena 1979med § i

förut-bara de bättrejämställdhetslag angivits den harårs attvara som
arbetet.arbetet skall kunna anspråk på få Förförsättningarna göra att

skulle få någon det nödvän-diskrimineringsförbudet verkan ansågsatt
hade fäst avseende vidfrån arbetsgivaren obehörigtdigt utgå attatt

de bättrefått arbetet fastän kvinnan hadesökandens kön, om en man
ytterligareansågs inte behövligt med någonförutsättningarna. Det

yttranden från arbetsgivaren stöd förbevisning, såsom t.ex. som ger
könsdiskriminerande syfte.dennes

Arbetsdomstolens tillämpning presumtionsregeln i 16 § harav van-
har domstolen haft fastställa vilken deligen skett i två Förststeg. att av

förhar de bättre sakliga förutsättningarnajämförda sökandena som
finner den förbigångne han eller honarbetet. domstolen visatOm att att

harsakliga förutsättningar den erhöll arbetet,hade bättre än som pre-
könsdiskriminering slagit till. har då haftför Domstolensumtionen att

sådanaoch huruvida arbetsgivaren har förmått visagå vidare pröva
enligt 16§ andra stycket presumtionenomständigheter gör attsom

bryts.
Förbudet förbigå sakligt bättre kvalificerade sökandemot att av ena

könet till förmån för någon det andra får medföra kravettattav anses
möjligt tillämpa objektivtställs på arbetsgivaren föratt ettom normer

val mellan sökandenagrundat slumpmässigt val. Medän ettsnarare
detta förarbetena diskrimineringsförbudet skulle fåisynsätt attangavs

det föreligger klart frågasin tillämplighet urskiljbar skillnad inär en
förutsättningar för arbetet till förmån fåttsakliga för den ståom som

tillbaka för kön. Frågan förelegat klartnågon detmotsattav om en
urskiljbar skillnad mellan de båda sökandena föremål förhar varit
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Arbetsdomstolens prövning vid flera tillfällen jfr 1981 169,AD nr
1986 103 och1981nr171, 1982 nr139, 1997 16.nr nr

sökandenas sakliga förutsättningar harUppgiften värdera iatt
ráttstillämpningen sig komplicerad. skäl till dettavisat Ett är attvara

för urval och förofta saknas fasta värdering meriterdet normer enav
vanskligt konstatera sökandeanställning. kan dåDet att attvara en som

kvalifikationer den kön fårförbigås har bättre än motsattav som
kan också säkert hurProblem uppstå inteanställningen. när vetman

värderas jämförelse eller vilkenkvalifikationer skall i inbördesolika en
dettillmätas åberopade för det arbetebetydelse skall meriter somsom

frågaä: om.
och manligvälja mellan kvinnligarbetsgivare harNär att en enen

praktiken skyldig låta de bådaiarbetssökande arbetsgivaren attär
avgörande. Vidförutsättningar för arbetetindividuellasökandenas vara

tillämpa dekvalifikationer får arbetsgivarensökandenasvärdering av
vid anställning arbetstagare. Normematillämpasbrukar avnormer som

åtskill-könsdiskriminerande betyderi sig. Dettafar dock inte attvara
finnsfår det undantagsvisnad mellan könen inte än närgöras annat

ha sådanför det. får heller inteskäl Normemaavgörande sakliga en
uppställsföranleder indirekt diskriminering. övrigtIinnebörd deatt ur

särskildasynvinkel principiellt inte någradiskrimineringsförbudets sett
kraveninnehåll. ligger dock i sakensDetkrav på attnaturnorrnemas

förklarliga och ideden meningen sigobjektiva imåste att tervara
finns någotutomstående. interationella för Dethuvudsak utrymmeen

värderingar.subjektivagodtycke ochfår
anställaåberopa hinder förintekan arbetsgivarenVidare attett en

helt enkla ochhindret kan undanröjasellerkvinna om genomen man,
Behöverbetungande åtgärder arbetsgivaren.fögakostnadsmässiga av

förberedelser för båda könenlångsiktigaomfattande och göras attner
aktivaarbetsplats, på detdäremot innearbeta påskall kunna är manen

jämställdhetsarbetet.
för könsdiskriminering.kan motbevisa presumtionenArbetsgivaren

denkönsdiskriminering har slagit till, dvs.förpresumtionenOm om
förhaft förutsättningardiskriminerad har bättre sakligasigsom anser

anställdes, har därefterjämförelse med denarbetet i prövats omsom
Arbetsgivaren har dåmotbevisa presumtionen.kunnatarbetsgivaren

ellerbeslutet beror på könmöjlighet Visa antingen intehaft attattatt
särbehandling anställde ellers.k. positiv denbeslutet attutgör av

berättigat.beslutet ärannars
könsdiskriminering tillräckligt effektivtskyddet skall bliFör motatt

krav ställas bevisningmåste på denhar det strängaansetts att som
försvar. Arbetsgivaren kan ha varit med-anför till sittarbetsgivaren
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skillnaden saklig förutsättningari haft förskäl sitt hand-veten om men
lande harinte med sökandens kön.göraattsom

förarbetena harI givits exempel på fall där det kan tänkas att en
arbetsgivare framgångvinner med bevisning förbigåendeatt ett av
sökande med bättre harmeriter inte sin grund sökandensi kön. Om
arbetsgivaren oavsiktlig felbedömning sökandens meriter,gör en av

kan fall förekommaavvägningar, där det bör kunnatrots noggranna
arbetsgivaren inte har insett det förelegat skillnad iattantas att en

sökandenas sakliga förutsättningar. kanDet i vissa sådana fall vara
den förbigåttsberättigat dra slutsatsen har har blivit för-inteatt att som

kön jfrbigången på grund sitt 1978/79:175 och56 57. Ettav prop. s.
exempel fall där förbigåendetpå inte har sin grund i sökandenannat

kön och arbetsgivare kan ha bevisbara skäl inte låta de bästaatten
falletdet enskilda bli avgörande vid anställning,meritema i är att

arbetsgivaren till följd lag har fullgöra omplaceringsskyldighetattav en
Ävenföreträdesrätt till återanställning.eller iaktta systematisken

anställning syfte bereda sysselsättning arbetstagare kani inteatt som
arbetsmarknaden fallgällande på den kan därsig öppnagöra vara

förbigåendetkan sökanden med bästaarbetsgivare Visa meriteratt av
med kön jfr 1978/79:175 Sådanainte har samband 123.prop. s.

arbetsmarknadspolitiska skäl i visst i avgörande från Arbetsdomstolen,
brutit fallet försteg1983 104, presumtionen. I arbetsgivarenAD nr gav

grund bl.a. bristfälligpå utbildning och begränsadaven person som
med riskarbetslivserfarenhet hade blivit arbetslös.storannars

har framgår lagtexten möjlighetArbetsgivaren även attsom av som
åberopa anställningsbeslutetmotbevisning led i strävandlenaäratt ett att

främja jämställdhet arbetslivet, dvs.i positiv särbehandling. krävsDet
det fråga planmässigt främjande jämställdheten.är ettatt om av

Enstaka diskriminerande åtgärder stöd jämställdhetsplam elleriutan en
jämställdhetsavtal kan försvaras med till undantagetinte hänvisningett

för positiv särbehandling.
Arbetsgivaren kan vidare hänvisa till det klandrade beslutetatt

berott på ideellt eller särskilt intresse uppenbarligen inteannatett som
bör vika för intresset jämställdhet i arbetslivet. detbetonaFör att attav

jämställdheten motstående intresset inte kan tillgodoses påmot annat
jämställdhetslaghar i 1991 års lagts till motståendedet intressetsätt att

uppenbarligen inte bör vika för intresset jämställdhet. förarbetenaIav
till 1979 års jämställdhetslag prop. 1978/79:175 ff har124s. som
exempel många äldre inte villangivits social hemseriviceatt ta emot av

bör respektera olika invandrargruppers trosuppñatmingmän, att man
och kulturmönster vid behandling inom sjukvården, trossaimfundatt ett
eller politiskt parti vill ha enbart sådana anställda harsom samma
grundinställning organisationen. skall klart arbertsgiva-Det stå attsom
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har i sitt handlande motiv hänsynstagandestyrts ett änannat ettren av
till sökandens jfrkön 1982AD 139.nr

Bl.a- på grund kritik hade framförts presumtionsregelnatt motav
vid anställning, eftersom diskriminerande syfte hos arbetsgivarenett
inte kunde infördes iangripas, 1991 års jämställdhetslag komp-en ny
letterande regel i § otillåten könsdiskriminering17 vid anställningom
m.m.

har arbetsgivarens syfte betydelseI 17 § för otillåten könsdis-om
kriminering skall föreligga. Regeln fråntill skillnad 16 §äranses
utformad bevisregel. Arbetstagaren skall sannoliktgöra attsom en
arbetsgivaren haft könsdiskriminerande syfte med sitt beslut. För-ett

syftearbetsgivarens krävs arbetsgivaren någonutom att utsett mot-av
kön och de båda har likvärdiga sakliga förutsättningar för arbe-satt att

utbildningen. Arbetsgivaren kaneller gällande dels det integöratet att
finns diskriminerande syftenågot bakom beslutet, dels sökandenatt
inte har lika goda meriter den Någon-otillåten köns-utsetts.som som
diskriminering föreligger inte arbetsgivarens beslut ledhar varit ettom
i främja jämställdhet i arbetslivet. beslutetInte hellersträvan äratt om
berättigat till ideelltmed hänsyn eller särskilt intresseett annat som
uppenbart bör vika för jämställdhetsintresset.inte

Bestämmelsen i § jämställdhetslagen enligt förarbets-17 ansågs ett
uttalande kunna tillämpas fall där kvinnori inte önskade påär mans-
dominerade eller mansdomineradearbetsplatser i yrken, arbetsgiva-när

gravid kvinna ellerinte anställer inte anställer kvinnor i vissren en
förväntad graviditet.ålder på grund av

Lönediskrimineringsförbudet jämställdhetslagen uppbyggti 18 § är
presumtionsregel med utgångspunkt från möjligtdet äratt attsom en

hänsyn till arbetstagares individuella förutsättningar urskilja ochutan
vilka krav arbete ställer på den utför Regelnvärdera det. inne-ett som

skillnad förbär i lön två arbetstagare olika kön hosatt en av samma
under förhållandenarbetsgivare vissa skall utslagantas ettvara av

könsdiskriminering.
det finns överenskommen arbetsvärdering skall denna liggaOm en

till grund för bedömningen under förutsättning köns-den klartäratt
effekterneutral och inte kan leda till indirekt diskriminering.ger som

det finns arbetsvärderingOm inte någon eller denna otillräckligärom
får bedömningen grundas på andra omständigheter.

har bevisbördan förArbetstagaren arbetena betraktaatt är att som
åläggalika eller likvärdiga. arbetsgivaren för skill-Att visa grundenatt

frågor anställningsvillkornader i kommit fram tillharnär attom man
olika kön har utföraarbetstagare arbete utåt likaatt ärsettav som

oberättigat. Enligt uttalanden förarbetenaansågs inte i till års1979 järn-
ställdlhetslag prop. 1978/791175 och76 77 och dom från Arbets-s.
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domstolen jfr 1991AD 62 och 1997 68 behöver det inte sigröranr nr
någon stark presumtion. Det ansågs betydelsestörstaom vara av om

arbetsgivaren allmänt kunde visa på icke könsdiskriminerandesett ett
i lönerna och anställningsvillkoren påmönster arbetsplatsen.

Även bestämmelsen i 19 § jämställdhetslagen, gäller förbudsom
otillåten könsdiskriminering vid arbetsledningen, uppbyggdmot är som

presumtionsregel på liknande 16 och 18 §§. otillåtensätt För atten som
könsdiskriminering skall föreligga måste det fråga attanses vara om en
arbetstagare blir påtagligt oförmånligt behandlad. frågaDet måste vara

handlande antingen uppenbar betydelse det enskildaiärettom som av
fallet eller får betydelse led i förfarande.systematiskt Iett ettsom som
förarbetena anförtshar endast alltförinte obetydliga händelser elleratt
förfaranden skall kunna till föremål för finnsrättegång. integöras Det
några uttalanden i förarbetena presumtionens styrka.om

Vid tillämpningen jämställdhetslagen20 § har förarbetenaiav man
frånutgått bevisprövningen skall till på i målsättatt samma som om

föreningsrättskränkning, dvs. relativt lågt beviskrav.ett

diskrimineringslagama2.4.3 De tre nya

de diskrimineringslagama omfattar diskrimineringsförbudetI tre nya
både indirekt diskriminering.direkt och Såväl avsiktlig oavsiktligsom
diskriminering förbjuds. arbetstagareEn behöver således inte visa att

arbetsgivare har haft diskriminerande syfte.etten
Direkt diskriminering förutsätter det finns rakt orsakssambandatt ett

mellan diskrimineringsgrunden och den diskriminerande effekten.
Missgynnandet skall ha samband med grupptillhörigheten förett att
diskriminering skall föreligga.anses

viktig fråga vid utformningen förbudsbestämmelsenEn dei treav
lagarna vilket skullekrav ställas på orsakssamband mellanvar som upp
grupptillhörigheten och den oförmånliga behandlingen. Lagama inne-
bär det skall tillräckligt grupptillhörigheten fleraatt att ärvara en av
orsaker till den behandlingen för diskriminering skallattogynnsamma

föreligga.anses
Det krävs inte någon avsikt för orsakssamband skallatt ett anses

föreligga. Diskrimineringsförbudet omfattar handlande däräven ett
arbetsgivaren avsikt diskriminerar, handlandet medförutan attom en

behandlas oförmånligt och det finns samband med grupptill-ettperson
hörigheten. Fall den handlande har diskriminerande avsiktnär en
omfattas självfallet diskrimineringsförbudet. avgörandeDet ärav om
resultatet behandlingen innebär diskriminering.av
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De lagarna diskriminering har utformatsmot med utgångspunktnya
från det krävs någon form bevislättnadatt för förbuden skallattav
kunna upprätthållas. Vad gäller direkt diskriminering det svårt förär
den för diskriminering fulltutsatts styrka orsakssambandattsom ut
mellan den etniska tillhörigheten och den missgynnande behandlingen.

deI lagarna bevisbördedirektivet 97/80/EGtas till utgångspunktnya
för bevisbördans placering. En arbetstagare eller arbetssökande har
bevisbördan för de denne påstådda faktiska omständigheterna. Närav
det gäller direkt diskriminering skall denne således styrka det finnsatt

etnisk faktor eller funktionshinder. Vid diskrimineringett på grunden
sexuell läggning det normalt räcka bevisning arbetsta-av attanses som

påstår han eller hon har viss sexuell läggning.att Därutövergaren en
skall arbetstagaren styrka arbetsgivaren har behandlat henne elleratt
honom mindre förmånligt arbetsgivaren har behandlatän andra eller
skulle ha behandlat andra med grupptillhörighet. Dessa styrktaannan
fakta skall anledning diskriminering har förekommit.att anta Omattge
arbetstagaren antagligt hon eller hangör blivit diskrimineradatt på
grund sin grupptillhörighet, går bevisbördan på arbetsgivaren.överav
Denne skall då förklara vad ligger bakom den oförmånligasom
behandlingen.

Det endast arbetsgivaren kanär orsaken till sitt handlande.som ange
Arbetsgivaren kan freda sig visa han inte haft kännedomatt attgenom

eller hade bort kunna ha kännedom den åberopade grupptill-om om
hörigheten. För det skall kunna bli fråga direkt diskrimineringatt om
finns alltså krav på insikt hos arbetsgivaren grupptillhörighetenett om

Ävenhos den behandlats mindre förmånligt. diskrimi-person som om
nering skulle visas för handen, kan arbetsgivaren visa behand-attvara
lingen ändå inte förbjuden. Arbetsgivaren harär då styrka hand-att att
landet berättigat hänsyn tillär sådant ideellt eller särskiltett annatav
intresse uppenbarligen viktigare förhindraär diskriminering.än attsom
Avsikten med undantaget inte hindraär arbetsgivaren frånatt att ta
hänsyn till väsentliga samhälleliga, sociala och ideella intressen som

jämställdhet mellan kvinnort.ex. och främjande arbetstillfällenmän, av
för funktionshindrad, rikets säkerhet med Det kan också handlamera.

tillämpning regler omplacering och återanställning. Någotom av om
undantag för positiv särbehandling finns inte.

Även vid indirekt diskriminering skall utgångspunkten den attvara
arbetstagaren eller arbetssökande har bevisbördan för de faktiska
omständigheter skall anledning han eller hon haratt anta attsom ge
blivit diskriminerad. Detta kan dengöras sig dis-attgenom som anser
kriminerad styrker kriteriet, bestämmelsenatt eller förfarandet särskilt
missgynnar den han eller hon sig tillhöra jämfört medgrupp anser
övriga Arbetsgivaren bör då för freda frånsig antagandetattgrupper.

3 19-1501Enöversyn
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kriteriet,medsyftetdiskrimineringsförbudet visa attbrott motom
ochskälsakliga ärmotiverasförfaringssättetellerbestämmelsen av

handlings-Arbetsgivarenssyftet.nåförnödvändigtochlämpligt att
vissmissgynnarbestämmelsetillämpafåför att somutrymme m.m.en

bestämmelse,En ettintresseavvägning.skall avgöras genom engrupp
bakomsyftetgodtaskunnaförfaringssättellerkriterium ett omanses

motiveratkanbedömningobjektivvidkravet avuppställdadet ansesen
utifrångodtagbarobjektivtåtgärdenenbart ärskäl. Intesakliga att

Ävenbedömningen.vidbeaktasskallverksamhetsbehovarbetsgivare
intresseavvägningenVidgodtas.mål kansamhälleligaviktigaandra

mångfaldetniskfrämjasträvanden attåtgärderbör t.ex. avsersom
kanHänsyn ävengodtagbart intresse.deefter ettbedömas motsvaraom

ideella intressenochsocialasamhälleliga,väsentligaandratilltas
förarbetstillfällenochmångfaldetniskfrämjandesåsom av

reglerTillämpningmedsäkerhetriketsfunktionshindrade, omavmera.
syftethit. Förutomocksåhör attåteranställningochomplacering

denskäl börsakligamotiveratböruppställda kravetdetbakom avvara
försyftetuppnåförnödvändigochlämplig attåtgärdenvidtagna vara

föreligga.skallintediskrimineringindirekt ansesatt
förbetungandeförefallakandetuttalas ävenförarbetena attI om

diskrimi-brottantagandet motfrånsigfredaarbetsgivaren omatt
enskildadenfördetbeaktasdockskall attneringsförbuden

medförenatkommerarbetstagaren attförellerarbetssökanden vara
behandlingförmånligmindreförekommithardetvisasvårigheter attatt

grupptillhörigheten.medsambandharsom

överväganden2.4.4

och19nuvarande 16,bestämmelserna iföreslårUtredningen att
Änd-16isammanförsochändrasjämställdhetslagen ny20 en

befordran,anställning,vidpresumtionsregelninnebärringen att
vidbevisregelnarbetsledningochbefordran samtförutbildning

formulerasavskedandeochomplacering ensomuppsägning, om
bevisbördedirek-medöverensstämmelsebevisbörderegel ienhetlig

jämställdhetslagen§17utredningenföreslårVidare att upp-tivet.
hävs.
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Inledning

På disldimineringslagstiftningens område finns uppenbar och allaen av
erkänd svårighet för den sig särbehandlad bevisaattsom attanser
otillåten diskriminering föreligger. Ett lättnad i den bevisbörda som

enligt allmänna bevisregler åvilar käranden behövlig. Detannars anses
medel därvid tillgripits har ofta varit fördela bevisbördan mel-attsom
lan den diskriminerad,sig dvs. käranden, och svarande-som anser
parten-arbetsgivaren. harSå exempelvis skett beträffande skyddet mot
kränkning Ävenföreningsrätten och i EG:s bevisbördedirektiv.av
presumtionsreglema i jämställdhetslagen uppbyggda efter dennaär
modell. Sinsemellan reglerna i jämställdhetslagenär emellertid olika,
vilket följer de sikte på mycket olikartade situationer. detatt tar Iav
följande behandlas de olika reglerna i skilda avsnitt. Utredningens
huvudsakliga överväganden redovisas emellertid med utgångspunkt
från presumtionsregeln vid anställning, befordran och utbildning för
befordran i 16 § jämställdhetslagen.

Presumtionsregeln vid anställning, befordran och utbildning för
befordran 16 § och bevisregeln vid anställningi 17 §i

Presumtionsregeln vid anställning m.fl. därmed jämställda situationer i
16 jämställdhetslagen§ innefattar alldeles speciell lösning vad gälleren
frågan fördelningen bevisbördan mellan arbetstagarsidan ochom av
arbetsgivaren. Regeln innebär arbetstagaren helt befriad frånatt är att
styrka otillåten könsdiskriminering har förekommit.att Det avgörande
skälet till denna regeluppbyggnad valdes i 1979 års jämställdhetslagatt

därigenom ansåg sig på effektivt åstadkomma denatt ett sättvar man
behövliga bevislättnaden för den otillåtetsig könsdiskrimi-som anser
nerad.
Den diskrimineradsig har styrka de i 16 § angivnaattsom anser
faktiska sakförhållandena, dvs. anställning sökts,att att mot-annan av

kön erhållit anställningen och den förbigångne hadesatt bättre förut-att
försättningar arbetet. Om arbetstagaren styrkt dessa faktiska omstän-

digheter, går bevisbördan på arbetsgivaren.över Denne måste bevisa
antingen anställningsbeslutet varken direkt elleratt indirekt hade sam-
band med den missgynnades kön eller beslutet betingat någotatt var av
särskilt intresse inte bör vika för intresset jämställdhet i arbets-som av
livet.
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Även uppbyggdbevisbördedirektivbevisbörderegeln i EG-rättens är
Skillnaden liggerdelad mellanbevisbördanpå det är parterna.sättet att

sigdenkäranden, dvs.bevisbördedirektivetenligti anseratt som
indirektellerdirektantagligtharkönsdiskriminerad, göra attotillåtet att

direktinriktasalltsåskallKärandens bevisningdiskriminering ägt rum.
sträcker sig intebeviskravetskettdiskrimineringpå frågan menom

ligger ingenantaglig. Detskalldiskrimineringen göraslängre än att
diskrimi-rättsfaktumetförtill stödsakförhållandenvilkaibegränsning

honstyrkaKäranden kanåberopa. attkankäranden t.ex.nering som
denför arbetetförutsättningarsakliga änbättrehareller han person av

uttalandengjortarbetsgivaren attfråga,kom ikön att ommotsatt som
vidanställdaallaellerkönpersonal visstanställavill attdenne inte av

könsdiskri-antagligtkönet. För attgöradet attföretaget motsattaär av
sakomständig-faktiskastyrka dekärandenharföreligger attminering

kan dradomstolenmedförkäranden attenligt sammantagetvilkaheter
könsdiskrimi-otillåtenförekommitdetantagligtdet attslutsatsen äratt

nering.
bevisbördedirektivetsutredningen övervägauppgift för är attEn om

medförEG-regelnkallad störreföljandedetibevisbörderegel en--
presumtions-jämställdhetslagenskärandenförbevisbördan änlättnad i

sådetdiskuteras,frågan är attskall denuttrycktAnnorlundaregler. om
utsikterkönsdiskriminerad har attotillåtet sämresigden ansersom

reglerdessatillämpningmedrättegångframgång ivinna senareaven
själv-fallet, börSkulle sååberopas.fårEG-regeln varaän ansesom

undvika jam-förjämställdhetslagen atttillföras attEG-regelnfallet
uppnåoch för överensstäm-EG-regelnstrider attställdhetslagen mot

såstället kandet i attOmmed EG-rätten.melse presum-anses vara
föreliggadet inteEG-regeln, tordefördelaktig äntionsregeln är mer

medlemsstaternaeftersomhänseendedettailagenändraanledning att
EG-regeln.fördelaktigarebevisregler äninföra ärmöjlighethar att som

fårbåda reglernatänkaväl sigmycketgivetvis attkanPrincipiellt man
regelnvarderadå ärskulleMotivetvarandra.sidan attvidgälla varav

till denåterkommerUtredningenhänseende.särskilti någotfördelaktig
följande.tanken i det

metodjuridiskfinns någondet inteuppfattningUtredningens är att
innebärReglernavarandra.medjämföra reglernakanmed vilken man

bevis-förkärandenskall bevisasomständigheter attolikaalltföratt av
fall i EG-Varkensvaranden-arbetsgivaren.påskall gåbördan över

tillämp-Arbetsdomstolensellerbevisbördefrågorrörandedomstolen
ägnadeanställningpresumtionsregel vid ärjämställdhetslagensning av

kärandensfrånvärdebelysa reglemasklargörande sättpå någotatt
mindreellerberoendefrågan blirStällningstagandet isynvinkel. merav

bedömningar.välgrundade
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sak torde emellertid medEn säkerhet kunna slås fast. Eftersom det
inte med säkerhetnågon kan konstateras presumtionsregeln i jäm-att
ställdhetslagen effektivare eller i fallvarje lika effektiv lättnad iger en
bevisbördan för käranden EG-regeln, talar mycket starka skäl försom

denna regel elleri form måste tillämplig deniatt görasen annan
svenska diskrimineringsprocessen.

alternativ går påEtt EG-regeln tillförs jämställdhetslagenut attsom
vid sidan presumtionsreglcrna alternativ till dessa enligtett ärav som
utredningens mening Otymplig lösning lagtekrliskt är ägnat atten som
försvåra och belasta i könsdislqimineringsmål. börDetprocessen av-

mycket starka skäl talar förvisas, inte det alternativet. självaIom ver-
ket kan enligt utredningens mening på åstadkomma iett sättannatman

effekt.det närmaste samma
sammanhang vill utredningendetta något utveckla be-I sin påsyn

presumtionsregeln dagenstydelsen i läge i diskrimineringsprocessenav
förvid anställning. Skäl talar presumtionsregeln, infördesden iatt när
innefattadeårs jämställdhetslag förhållandevis effektiv metod1979 en

för bevisbördan för kärandenlätta i rättegången. antal rättsfallEttatt
från Arbetsdomstolenunder 1980-talet talar för det förhåller sig påatt

det sättet.
har emellertid ändrats på arbetsmarknadenMycket under de 20snart

år har gått sedan presumtionsregeln infördes. byggdeRegeln på attsom
vid anställning personal tillämpadearbetsgivare ordningav somen

innebar sökandenas meriter prövades med utgångspunkt från för-att
hållandevis lätt kontrollerbara tydligt kvalifikationskrav.angivna I

därför allt förefterhand kunde svårigheter huruvidapåvisasutan stora
sökande tillförbigången anställning i själva verket hade bättreen en

för arbetet.sakliga förutsättningar Numera har sedan ganska länge
kunnat utveckling,iakttas innebär kvaliñkationskrav föratten som
ledigförklarade anställningar inte preciseras fonnuleras mycketutan
allmänt. Vid tillsättningen tillmäts ofta svårkontrollerade personliga
egenskaper betydelse. Följden blir vid inför domstoltviststor att en
angående könsdiskriminering beaktansvärda svårigheter ofta föreligger
för förbigångneden sökande kunna bevisa denne har bättre sak-att att
liga förförutsättningar arbetet.

Utredningen har samrått med Jämställdhetsombudsmannen i den nu
diskuterade frågan. Jämställdhetsombudsmannen framförthar därvid
den bestämda uppfattningen presumtionsregeln vid anställning inteatt
längre den lättnad bevisbördan föri kärandesidan behövligärger som
och regeln därför bör bevisbörderegel har EG-ersättasatt nu av en som

förebild.regeln som
finns anledning i dettaDet sammanhang något uppmärksammaatt

den förbudsregel finns i 17 § jämställdhetslagen. Paragrafen,som som
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presumtions-kompletterande förbudsregel tilluppfattaär att som en
arbets-harlikartat Enligt §uppbyggd på 17regeln i 16 sätt.är ett

förutsättningarlikvärdiga sakligaeller han harhonbevisa atttagaren att
haftharsannolikt arbetsgivarenoch dessutom ettför arbetet göra att

jämställd-årsParagrafen tillfördes 1991syfte.diskriminerande som
nämnvärd be-haftuppfattning inte någonallmänenligtharhetslag,

uppfattasvill,bevisbörderegel kan, såParagrafenstydelse. manom
presumtionsregeln i 16EG-regeln ochmellanmellantingettsom

försvararregeln i § intedet klart 17ståråsiktutredningensEnligt att
tillledaskullelagstiftningsärendet atti lagen,platsnågon om

bevisbörderegler imed överens-i övrigtpresumtionsreglema ersätts
EG-direktivet.medstämmelse

med EG-jämställdhetslagenbevisbörderegler iinförandeEtt av
betydadet,utredningeninte, attförebild behöverregeln sersomsom

anställningvidpresumtionsregelngrund förtillliggerdet synsätt som
otillåtenregelninnebärbeskrivitstidigare attroll. Somsinhar spelat ut

förbigångnadenföreliggakönsdiskriminering antas ompresumeras —-
förutsätt-sakligabättreeller han harhonbevisaarbetssökanden kan att

kön.anställd ochblev motsattdenarbetetförningar än avvarsomsom tförhåller ’erfarenhetsmässigtdettankenpåbyggakan attRegeln sägas
kön,någon iblir förbigången motsattdetpåsig sättet att avavmanom

förförutsättningarsakligabättrehadebevisasdet kanfastän att man
otillåtenfrågaverkligendettroligtmycket ärdetså attarbetet är om

vidbetydelseemellertidfår ävenkönsdiskriminering. Detta synsätt
EG-direkti-medöverensstämmelsebevisbörderegel itillämpning enav

bör ijämställdhetslagen,bevisbörderegel isådanInförsregel.vets en
omständighe-bedömandetvidbetonasregelntillförarbetena att omav

lharkönsdiskrimineringotillåtenkandetsådana antas attattärtema
förbi-sigvid denskall fästasviktavsevärdförekommit ansersomom

förutsättningarsakligahar bättreeller hanhonbevisakangången att
fick arbetet.köndenför arbetet motsattän somperson av

uppfatt-bestämdautredningen till denkommerSammanfattningsvis
jämställdhetslagenstycketförstapresumtionsregeln i 16§ningen att

bevisbörde-medutformadbestämmelsemed ärskall ersättas somen
utredningenliggerförebild. dettabevisbörderegel I attdirektivets som

skall upphävas.§17attanser
lag-hurbehandla frågantillövergårUtredningen att omnu

utformas.börregleringen närmare
bevisbördansskall reglerafråga hurgrundläggandeförsta ärEn man

dis-harjämställdhetslagårs1979tillkomstenAlltsedanfördelning. av
grundats påm.fl.anställning situationervidkrimineringsförbudet att en

bevislättnad harskall föreligga.bevisbörda Dennakärandenslättnad i
syften skalllagstiftningensbetydelsefull förmycket attansetts vara
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uppnås och har därför uttryckts direkt lagtexten.i I presumtionsregeln i
första16 § stycket framgår bevislättnaden den förbigångneattgenom

inte behöver styrka arbetsgivaren har haft diskriminerandeatt syfte.ett
Det räcker med det styrks hon eller han har bättreatt sakliga förut-att
sättningar för arbetet. Efter detta går bevisbördan på arbetsgiva-över

Denna kan freda frånsig med tillämpning regler iren. ansvar av para-
grafens andra stycket. Utredningen det vikt denäratt stor attanser av
ändrade lagen motsvarande utformning och alltså fråganattges en om
bevisbördans fördelning alltjämt kommer till uttryck i själva lagtexten.
I utredningens förslag första16 § stycket det tillräckligtärattanges

den känner sig kränkt visar omständigheter föreliggeratt attsom som
anledning otillåten könsdiskriminering föreligger.att anta attger

Arbetsgivarens möjligheter freda sig från fall käran-iatt näransvar
den uppfyllt del bevisbördansin bör i princip lika begränsadeav vara

i gällande Utredningens förslag i dettarätt. avseende 16 andra§som
stycket ansluter därför med undantag såväl i sak språkligt tillett som
jämställdhetslagen i hittills gällande lydelse och sakligtstämmer

med vad gäller enligt de diskrimineringslagama.överens tresom nya
skall framhållas det finnsDet inte något tyder på EG-rättenatt attsom

här skulle på någon punkt svensksträngare än rätt.vara
ändrat emellertidEtt enligt utredningenssynsätt är mening motiverat

i särskilt avseende, nämligen i fråga indirekt diskriminering.ett om
Saken har kommit i läge på denna punkt tillkomstenett annat genom av
bevisbördedirektivet. EG-rätten torde innebära arbetsgivaren haratt ett
vidare handlingsutrymme vid indirekt diskriminering. Arbetsgivarens
verksamhetsbehov sålunda i något utsträckning kunnastörresynes
beaktas. förarbetenaI till de diskrimineringslagama har ocksånya
beträffande indirekt diskriminering framhållits intresseavvägningenatt
skall ske med beaktande arbetsgivarens verksamhetsbehov. Enav
särskild regel gäller indirekt diskriminering bör därför införas isom
jämställdhetslagens diskrimineringsförbud 16 andra§ stycket 4.

Presumtionsregeln vid lönediskriminering 18 §z

Presumtionsregeln vid lönediskriminering i 18 § jämställdhetslagen kan
måhända uppfattas lagtekniskt utformad på motsvarande sättsom som
regeln i l6§ angående anställning. kundeDet därför ligga tillnära
hands borde18§ ändras påatt motsvarande föratt nåsätt attanse
överensstämmelse med EG-regeln bevisbördan. föreliggerDet dockom
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skillnad mellan diskrimineringssituationema och iviktig i 16 § 18en
till tydligt uttryck inom EG-rätten.kommerDetta

lön förlikalönedirektivet principen likaartikel 1 iI attanges om
Romför-uttryckts i artikel 119 numera 141 ikvinnor och män som

likaarbete eller för arbete tillerkännsför likadraget innebär att som
formerskall avskaffas vid allapå grund könall diskrimineringvärde av

EG-dom-EG-regeln har vuxit framför ersättningen.och villkor genom
till EG-regelnframgåravgöranden, vilket ingressenstolens även av

avgöranden och minis-och 18. EG-domstolensbl.a. styckena 13, 17
till EG-regeln kan inte förstås påövervägandenterrådets sätt änannat

arbetenkan föreligga endast delönediskrimineringotillåten näratt som
likvärdiga.jämförs lika ellerär

anställnings-får gälla beträffandevadskillnad frånTill som anses
sakförhållan-begränsning vilkaialltså enligt EG-rättenfallet finns en

för påstådd lönediskriminering. För-till stödåberopasden kan ensom
ienligtskall föreliggalönediskrimineringotillåtenförutsättningen att

för arbetenskillnad ersättningkonstateras idet kanEG-rätten är att en
till den slut-därmedUtredningen kommerlikvärdiga.ellerlikaärsom

jämställdhetslagen står ipresumtionsregeln i 18 § överens-satsen att
med EG-rätten.stämmelse

jämställdhetslagen börgällande 18§emellertidkanDet göras att
med utformningenöverensstämmelse skall uppnåsförändras att av

Utred-diskrimineringslagarna.de övrigadiskrimineringsförbuden i
lönediskrimineringsförbudet såändringdock attningen att avenanser

oklarhetlagar skulle skapamed dessaöverensstämmelse nås somen
vid lönediskri-berörts,krävs,Enligt EG-rättenbör undvikas. som nyss

olika fördels ersättningenjämförelseperson,dels ärminering atten
ofrånkomligenlikvärdiga. måsteeller Detsammalikaarbeten ärsom

generelllönediskrimineringsförbud. Enjämställdhetslagensgälla enligt
direktdärför blitydligt skullekrav intedessaregel i vilken anges

vilseledande.
diskrimineringsförbudet ifrånföreslår undantagetUtredningen att

utgångspunkt.med bevisbördedirektivetsformuleras18 § text somom
fredavilken arbetsgivaren kanandra stycke enligtparagrafensRegeln i

motsvarandedärmed huvudsak densammablir ifrånsig somansvar
indirektavseendeförslag l6§ andra stycket 4utredningens iregel i

undantaget dock inteskillnad från enligt 16 § börTilldiskriminering.
förhållandeändring sak iindirekt diskriminering. Någon igälla enbart

med ändringen. 18 §gäller enligt 18 § inte Attredantill vad avsessom
gälla.stark presumtion får därmed alltjämtinnefattar någoninte anses

beviskravennågot utredningens påkapitel 6.6 berörsI även synom
lika ellervad gäller frågan arbetenalönediskrimineringstvisti äromen

likvärdiga.
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Presumtionsregeln vid arbetsledning och bevisregeln vid19 §i
omplaceringoch i20 §uppsägning m.m.

det lagtekniskt lämpligt jämställd-Utredningen äratt sett attanser
diskrimineringhetslagens förbud i 16, och förs19 20mot samman

en utformad med EG-regeln förebild. utredningenstill regel Enligtsom
presumtionsregeln i ändras motsvarandebör 19 § påmening sätt som

huvudsak desamma anförts beträffandeSkälen härför i har16 är som
det lagtekniskt lämpligtUtredningen jim-16 äratt sett attanser

försförbud diskriminering i och 20ställdhetslagens 16, 19mot
regel.tillsamman en

förslagSammanfattning utredningens2.5 av

diskrimineringsförbudetavseende

tillförs lag-indirekt könsdiskrimineringbegreppetdefinitionEn av
jämställdhetslagen.itexten

ellerkönsdiskriminering vid anställningotillåtenFörbudet mot
utfor-till befordran jämställdhetslageneller utbildning ibefordran

och obe-förbudet omfattar hela förfarandetpå det sättet attmas
saken kommer till ståndbeslut iroende något samt utan attomav

diskrimineringsförbudetjämförelseperson. hellerIntekrav pånågot
innehålla krav på jämförelseperson.arbetsledningsbeslut börvid ett

anställningkönsdiskriminering vidotillåtenFörbudet mot m.m.,
formulerasuppsägning och omplaceringarbetsledning samt m.m.

och det innehållet arbetstaga-bevisbörderegel attges omom som en
bevis-otillåten könsdiskriminering föreliggerantagligtgör attren

bevisbörderegelarbetsgivaren, dvs.påbördan går över somen
bevisbördedirektiv.med motsvarande regel i EG:söverensstämmer

Ändringen jämställdhetslagen utgår.leda till §bör 17att
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Skadestånd3

Inledningl

skiljerarbetsrätten mellan ekonomisktInom skadestånd och all-man
skadestånd. ekonomiska skadeståndetDet kompensationmänt utgör en

för den ekonomiska förlust någon drabbats skade-som av genom en
exempelvisgörande åtgärd, den lön arbetstagare gått misteen om

lönediskriminering. allmännaDet skadeståndet skall kompen-genom
för den kränkning lag- eller avtalsbrott inneburit. all-Detettsera som

skadeståndet har dessutom syfte förhindra och beivra lag-männa ett att
avtalsbrott, funktion.och preventiven

Enligt jämställdhetslagen skadestånd påföljden vidutgör överträ-
diskrimineringsförbudet.delse Vid förbudetöverträdelse motav av

vid anställning, befordrandiskriminering eller utbildning för befordran
och jämställdhetslagen16 17 utgår dock ekonomiskt skade-inte

allmänt skadestånd förstånd enbart kränkningen. flera diskri-Omutan
skall det allmänna skadeståndet förmineras, kränkningen bestämmas

blivit diskrimineradbara och delas lika mellan de diskri-som om en
minerade.

diskrimineringslagarna finnsde ingen motsvarande regelI tre nya
gällerdelat skadestånd. ställetI och skall få allmänt ska-attom var en

destånd för den kränkning denjust för.utsattssom personen
EG-direktiven på jämställdhetsområdet innehåller inte några ut-

tryckliga regler skadestånd. EG-domstolen har däremot avkunnatom
domar vilka domstolen uttalandeni skadestånd vid köns-gör rörsom
diskriminering.

framgår avviker jämställdhetslagensSom regler skadestånd iom
fall från det diskrimineringslagarna.visst övriga vidare oklartDettre är

hur jämställdhetslagens regler förhåller sig till EG-domstolens praxis.
den bakgrund regeringen uppdragitDet utredningen analy-är mot att

jämställdhetslagens regler skadestånd.sera om



76 Skadestånd SOU 1999:91

3.2 EG-rätten

EG-rätten innehåller inte några uttryckliga regler påföljden vidom
otillåten diskriminering. likabehandlingsdirektivetI 76/207/EEG,
artikel åläggs emellertid medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgär-att
der för det möjligt för alla sig förfördelade på grundgöraatt som anser

likabehandlingsprincipen inte tillämpats rättighetersinagöraatt attav
domstol. motsvarande finnsgällande vid En regel i likalönedirektivet

Även75/ artikel det alltså117/EEG, inte krävs någon vissattom
docksanktion skall tillämpas, måste tillräckligt effektiva åtgärder vid-

syfteför direktivets skall uppnås och för de berörda fak-renttas att att
tiskt åberopa dessa åtgärder vid de nationella domstolarna.skall kunna
Tillämpas sanktionen skadestånd, skall skadeståndet ha reellen
avskräckande verkan på arbetsgivaren och rimlig tillstå i proportion

symbolisktskadan. skadestånd uppfyller kraven påEtt inte ettrent j
genomförande direktivet jfreffektivt Colson och Kamann-av von

målet C-14/83 1984 ECR 1891, Marshall-målet C-271-91 1993s.
Draehmpaehl-måletoch C-180/95 1997 ECR I-2195.ECR I-4367s.

påföljdenmedlemsstat valt skadestånd vid överträdelseOm aven
diskrimineringsförbudet, får krävas arbetsgivaren har varit vål-inte att

ersättningsskyldighet skall föreligga. krav striderlande för sådanEttatt
Dekker-EG-domstolen likabehandlingsprincipen jfr bl.a.enligt mot

C-l77/88 ECR I-394l och Draehmpaehl-målet.målet, 1990 s.
frågan bestämmelseMarshall-målet gällde nationellI om en som

förföreskrev ersättning på grund diskriminerandegränsövreen av en
artikel likabehandlingsdirektivet. Domstolenstred 6 iuppsägning mot

tillåter den skall viduttalade direktivet inte ersättningatt utgesatt som
begränsas. skulle enligt domstolendiskriminerande uppsägning Detta

skadeståndsbeloppet på förhand begränsades till nivåinnebära att en
nödvändigtvis kravet tillförsäkra verklig jäm-inte påmotsvarar attsom

för förlust orsakatsställdhet adekvata ersättning och skada somgenom
på grund diskrimineringen.av

fråganDraehmpaehl-målet gjorde EG-domstolen uttalanden ivissaI
medlemsstats skadeståndssanktioner vid otillåtenhuruvida en

könsdiskriminering stod i överensstämmelse med likabehandlings-
företagetdirektivet. arbetsgivare hade i platsannonsEn angivit atten

bl.a. kaffe ochsökte kvinnliga assistenter beredda kokaattsom var
Enligt denarbeta hårt beröm. nationella domstolen hade arbets-utan

skyldig till könsdiskriminering, eftersom platsannon-givaren gjort sig
formulerad och till kvin-neutralt uppenbarligen riktadintesen varvar

nationella lagstiftningen domstolensEnligt den och den nationellanor.
skyldig nationellabedömning arbetsgivaren ersättning. Denatt utgevar

månadslöner.lagen begränsade arbetsgivarens ersättningsansvar till tre
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begränsningenbl.a.uttala sigmålethade iEG-domstolen att avom
nationellaövrigaförekom iintebegränsningskadeståndet, somen

likabehandlingsdirektivet.stredregler,arbetsrättsligacivil- och mot
sanktionenväljermedlemsstatbl.a.uttalade närDomstolen att en

faktisktsäkerställaägnadsanktion ettdennaskall attskadestånd så vara
arbetsgivarenpåavskräckande verkanreellskydd, haeffektivtoch en

Vidareskadan.tillproportionrimligstå iomständigheterallaunderoch
ledigadenfåttskulle hasökande intevissadomstolenanförde att om
grundpådiskriminering,sketthadetillsättningen utanplatsen, även om

bestämman-vidkvalificerad, kanrekryteradesdenatt mervarsomav
ankommerdomstolenEnligttill detta.hänsynersättningendet tasav

handlingar,alla inkomnatill atttillgånghararbetsgivaren,det på som
arbets-Omplatsen.ledigafått denskulle hasökanden intestyrka att

till-platsenskulle ha fåttsökanden inte ävenstyrkakan omgivaren att
natio-deEG-domstolenansågdiskriminering, attskettsättningen utan

direktivet.stredskadeståndet intebegränsade motreglernanella som
frånskillnadtilllagreglerförhinderdäremotutgjordeDirektivet som|

sökan-begränsadereglerarbetsrättsligaochcivil-nationellaövriga enll skulle hasökandenfallmånader, för dettillskadeståndtilldes trerätt
diskriminering.sketttillsättningen utananställningenfått om

huruvidafrågandomstolen iuttalade sigDraehmpaehl-målet ävenI
begränsadevilkanationella reglerhindradelikabehandlingsdirektivet

förhartill fleraskadeståndet utsattssammanlagdadet sompersoner
hind-direktivetfråganDomstolens på attkönsdiskriminering. varsvar
civil-nationellaskillnad från övrigatilllagreglernationellarade som

deskadestånd tillinnebarreglerarbetsrättsliga attoch personer som
månads-motsvarandetill beloppbegränsaskönsdiskriminerats ett sex

löner.

Jämställdhetslagen3

könsdiskrimineringtill otillåtenskyldigsigarbetsgivareGör sig en
kan följapåföljddenjämställdhetslagen utgörsenligt 16-20 §§ avsom
anställd videllervid anställningarbetssökandeskadestånd. Om enen

allmäntutgårdiskrimineras,till befordranutbildningellerbefordran
skadestånd.ekonomisktnågotintekränkningenskadestånd för men

detskallsituationerna,de angivnanågoni: diskrimineratsfleraHar av
barabestämmasför kränkningenskadeståndetallmännal enomsom

diskriminerade. Ommellan dedelas likaochdiskrimineradå blivit en
elleranställningsvillkordiskriminerandetillämpararbetsgivare en°

diskriminerandeeller företar uppsäg-arbetsledningdiskriminerande en
ska-ekonomisktskadestånd för kränkningenallmäntskallning, utöver
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destånd utgå för den förlust kan ha uppstått. Genom 53 § jim-attsom
ställdhetslagen anvisar 38 § lagen anställningsskyddatt skallom
tillämpas begränsas förersättning ekonomisk skada har uppkom-som

eftermit anställnings upphörande till det belopp följ regelnen som er av
i lagen39 § anställningsskydd.om

Rörande bestämmandet storleken det allmänna skadeståndetav av j
förarbetenai till 1979 års jämställdhetslag utgångspunktenattangavs

skulle den skadeståndspraxis förekommer li föreningsrätts-vara som
ioch anställningsskyddsmål. allmännaDet skadeståndet skulle bestäm-
imed hänsyn till diskrimineringens och omständigheterna kringartmas
jdet diskriminerande förfarandet, arbetsgivarens uppsåt, hans betal-

ningsfönnåga med Hänsyn skulle således till omständig-tasmera. j
heterna i det enskilda fallet. Bedömningen skadeståndet skulle görasav iutifrån värdering arbetsgivarens handlande i dess helhet och inteen av

lefter någon formell beräkning det förekommit eller flera disldi-om en
minerande handlingar i och sammanhang. arbets-ett Harsamma en
givare vid och tillfälle anställt flera detett könet framförsamma av ena

eller flera bättre kvalificerade det andra könet skulle viden av man
skadeståndsprövningen förfarandet helhet. helhetDennase som en
kunde bedömas betydligt allvarligare åsidosättandeett diskri-som av
mineringsförbudet arbetsgivaren bara hadeän diskriminerat vidom itillsättning befattning. lav en

I domen AD 1982 beaktade17 Arbetsdomstolen vid bestäm-nr lmande skadeståndets storlek bl.a. den diskriminerade handlingenattav
linträffat kort tid efter lagens ikraftträdande, reglerna varit heltatt oprö-

vade i rättstillämpningen och arbetsgivaren utgått från hans 1att att
handlande inte stred lagen. Samtidigt beaktade domstolenmot 1att

larbetsgivarens åtgärd upplevts i hög grad kränkande för berördasom
arbetstagare och medfört kännbara verkningar. I mål angåendeett
lönediskriminering beaktade Arbetsdomstolen vid bedömningen av
storleken det allmänna skadeståndet arbetsgivaren under denattav
period arbetstagaren varit för lönediskriminering uppvärderat ochutsatt
höjt den diskriminerades lön i förhållande till den motsattperson av
kön med vilken jämförelsen gjordes AD 1996 79.nr

Skadeståndet kan ned eller helt fallasättas bort. Förebilden frågai
möjligheten jämka skadeståndet hämtad frånatt är medbestämman-om

delagen. förarbetenaI till 1979 års jämställdhetslag gjordes den sär-
skilda reservationen det på jämställdhetsområdetatt kan finnas anled-
ning viss hänsyn till arbetsgivarenatt ta vidtar rättelse ellerspontantom

dennes förfarande kan ursäktligt med hänsyn till oerfarenhet,om vara
bristande kunskap eller liknande.
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diskrimineringslagarna3.4 De tre nya

grundpådiskrimineringförbudmedlagarna motEnligt de avnya
grundoch påfunktionshindermedtillhörighet,etnisk avpersonerav

blivitarbetstagareellerarbetssökandekanläggningsexuell somen
all-erhålladiskrimineringindirektellerdirektotillåtenförutsatt en

innebär. Rättdiskrimineringenkränkningdenskadestånd förmänt som
samtligailagarnaenligt dealltsåföreliggerskadestånd tretill allmänt

diskriminering.otillåtenfall av
ekonomisktförmåner,andraochmistad lönformiErsättning av

diskrimineringotillåtenfå betalaarbetsgivarekanskadestånd, omen
anställdeför den attarbetstagare. Rättenanställdredanskett enav
blivitdennede fall utsattigäller baraskadeståndekonomiskterhålla
tillämpningviddiskrimineringellerlönediskrimineringotillåtenför en

diskri-ellerarbetsledningutövandevidelleranställningsvillkor avav
in-ellerperrnitteringavskedande,uppsägning,vid annanminering

diskrimineringslagarnadehänvisning iåtgärd. Genomgripande nyaen
ekono-förersättningtillbegränsasanställningsskyddslagen rättentill
till detupphörandeanställningensefteruppkommitskadamisk som

arbetstagareanställningsskyddslagen. En§i 39 sombelopp angessom
arbetsgivarenmedsambanddiskriminering i attotillåtenförblivit utsatt

beford-förutbildningtillarbetstagareellerbefordran uttarbeslutar om
hellerskadestånd. Inteekonomiskttillinte endäremot rättharran

otillåtenföranställningsförfarande utsättsvidarbetssökande, ettsom
skadestånd.ekonomiskttillhardiskriminering, rätt

diskri-föranställningssituationen utsättsiarbetssökandeEn som
skadestånd.ekonomisktinteallmänterhållaalltsåkanminering men

ocharbetsgivareanställd hosredandenför ärgällerDetsamma ensom
skade-ibetraktasanställdebefattning. Densökerdennehos annan

situationen.denarbetssökande iståndshänseende som
begränsningfinns ingendiskrimineringlagarna somde motI nya

elleranställnings-viddiskriminerats ettflerainnebär näratt personer
beräknaskränkningförskadeståndetskallsåbefordringsförfarande

dem. Dettamellandiskriminerad och delasblivithadebara ensom om
diskri-etnisklagårsförhållande till 1994 motiförändringinnebär en

minering.
kränk-förskadeståndallmäntinnebärordningen attDen somnya

åtgärdertill lagenförarbetenaifleramellandelasintening omangavs
kostna-högreochmerarbetemedförakunnadiskrimineringetniskmot

bedömdesaspektenkostnadsmässigadomstolen. Denochförder parter
behöverdomstolarnaförMerarbetetviktigaste.denemellertid inte vara

diskri-mellan derangordningdomstolen görinnebärainte att en
förbigångnadegällerdetsig närminerade vem avvarepersonerna,
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närmast bli anställd eller detatt typiskt skallsom var settom anses
kränkande bli diskriminerad på grundatt könsitt sinvara änmer av

etniska tillhörighet.
Både det allmänna och det ekonomiska skadeståndet kan jämkas. I

förarbetena till den lagen åtgärder etnisk diskrimineringmotnya om
i inledningsskede kan vid indirektatt ett diskriminering skade-anges

ståndet i vissa fall jämkas till noll, arbetsgivare varkennär insågen
eller borde ha insett den diskriminerande effekten.

Överväganden3.5

Utredningen föreslår det allmänna skadeståndet fleratill dis-att som
kriminerats skallinte delas lika mellan dem utgå till ochutan var en

diskrimineradede med hänsyn till den kränkning denne harav som
blivit för.utsatt

Utredningens uppgift analysera hur jämställdhetslagensär skade-att
ståndsregler förhåller sig till EG-rätten och med beaktande inne-av
hållet på detta område dei diskrimineringslagama. Utredningentre nya
skall lägga fram de förslag till lagändringar analysen föranleder.som

Bakgrunden till utredningsuppdraget vad gäller skadeståndsreglema
i de diskrimineringslagama enligt dessa lagar allmänttre är ska-attnya
destånd till flera diskriminerats i samband med anställning, beford-som

eller utbildning för befordran skall bestämmas med hänsyn till denran
kränkning och blivit för. Detta avvikelse från vadutsatt ärvar en en

gäller enligt jämställdhetslagen. Enligt denna lag skall det all-som
skadeståndet bestämmasmänna bara hade blivit diskri-som om en

minerad delas lika mellan de diskriminerade.samt
Vad gäller skallEG-rätten uppmärksammas huvudsyfte medatt ett

den reform ledde fram till nuvarande jämställdhetslag attsom var
jämställdhetslagstiftningen till EG-rätten. På år har dockanpassa senare

EG-domstolen gjort vissa uttalanden skadeståndet påföljdrörsom som
vid otillåten diskriminering. dessaDet uttalandenär utredningensom
skall beakta vid sin analys från EG-rättslig synpunkt skadestånds-av
reglerna.
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Frågan delat skadestånd till flera diskrimineratsom som

Utredningen behandlar först frågan fleratill skadestånd tillrättenom
diskrimineras samband med anställning jämförligai och därmedsom

Ställningstagandet till frågansituationer. delning skadeståndetom av
till flera diskrimineras i anställningssituationen ske medbörsom

från den funktion Skadeståndssanktionenutgångspunkt har. Detsom
först och främstallmänna skadeståndet till denersättningutgör en som

drabbats diskriminerande åtgärd för den kränkningav en som
diskrimineringen inneburit. Skadeståndssanktionen har emellertid
också det vidare syftet motverka lagbrott och vikteninskärpaatt attav
de skadeståndssanktionerade reglerna följs.

jämställdhetsområdetEG-direktiven på innehåller någrainte ut-
skadeståndsregler. generella uttalats dettryckliga Den principen har att

vidta effektivaåligger medlemsstaterna åtgärder för direktivensatt att
syften och för den skall kunnaskall uppnås sig åsidosattatt som anser

rättigheter gällande vid de nationella domstolarna. EG-dom-sinagöra
stolen har uttalanden intresse för bedömningen dengjort vissa av av
svenska jämställdhetslagens skadeståndsbestämmelser. finnsDet

framhålla följandeanledning särskilt uttalanden. IDraehmpaehl-att
målet C-180-95 1997 ECR I-2l95 anförde EG-domstolen atts. om

skadeståndmedlemsstat väljer sanktionen så skall denna sanktionen
säkerställa faktiskt och effektivtägnad skydd och ha reellatt ettvara en

avskräckande verkan på arbetsgivaren under alla omständighetersamt
stå rimlig proportion till skadan. dom kan måhända ocksåi Av samma

till skadestånd inte får begränsasutläsas pårätten sättatt ett som
jämförligaavviker från vad gäller enligt övrigai situationersom

arbetsrättsliganationella civil- och regler.
de diskrimineringslagarna har ordningen med delat skadeståndI nya

frångåtts. motsvarighet till regeln skadestånd finnsNågon delat inteom
heller anställningsskyddslagen. Jämställdhetslagens regel delati om

från frånskadestånd avviker således de diskrimineringslagarna ochnya
anställningsskyddslagen.

allmännabegränsning det skadeståndet gäller enligtDen av som
jämställdhetslagen flera arbetssökande eller därmed jämställdanär

goddiskriminerats inte stå i överensstämmelse med de berördasynes
uttalandena i Draehmpaehl-målet. avgörande skälDetta givetvisär ett
för jämställdhetslagen dennaändra på punkt.att

förarbetena diskrimineringslagarna förtill de har skälI attnya som
frångå ordningen med delat skadestånd anförts viktigt ska-det äratt att
deståndet bestäms efter vad kränkningen inneburit förprövningen av
den enskilda drabbats.person som
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delar dettaUtredningen och fram-det viktigtsynsätt äratt attanser
häva det skadestånd utgår till någon blivit diskri-haratt som som

första hand individuellminerad i till dennaersättningutgör en person
för vad hon eller han har blivit för.just synvinkeln det all-Urutsatt att

första hand börskadeståndet i för-ersättningmänna ärses som en som
enskilde själv kan därför denbehållen den lösning valdes på pro-som

fog ifrågasättas. fram-blemet jämställdhetslagen med bör ocksåi Det
funktionen hos det allmänna skadeståndet blirhållas den preventivaatt

med ordning innebär skadeståndets storlekbäst tillgodosedd attsomen
diskriminerade bestäms lcränk-flera med utgångspunkt från dennär är i

diskriminerande agerandet har inneburit för ochning det en avsom var
de berörda.

finns ytterligare omständighet talar ordning medDet motsomen en
Utredningen föreslår diskrimineringsförbudetdelat skadestånd. att

omfattajämställdhetslagen skall hela anställningsförfarandet. Omenligt
diskrimineringsförbudet skall ha denna vidare omfattning, kan flera

diskriminerade anställnings-arbetssökande bli under skilda faser av
förfarandet, några inte bli till anställnings-attt.ex. uttagnagenom

psjälva anställningsbeslutet. Diskrimineringenintervju och andra agenom
flera vid olika tillfällen regelkan alltså ske och på olika Ensätt. omav

skall delas lika diskrimineradeskadestånd mellan fleraallmäntatt ett
bibehållas oförändrad i det ändrade läge uppstårkan rimligeninte som

godtas.utredningens förslagom
enskilt fall fastställagivetvis i problematisktDet kan ett attvara
individuellt till flera diskri-storleken skadeståndet ochvar en avav

emellertid fråga förminerade. bör rättstillämpningen.Detta Attvara en
från fall till fall uppenbart.skadeståndet kan variera dock Denär

diskriminerad kanske hadeomständigheten huvud inteöveratt tageten
kunnat få den lediga platsen, givetvis bland flera omständigheterär en

sådant har Arbetsdomstolen tillämpat vid turord-beakta. Ett synsättatt
ningsbrott. domen 1998 59 ansåg domstolen sålunda kränk-I AD attnr

mindre kännbar det skälet arbetstagaren gått misteningen inteattavvar
någon anställning.om

Frågan ekonomiskt och allmänt skadeståndom

till analyseraUtredningen går jämställdhetslagens regleröver attnu
avseende ekonomiskt och allmänt skadestånd i övrigt.

finnsförhållande det anledningEtt särskilt belysa EG-attsom ur
rättslig synvinkel följande. Varken enligt jämställdhetslagen ellerär

diskrimineringslagamaenligt de kan ekonomiskt skadeståndtre nya
blivit diskrimineradutgå till den vid anställningsförfarandeettsom
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eller vid befordran eller vid utbildning till befordran. förarbetena tillI
1979 års jämställdhetslag framhölls skäl för denna reglering bl.a.som
följande. föreligger någon skyldighetDet inte för arbetsgivare atten

den kvalificerade bland flera sökande till anställning.utse mest en
förhindradArbetsgivaren dock sökande det könetsättaär att en av ena

framför meriterad sökande det andra könet. skadestånds-Enaven mera
kvalificeradeinnebär den flera förbigångnaregel mestatt av avsom

berättigad till ekonomiskt skadestånd skullekön skulle varasamma
förarbetena,anfördes det inte ha något rättsligt underlag. Detdärför, i

flera diskriminerade ekono-möjligt tillerkännaansågs heller inte att
sökande verkligen skulle ha gått misteskadestånd.miskt Bara somen

skadestånd.kunnat anspråk ekonomisktanställningen, hade pågöraom
verk-fråga ekonomiskt skadestånd iskulle det inteAnnars ettvara om

lig mening.
lagen etnisk diskri-till den åtgärderförarbetenaI motnya om

Sålundahuvudsak innebörd.uttalanden ihar gjortsminering av samma
skallekonomiskt skadestånd utgå iskäl för intehar anförts att nusom

mistadföranspråk på ekonomisk kompensationaktuell situation att ett
till vissden arbetssökande hargrunda påsiglön måste rättatt enm.m.

anställningentill de förmåner följereller åtminstoneanställning avsom
delenfinns den privatainte sig inomsådan laglig rättatt vareenmen

etnisk diskrimi-enligt den tidigare lagenarbetsmarknaden eller motav
grund.rättsligjämställdhetslagen eller påenligtellernering annan

enligt utredningensförhållandet till EG-rätten kanVad gäller
skyldighet,principiellt föreligger någondet intekonstaterasmening att

föreller domar från EG-domstolen,EG-direktiv iuttryckt iär ensom
för uppkom-innebär ersättningha regler justmedlemsstat attatt som

såsomgäller fallskada skall Detta i varjeekonomisk närersättas.men
motsvarandefinns försådana regler intesvenskfallet enligt rättär

eller arbetsrättsliga regler.civil-enligt övrigasituationer
jämställd-därför den nuvarande regleringen iUtredningen attanser

till denekonomiskt skadestånd utgårinnebär intehetslagen att somsom
befordrananställningsförfarande eller viddiskriminerad vidblivit ett

medförenlig EG-rätten.eller vid utbildning är
enligtskadestånd vid diskriminering skall utgåekonomiskade fallI

förlustskall skadeståndet denjämställdhetslagen motsvara upp-som
ordning med vadförkommer arbetstagaren. Denna stämmer överens

civil- och arbetsrättsliga regler. begräns-gäller enligt övriga Densom
upphörandeefter anställningensekonomiska ersättningenning denav

anställningsskyddslagen har sinenligt § ochgäller 39 somsom
jämställdhetslagen, hänvisning i 53 §motsvarighet i genom en

anställningsskyddslagen, de dis-till ijämställdhetslagen samt tre nya
stridaenligt utredningens meningen intekrimineringslagama kan anses
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grund delsEG-rätten på begränsningen enbart denmot attav avser
ekonomiska ersättningen, dels motsvarande gäller inom den övriga
arbetsrättsliga lagstiftningen.

Vad allmänt skadeståndgäller förarbetenai till jämställd-anges
hetslagen utgångspunkten skall den skadeståndspraxisatt vara som
förekommer föreningsrätts- och anställningsskyddsmål.i EG-rättens
krav medlemsstaterna måste vidtapå effektiva åtgärder föratt att
direktivens syften skall uppnås enligt utredningens uppfattningär upp-
fyllt de svenska domstolarna har beräk-tillämpaatt attgenom samma

skadeståndetningsgrunder vad gäller vid diskriminering gällersom
arbetsrättsliga regler. Skadeståndsbeloppen Arbetsdom-enligt övriga i

rörande otillåten könsdiskrimineringstolens domar har legat på en
skadestånden kansådan nivå inte ha varit endast symboliskaatt anses

ha effektfår varit avpassade så preventivtvärtutan attom anses en
viktigt framhållakunnat uppnås. Det prövning har skett iär att att en

fall grundval de omständigheter förelegatvarje enskilt på har iav som
fallet.just det

skall beaktas EG-rätten ställer de sank-Vad krav påär att attsom
skall effektivttioner tillämpas skydd idiskriminerings-ettsom ge

avskräckande.och Enligt utredningens meningsituationen vara
uppfyller sanktionen allmänt skadestånd på tillfredsställande sättett
dessa krav.

sålunda finns mellan reglersamband jämställdhetslagensDet som
lagstiftning allmäntoch arbetsrättslig angående beräkningenövrig av

skadestånd enligt utredningens väl förenligtoch ekonomiskt meningär
EG-domstolen uttalat iDraehmpaehl-målet betydelsenmed vad om av

påföljden vid diskriminering avviker frånreglerna inte övrigaatt om
nationella civil- och arbetsrättsliga regler.

Sammanfattning

föreslår jämställdhetslagens skadeståndsregler skallUtredningen att
till allmänt skadeståndändras vad gäller för flera har dis-rätten som

med anställning,kriminerats samband befordran eller utbildning föri
befordran. dessEnligt lagen i nuvarande lydelse skall skadeståndet

barabestämmas dem hade blivit diskriminerad samtsom om en av
delas mellan dem. Enligt förslaget skalllika och de diskri-var en av
minerade erhålla skadestånd bestämt med hänsyn till denärett som
kränkning den har blivit för. Härigenom uppnåsutsatt över-personen
ensstämmelse med vad gäller enligt de diskriminerings-tresom nya
lagama. Vidare beaktas denna ändring uttalanden har gjortsgenom som

avgöranden från EG-domstolen.i
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ordningennuvarandeskall denbedömningutredningensEnligt
och alltså inteskadeståndallmäntendastjämställdhetslagenenligt att

diskriminerad iblivittill den harutgåskadestånd kanekonomiskt som
befordranförutbildningbefordran elleranställning,medsamband

med EG-rätten.förenligregleringenUtredningen ärbestå. attanser
dis-degäller enligtvadmed treRegleringen överensstämmer nyasom

krimineringslagama.
jämställdhetslagensövrigtimeningutredningens ävenärEnligt

kaninvändningNågonmed EG-rätten.förenligskadeståndsreglering
bestäm-vadrättstillämpningArbetsdomstolensriktasinte mot avser

könsdiskriminering.otillåtenskadestånd vidmande av
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Lönekartläggning4

Inledningl

förekomstenkartläggaårligenarbetsgivareförSkyldigheten att av
jämställdhetslagenenligt §och 9kvinnormellanlöneskillnader män a

låglagförslagetförTill grund1994.lagstiftning år ettinfördes genom
1993:7.SOULöneskillnadsutredningenbetänkande av

sysselsätterhar arbetsgivarejämställdhetslagen9 §Enligt somena
förekomstenårligen kartläggaskyldighetarbetstagareminst tio att av

och förarbeteskildaoch ikvinnormellanlöneskillnader män typer av
deochkartläggningenResultatetarbetstagare.kategorierolika avav

jämställdhetslagenskall enligt ll §dennamotiverasåtgärder avsom
arbetsgivarenjämställdhetsplan ärdeniredovisasöversiktligt som

detalj före-det ivissa§9I attskyldig utanupprätta.att ramarangesa
synlig-regelnSyftet medgå till.skall är attkartläggningenhurskrivs

redovisainteenskilda arbetsplatsenpå den attförhållandengöra men
löne-ilöner eller ingripaoch parternasenskilda kvinnors mäns att

förhandlingsarbete.
granskningmedsitt arbetehar iJämställdhetsombudsmannen av

uttalanden ierfaritskilda företaglönekartläggningar i attgenomförda
skildamellanmed jämförelsevadangåendeförarbeten ensom avses
olikapåtolkasarbetstagarekategorierolikaoch förarbetetyper avav

jämställdhetslagenhar föreslagitJärnställdhetsombudsmannen attsätt.
befattningar.mellanjämförelserfråganförtydligas iellerändras om

9 a§detfråganmeningar ideladeframkommitharDet även avom
lämnaföreträdaretill fackligaför arbetsgivarenskyldighetföljer atten

organi-andraimedlemmarrörande arbetstagarelöneuppgifter ärsom
oorganiserade.ellersationer ärsom

bakgrundinnehåll. MotlagensoklarhetsåledesföreliggerDet omen
beträffandepåtalatJämställdhetsombudsmannenoklarheterde somav

debedömafått i uppdragutredningenhar9 §tillämpningen att omaav
förtydligasjämförelser behövergällerdetställerkrav lagen göranär att

harVidareförändras.tillämpningsområdeparagrafens sakligautan att
utsträckningvilkenbild iskapa siguppdragfått iutredningen att en av

löne-med arbetsgivaresamverkansiniarbetstagarorganisationer om
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kartläggningen har behov tillgång till uppgifterrätt attav en om
enskildas löner.

Syftet med lönekartläggningen4.2 och

tillämpning dennaav

ikraftträdandetGenom 1991 års jämställdhetslag infördes i 2 §av en
bestämmelse samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare förom

jämställdhet arbetslivet skalli uppnås. Enligt bestämmelsen skallatt
försärskilt samverka utjämna och förhindra skillnader iparterna att

och Någon förpliktadelöner mellan kvinnor särskild regelmän. som
arbetsgivaren verka för utjämna löneskillnader infördes däremotatt att

införandet jämställdhetslag.inte i samband med 2 § i 1991 årsav
utredning utreda1991 tillsatte regeringen med uppdragI juni atten

frågor löneskillnader mellan kvinnor och Löneskillnadsutred-män,om
Löneskillnadsutredningen det1993:7. ansågningen SOU att var av

vidtogs försnabba åtgärder kartlägga och minska osakligavikt attatt
och förut-löneskillnader mellan kvinnor Utredningen ansågmän. att en
jämställdhetslagen först klar-för åtgärder enligt 2 § detsättning attvar

enskild arbetsgivare finns löneskillnader mellanlagts det hosatt en
utför lika och likvärdigt arbete. Förhållandenakvinnor och män som

måste därför enligt utredningen först kart-hos enskild arbetsgivareen
Utredningen föreslog regelläggas och analyseras. därför att en om
införas lagen. arbets-lönekartläggning skulle i Förslaget innebar att en

kartlägga förekomsten orsakernaårligen skulle och analyseragivare av
mellan kvinnor och utför likatill löneskillnader arbetemän ärsom som

likvärdigt.eller betraktaatt som
dock lagregeln borde utformas på sådantRegeringen ansåg inte att

utredningen föreslagit avseende kravet arbetsgivaren katt-sätt attsom
lägger löneskillnader vid lika och likvärdigt arbete. Anledningenjust

svårigheterde problem och hänger med vad ärsom somvar samman
innebörden lika och likvärdigt arbete. heller ansågden Intenärmare av

kunde komma fråga utforma lagregel påregeringen det i sättatt att en
utredningen föreslagit i fråga arbetsgivaren skall skyldigatt attom vara

eventuella på arbetsplatsen förekommande löneskillnader.analysera
skulle det innebäraEnligt regeringen arbetsgivare inte leveratt en som

till analys skulle bli förpliktadkravet på betala tolk-vite. Storaattupp
kunde förutses medningssvårigheter sådantett system.

syftetförarbetena till 9 § med lönekartläggningenI att är atta anges
huruvida osakliga löneskillnaderklargöra består mellan kvinnor och

på arbetsplats" prop. 1993/94:147 91. den allmännaImän s.en
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på bl.a.49 utvecklas syftetpropositionenmotiveringen i närmare
synliggöramed kartläggningskravet"Avsiktenföljande inteärsätt. att

hursynliggöralöner. ställetoch Detenskilda kvinnors är imäns att
arbetearbetstagare skildakategorierför olikalönerna i typer avav

därmed bildatill kön ochvarandra hänsyntillförhåller närsig tas
arbets-dessa frågor på den enskildaaktivt arbeteförgrunden iett mer

platsen. "
med löne-anfört avsiktenuttryckligenhar vidareLagstiftaren att

systematiskskallarbetsgivarenkartläggningen inte göraär att en
förtecknatillräckligtdäremot intearbetsvärdering. Det attvaraanses

på kart-kravetrespektive kön har. Iarbetstagareolikavilken lön av
ochjämförelse dels inomutförasden måsteläggning ligger att som en

kategorieroch mellan olikaarbete, dels inommellan skilda typer avav
arbetstagare.

uttrycken typerbestämma innebördenförUtgångspunkten att avav
denförarbetenaarbetstagare ikategorierarbete och varaangesav
medarbetsplatsenkan urskiljas enligt praxis påkategoriindelning som

regler bl.a.yrkesbeteckningar ochkollektivavtalensledning t.ex. omav
torde dettalagstiftarenanställningsvillkor. Enligtoch allmännalöner

redan idag följs arbetsgivarenindelning upprättarden närsomvara
lönestatistik.

förredovisninginnehållakartläggningenförarbetena börEnligt en
dvs. påkategorier,arbetstagare i olikaoch manligakvinnligabåde

arbete, rutin-med kvalificeratledande ställning,iolika nivåer, t.ex.
tillkoncentrerasbör dock enbartKartläggningen intearbete med mera.

medarbeteolika nivåer eller iför arbetstagare påbeskriva lönernaatt
arbete ellerarbetstagare i skildasvårighetsgrad. Ocksåolika typer av
Förfarandetbör ingå i kartläggningen.yrkesbeteckningarolikamed

till funk-sinbåde med hänsynarbeten kanleda tillskall att grupperas
mellanjämförelse ochoch inomtill nivåoch sintion att gruppernaen

medjämförelse bör kunnainnebär görasdärefter kan Det attgöras. en
arbetstagareledande ställning medarbetstagare i mot-aven annanen

de båda befinner sig iställningledandekön i typnärsatt avsamma
arbete.funktioner och i skildaolikaeller hararbete även typer av

arbetsplatsomfatta arbetstagare påocksåbörKartläggningen samma
kartlägg-avtal. görligaste mån börIregleraslöner inte sammaavvars

arbetstagare utför arbeteleda till ärningen attatt somav somgrupper
identifieras.likvärdigt på arbetsplats kanellerlikabetrakta sammasom

detaljutgångspunkt förkan sedan tjänaKartläggningen eratett mersom
exaktinnefattasådant arbete kananalys. Ettstudium och merenen

likvärdigtellerarbetstagare utför likabeskrivning somgrupper avav
lag-enligtdetalj arbete skall till måstesådantarbete. Hur eratett mer
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stiftarens uppfattning stå arbetsgivarevarje fritt i samrådavgöraatt
med arbetstagarorganisationen.

Lagstiftningen lönekartläggning innebär åtgärderinte krav på attom
för löneskillnadertill eventuella skall genomföras på vissträttaatt sätt.

krav statsmakterna riktar till arbetsgivareDe syftar endast till att genom
förutsättningarnaden ökade synligheten öka för aktivt och medvetetett

arbete för jämställdhet och osakliga löneskillnader kvinnormellanmot
och på den enskilda arbetsplatsen. ökad synlighet innebärEn intemän

offentlighet åt enskilda individers löner enskildesoch denatt attges
krav på integritet i detta avseende sidan.sätts

det mindre arbetsplats endastOm på finns eller två arbets-en en
det könet och kartläggning för-lönerna för dessa itagare enav ena av

hållande förtill lönerna arbetstagare kön skulle leda tillmotsatt attav
den enskildes på integritet på spel, till detkrav måste hänsynsätts tas

kartläggningen redovisas. På arbetsplats med underrepresen-när en
könet bör således redovisningen mindretation det kunna görasav ena

kan riskerna fördetaljerad. På sådant enskilda arbetstagaressätt att
och kravenlöner synliggörs elimineras på integritet tillgodoses.

förarbetena prop. följerEnligt uttalanden i 1993/941147 91s. av
samverkan § kartläggningen"reglerna 2 skalli iupprättasattom sam-

råd mellan arbetsgivare och arbetstagare". tillGenom hänvisningen
har framhållits sambandet med den allmänna skyldigheten för såväl2 §

arbetsgivare arbetstagare verka för arbetslivet ochjämställdhet iattsom
för och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnorutjämnaatt

uppfattningoch Lagstiftarens i frågan samråd mellanmän. om
arbetstagare framgår förarbetenaarbetsgivare och uttalandet iäven av

arbetsgivare fritt med arbets-det måste stå varje i samrådatt attom
hur arbetet med detaljerat studiumtagarorganisationen avgöra ett mer

skalloch analys kartläggningen till.en av

ämställdhetsnämndens avgörande i4.3 J ett

angåendeärende lönekartläggning

arbetsgivare fullgörOm inte sin skyldighet årligen kartläggaatten
förekomsten löneskillnader kan Jämställdhetsnämnden enligt 35 §av
jämställdhetslagen, på framställning Jämställdhetsombudsmannen,av

förelägga arbetsgivaren fullgöravid vite sin skyldighet.att
Jämställdhetsnämnden har i ärende den97-1 15 januari 1999nr

meddelat beslut med anledning Jämställdhets-ansökanav en av
ombudsmannen vitesföreläggande enligt jämställdhetslagen.35 § Iom

nämnden uttalandenärendet har gjort vissa syftet med lönekart-om
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läggningen och förutsättningarna för vitesföreläggande skallatt ettom
kunna utfärdas. I ärendet fann nämnden förutsättningar förelåginteatt
för vitesföreläggande.ett

Enligt nämnden det allmän förutsättning för vitesföre-är att etten
läggande skall kunna utfärdas det utformas på sådant detatt ett sätt att
klart framgår vad den föreläggandet riktar sig skall Detgöra.motsom

därför enligt nämnden svårt utformaär vitesföreläggande beträf-att ett
fande lönekartläggning tillräckligt preciserat och ändå inte inne-ärsom
bär detaljstyming strider syftet med reglerna lönekart-moten som om
läggning. Lönekartläggningen skall till förhållandena på denanpassas
enskilda förarbetsplatsen och vitesföreläggande skall kunnaatt ett
utfärdas bör det enligt nämnden därför helt saknas lönekartläggningen
eller finnas klart påvisbara brister i den lönekartläggning finns.som
Nämnden anförde det enligt nämndens lämpligtmening inteäven att är
eller möjligt utforma vitesföreläggande i detalj huratt ettens som anger
lönekartläggningen skall utformad.vara

Även frågan samverkan i viss mån föremål för Jämställd-om var
hetsnämndens ställningstagande i ärendet. Nämnden detansåg iatt
9 jämställdhetslagen finns§ inte något direkt krav på arbetstagarnaatta
skall medverka vid lönekartläggning och det inte ankom på nämn-att
den ställning till hur samverkan mellan arbetsgivare och arbets-att ta

skall utformas vid arbetet med lönekartläggning. Eventuellatagare
detta avseende kundetvister i inte grund för vitesföreläg-utgöra ett

gande.
utlåtandet uttalade sig nämndenI i frågan arbetsgivareäven om en

skyldig till fackliga organisationer lämna uppgift enskildaär att ut om
arbetstagares individuella löner. den fråganI anförde nämnden in-
ledningsvis skyldigheten lönekartläggning arbetetingår igöraatt att en
med aktiva åtgärder. Syftet ansågs således inte primärt utgöraattvara
underlag för föra talan enligt 18§ jämställdhetslagen löne-att om
diskriminering detta hindrarinte lönekartläggningen i vissaatt attmen
fall kan till föraincitament talan enligt paragraf.nämndautgöra att

anförde nämndenVidare det lagtexten framgårinteatt av om en
arbetsgivare vid kartläggning enligt 9 § jämställdhetslagen skyldigära

lämna individuella löneuppgifter för enskilda arbetstagare till deatt
fackliga organisationerna syftet med lönekartläggningen enligtsamt att
förarbetena synliggörainte enskilda kvinnors och löner.är att mäns
Med hänsyn härtill ansåg nämnden kanarbetsgivare inteatt en
föreläggas lämna individuella löneuppgifter.att ut
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4.4 Lönekartläggningsarbetet i praktiken

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas4.4.1

informationsmaterial lönekartläggningom

centrala och förbunden på sidor harDe ömse upprättatparterna mate-
rial information till sina medlemmar innehållande vägledningmed om

till i lönekartläggningsarbetet. Materialethur kan gå inne-vägaman
flesta fall konkreta exempel på hur löne-håller de kani göraman en

exemplen flera fall likartade.kartläggning och iär
exemplen kartläggning eller flera doku-på iDe i en gemensamma

faktorerna bl.a. arbets-återkommande grupperingenär attment av
klassifice-arbeten kan utifrån befintligai olika görastypertagarna av

Befattningsnomenklatur tjänstemän ellerBNTringssystem t.ex.som
Tjänstgöringsnomenklatur staten eller något vid arbets-TNS annat en

löne-klassificeringssystem vid arbetet medplats befintligt använtssom
och vid lönesättning.statistik

drag informationsmaterialet löne-iYtterligare gemensamma om
exemplifiering föreslås för-och dess detkartläggning är att att man,

och kön för de anställda indelade enligtlön iutom att grupperange
ålder.skall anställningstid och Avklassificeringssystemet, även ange

medellönen för respektive kvinnor iförteckningen kan sedan män
härledas.gruppen

materialet vid lönekartläggning måsteframhålls iDet även att man
likvärdiga.vilka arbeten kan lika eller Iställning tillta som anses vara

ytterligare undergruppering förutomfall framförsvissa även att en
kan erforderlig för kunnabefintliga klassificeringssystem att tavara

materialolika kan jämförbara. Iställning till grupper anses varaom
arbetstagarorganisationer framhållsföreträdesvis upprättat attav grup-
olika arbeten utifrån klassificerings-arbetstagare iperingen typer avav

tillräckligt för skall kunna jäm-inte göraär ävenattsystem man en
kategorier arbeten. Klassificeringssystemförelse mellan olika ansesav

föreslåsalltid tillräckligt och arbetsvärderingsmetodalltså inte envara
föredra för kunna arbetstagaredå i stället att att somvara gruppera

betrakta lika eller likvärdigt.utför arbete är somsom
från samtliga organisationer innehållerMaterialet även en upp-

till frågan orsaken till eventuella löneskillna-ställningmaning att ta om
innehålleranalys kartläggningen. Materialetder, dvs. göraatt aven

skall samverka lönekartläggnings-information iäven att parternaom
avviker dock frågan omfattningenarbetet. Innehållet i om av sam-

till.och hur den skall gåverkan
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ämställdhetsombudsmannens granskning4.4.2 J av

lönekartläggningar

myndighetenhar de kartläggningarJämställdhetsombudsmannen av
kvin-allmänhet redovisar uppdelning påerfarit dessa igranskat att en
elleravtalsornrådenarbetare och tjänstemän påoch påmän, samtnor

klassifi-harfall uppdelning gjorts iorganisatoriska enheter. I vissa en
eller TNS-befattningsnomenklatur, BNT-kodericeringssystemens

erfarit redovis-Jämställdhetsombudsmannen harklassning. även att
arbetsvärdering,skett efter genomfördlönekartläggningenningen enav

Jämställd-för Enligtalla.aldrig meddå dock använtsett system som
analyser och kommentarer varithar däremothetsombudsmannen spar-

finns har främstkommentarerförekommande. De rörtsamt som
befattning.och i Kommen-löneskillnader mellan kvinnor män samma

arbetelikvärdigtjämställdhetslagens begreppfrånutgårtarer omsom
alls.inteförekommer i settstort

svårigheterfinns praktiskaJämställdhetsombudsmannen detEnligt
ställerJämställdhetsombudsmannenkravDemed lönekartläggningen.
skaffamåsteinnebär de lokalalönekartläggningpå bra parternaatten

tillförhållandebefattningama ligger ihuruppfattningsig omen
vilkareda påmåst dåi arbetet. Parternabeträffande kravenvarandra ta

de olika befattningama.ställs ikravoch hur stora som
lokalaerfarenhet deJämställdhetsombudsmannens är parternaatt

olikaförosystematisk bild kravenfläckvis ochharofta endast aven
detframförtJämställdhetsombudsmannen harbefattningar. även att

Enligtsvårigheter med lönekartläggningen.praktiskafinns andra än
lönekartläggningensyftena medJämställdhetsombudsmannen är ett av

kön.anställdes Enhar påverkats denfall där lönenidentifieraatt av
lönekartläggningsarbeteutförafår uppmaningarbetsgivare attomsom

kring sinskall "läggadennekänna detkan därmed egensnaraomsom
tvingastill arbetsgivarennämligen ledakanUndersökningenhals. att

Enligtlönediskrimineringsförbudet. Jam-han brutiterkänna motatt
kan lönekartläggningenerfarenhetställdhetsombudsmannens vara

motsättningarkan skapaför arbetsgivarenenbartkänslig inte ävenutan
medlemsgrupper.mellan olika

Jämställdhets-införhar i ärendetJämställdhetsombudsmannen
få allaorganisationer bör delta ifackligaanförtnämnden momentatt av

individuellmedarbete på arbetsplatseroch dettakartläggningen att
tillorsakernamåste undersökainnebärakanlönesättning att enman

innebär i sinmed lön.jämförs Dettaindividlön tur,viss en annansom
fackför-företrädare för visstJämställdhetsombudsmannen, attanser

för arbets-information lön ocksåfå delskall harbund rätt att omav
skallsamverkanförbundet. reellmedlem i Ominte ärtagare ensom
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kunna de fackligamåste organisationerna arbetsgivarenochäga rum,
förha underlag analysarbetet.samma

Jämställdhetsombudsmannen finns frånjämställdhetsplanerHos
flera medelstora företag. Redovisningen lönekartläggningen i dessaav

summarisk. osakligajämställdhetsplaner Där endast någraär attanges
löneskillnader föreligger.inte

Järnställdhetsombudsmannen har i granskning funnitsinäven att
arbetsgivare misstolkat lagen i frågan undvika enskilda indi-att attom

identifieras helt utelämna dessa lönerviders löner attgenom personers
från lönekartläggningen.

lönekartläggningsarbetet falli vissa4.4.3 Hur

bedrivs

bilda uppfattning hur arbetet medhar sökt sigUtredningen att en om
genomföras. har för få underlagkan Detta skettlönekartläggning att ett

behöverde krav 9 § lönekartläggning ställerför bedömaatt a omom
syfte har utredningen träffatförtydligas dettaI representanter som

vid myndighet och vidmed lönekartläggning statligarbetar störreen
företag olika branscher. Utredningen harfyra inomprivatastörre tre

Sammanträffande med företrädare för arbetsgivarorgani-haftäven en
arbetstagarorganisationer. har utredningenoch två Härutöversation
material lönekartläggningsarbetet lands-erhållit skriftligt inom ettom

information självfalletgrundval denna begränsade kan inteting. På av
uttalanden lönekartläggningsarbetet i Inågra generella göras stort.om

prak-exempel på hur lönekartläggningsarbetetdetta någraavsnitt ges
framfördaredovisas vissa till utredningentiskt bedrivs. Vidare syn-

lönekartläggningar.punkter på
efterlönekartläggningsarbetet har arbetstagarna inI grupperats

befintliga klassificeringssystem TNS eller ISCO.BNT, BVT,t.ex.som
funnits klassificeringssystem arbets-fall har detI vissa även ett som

utarbetat. klassificeringssystemen används vidgivaren själv De som
flestaarbetstagare i lönekartläggningsarbetet har i degrupperingen av

fall utarbetats och hjälpmedel vid lönestatistik ochredan använts som
har förekommit tidigare utarbetade arbets-lönesättning. Det även att

anställda löne-värderingssystem för viss iäven använtsen grupp av
jämförelsekartläggningsarbetet för inom den anställda vars upp-grupp

något de fall fått inforrna-gifter arbetsvärderats. Inte i utredningenav
ställningstagande fråganhar gjorts i befattningar ellertion någotom om

olika gmpperingarna arbetstagare kan likvär-arbeten i de av anses vara
företagen har de färd utveckladiga. uppgivit i medEtt äratt attpar av

skall omfatta flera olika befattningararbetsvärderingssystemett som
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skall kunna användasinom företaget och vid lönekartläggnings-som
arbetet.

exempel utredningen fått del vanligt löne-har de varitDet i attav
anslutning till lönerevisionsarbetet.kartläggningsarbetet sker i Löne-

med löneskillnader på grundkartläggningen och arbetet utjämnaatt av
integrerad del eller anslutning till löne-kön har ofta skett isom en av

haftfall förekommit arbetsgivarenförhandlingama. har iDet ett att en
kön.osakliga löneskillnader på grundsärskild för utjämnaattpott av

har arbetsgivaren ofta fram listor ilönekartläggningsarbetet tagitI
klassifi-med kön, lön och koden ianställdavilka samtliga anges namn,

ålder, åldersgrupp,fall har angivitsvissaceringssystemet. I även
exklusivelön inklusive respektivesysselsättningsgrad, utbildning samt

lönetillägg.eventuella
åskådliggjorts iarbetstagarna har oftalistornaInformationen i om

då arbetathar förekommitstapeldiagram. Detkurv- eller även att man
under nit-lönespännvidd, dvs. den lön liggeranställdasutifrån de som
och undreellertionde percentilenpercentilen ochtionde övreöver

køartilen.
respektivehararbetsgivarede diagram upprättat männensI som

förekommeri kurvor.lönespännvidd ritats in Det även attkøinnomas
åskåd-och kvinnornas lön inommellanförhållandet männens gruppen

enbartförekommithar männensstapeldigram. Detllggörs i även att
lönenpunkter i diagrammetvarefterkurvorlönespännvidd ritats i som

deåskådliggjortsharmarkerats. Härigenomför anställda kvinnor vars
mel-avvikelsentilllönespännvidd. Orsakenfrånlön avviker männens
dettaanalyserats. Ihar därefterlzn inomarbetstagare samma grupp

lägre lönenskäl för denfinnerarbetsgivarenframkommakanarbete att
ochegenskaperanställdes personligadenpågrundassom

faktorererfarenhetskicklighet ochkvalifikationer även sommensom
placering igeografiskaenhetensefterfrågan, provision,anställningstid,

har antagitsinte kan motiveras,avvikelsen i lönen attlandet Om enosv.
till.har dåföreligger. Dennalöneskillnadsaklig rättats

framkommitsektorn harden privatafallen inom attnågotInte i av
uppgiftmedde listorarbetstagarorganisationen visarförarbetsgivaren

lönekartlägg-grund förlegat tillindividuella löneranställdas somcm
till organisa-arbetsgivarenhar förekommitnngsarbetet. Däremot att

förlönespännviddenframräknadeuppgift denlämnartonen om
organisationensUppgifternaolikainomarbetstagarna egnagrupper. om

löne-eventuellaoch medlemsdäremotlämnasnedlemmar ut en
diskuteras.avvikelse

med harhaft kontaktutredningenarbetstagarorganisationerDe som
löner.anställdasfå uppgift samtligaproblematiskt inteflnnit det att om

såväl den privatainomarbetstagarorganisationemafrånharDet även
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framförtsoffentliga sektorn samarbetet frågani lönekart-attsom om
otillräckligt eller obefintligt.läggningen har framförtsDetär även att

huvudarbetstagarorganisationer känner till ochvissa inteöver taget om
lönekartläggning eftersom samarbetehur arbetsgivaren gjort någoten

allsinte skett.
fall utredningen studerat har däremot samarbetedeI näraettett av

genomförts tillsättande beståendeskett. Arbete har genom av en grupp
Arbets-för såväl arbetsgivaren arbetstagarna.representanter somav

olika jämförelser mellan och indelningarhar gjort grupper avgruppen
harhela och delar verksamheten. Arbetsgruppen iarbetstagare inom av

till uppgift enskilda individemashaft tillgång dearbete intesitt om
statistisktfram omfattandehar tagitslöner. Underlaget mate-ettgenom

förföretagethar gjorts lönerna totalt inomKartläggningenrial. av
Vidareolika och ålder.uppdelade påtjänstemännen, sätt t.ex. ortsom

delshjälpdels med kompetenssystem,gjortshar kartläggning ettav
enbart ekono-dels avseende löner förarbetsvärderingssystem,med ett

jobbdels mellan olikartadeföretaget,inom sammaavmema
svårighetsgrad.

innefatta kvinno-olika kanmellanjämförelseNågon grupper, som
utredningende fallmansdominerade arbeten har inte gjorts irespektive

Även olikamellanden omständigheten lönerfått uppgift att grup-om.
arbetstagar-jämförs har påtalatsarbetstagarkollektiv inteeller avper

fackligamed dehar dialoglandstingvissaInomorganisationerna. en
arbets-jämförelse mellan olikaangåendeorganisationerna grupper av

tillorsakenlyckatshar inteinletts ännuparternatagare omenasmen
dessa sakliga.ochlöneskillnadema ärom

könenmellansynliggjort skillnaderbarahar intefallvissaI man
delskönen inomskillnaden i fördelningenavseende lön ävenutan av

förhål-arbetsuppgifter, dels idels mellanolika nivåer i samma grupp,
med löne-arbetsuppgifter Arbetetsvårighetsgradenlande till osv.av

före-lokal nivå. Flerasåväl centralskett påharkartläggningen avsom
jämställdhets-ledadet kan någonstans ipå intehar pekat ettatttagen

Även statistisktbravikten hajämföra löner.arbete enbart att ettatt av
företaghar betonats. Dessaanvända statistiken påochunderlag sätträtt

jämförelsekompliceradomfattande ochdet krävsatt somen meranser
slutsatserdradet skall möjligtlöner förbara rättinte attatt varaavser

analysskillnaderna mellan könen. sådanEnorsakerna bakom ansesom
betonargenomföra år. arbetsgivarevarje Dessamöjliginte attvara

central nivåjämställdhetsarbete bedrivs påaktivtviktenäven att ettav
verksamheten. sådant arbete bl.a. inne-hela Ett ansesgenomsyrarsom

kunskapenoch information för ökautbildningbära attprocess aven
offentliga har från arbetsgivar-den sektornkönsperspektiv. Inomom

offentliga jämföra olikaorganisationerhåll framförts iatt stora grupper
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medför synnerligen omfattande arbete. Fleraett arbetsgivare och även
arbetstagarorganisationer har påtalat vikten koncentrera sig påattav en
bra lönepolitik och bra lönesystem.ett

överväganden4.5

Utredningen föreslår syftet med lönekartläggningen klargörsatt i
förarbetena. Syftet skall enligt utredningens mening synlig-attvara

hur lönerna för olika kategoriergöra arbetstagare i skilda typerav av
arbete förhåller sig till varandra hänsyn till kön.när Kartlägg-tas
ningen skall därmed bilda utgångspunkt för aktivt arbete iett mer
dessa ñågor.

Utredningen föreslår det i lagens avsnitt aktiva åtgärderatt om
införs uttrycklig skyldighet för arbetsgivaren analysera före-atten
kommande löneskillnader. Vidare föreslår utredningen arbets-att
givaren skall skyldig samråda med arbetstagarorganisationerattvara

hur kartläggningsarbetet skall bedrivas informera dessasamtom om
arbetet med lönekartläggningen och sin analys därav.om

Behovet förtydliga 9 § jämställdhetslageniattav a

Utredningens uppdrag innefattar 9 § jämställdhetslagenprövaatt om a
behöver förtydligas vad gäller lagens krav jämförelser skallattom

mellan kvinnor och i skildagöras arbete och förmän olikatyper av
kategorier arbetstagare.av

Avsikten med lönekartläggningen har förarbetenai prop.
l993/94zl47 49 angivits synliggöra hur lönerna för olikaatts. vara
kategorier arbetstagare i skilda arbete förhåller tillsigtyperav av var-
andra hänsyn till kön och därmednär bilda grunden förtas ett mer
aktivt arbete i des-sa frågor på den enskilda arbetsplatsen. I special-
motiveringen nämnda förarbeteni 9l syftet med kart-atts. anges
läggningen klargöra huruvida osakligaär löneskillnaderatt består
mellan kvinnor och på arbetsplats. förarbetenamän I har ävenen
uttalats avsikten inte sig synliggöraär enskilda kvinnorsatt ochattvare

löner eller arbetsgivarenmäns skall systematiskatt arbets-göra en
värderingen. har vidareDet i förarbetena anförts kraveti på löne-att
kartläggning ligger arbetsgivare skall jämförelseratt inom ochgöra
mellan skilda arbete, dels inom och mellan olika kategoriertyper av av
arbetstagare. Lagstiftarens förhoppning har varit arbetet med löne-att
kartläggningen i görligaste mån bör leda till arbetstagareatt grupper av

utför arbete betrakta lika ellerär likvärdigaatt påsom som som samma

4 19-1501Enöversyn
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någotidentifieras. Jämställdhetslagen innefattar intearbetsplats kan
löne-analysskyldighet för arbetsgivarenuttrycklig göraatt aven

resultatlagstiftaren har kartläggningensantagitkartläggningen attmen
dennaochdetaljerat studiumutgångspunkt förblir attett meren

Lönekart-samverkan mellansker iverksamhetfortsatta parterna.
löneförhandlings-för inte ingripa iskall och sigiläggningen parternas

individuellfördärmed något hinderintearbete. Kartläggningen utgör
lönesättning.

fästs vidhar olika viktmed lönekartläggningensyftetVad gäller
Jämställd-framhållits från såvälharförarbetena. Detuttalanden i

syfte måstefrån arbetstagarsidanhetsombudsmannen att ett varasom
ochkvinnorlöneskillnader består mellanosakligahuruvidaklargöraatt

uttalandet på 91 inyssnämndafasta på detdärvid tagitharManmän. s.
Jämställdhets-osakliga löneskillnader.klargörandeförarbetena avom

anfört1999ärende 97-1 den januaribeslut i l5 attnämnden hari sitt nr
underlagkaninte primärtlönekartläggningenmed utgörasyftet attvara

lönediskriminering,jämställdhetslagenenligt 18 §föra talanför att om
fall kanlönekartläggning i vissahindrar utgöradetta inte attatt enmen

Arbetsgivarsidanparagraf.enligt nämndaföra talantillincitament att
förarbetena,på 49 idetsyftet måsteframhållithar att som anges s.vara

kategorierlönerna för olikahursynliggörasyftetdvs. är attatt av
ochtill könvarandra hänsyntillförhåller sigarbetstagare när tas

aktivt arbete.utgångspunkt förbildadärmed ett meren
förarbetsuttalandenahar de olikaanfördadetframgårSom omav

lagregelnsskapat oklarhetlönekartläggningsarbetetmedsyftet omen
med klar-viktutredningens meningenligtinnebörd. ettDet är av

medsyftetmeningavseende. Utredningensdetta ärgörande i att en
för olikalönernaklargöra hurmåsteenbartlönekartläggning attvara

tillförhåller sigarbeteskildaiarbetstagarekategorier typer avav
utgångspunkt förbildatill kön och därmedhänsyn ettvarandra när tas

kartläggningsarbetetSyftet medfrågor.dessaarbete iaktivt sommer
arbetsplats kan inteåtgärder påmed aktivaarbetet attingår i varaen

anställdes kön.påverkats denfall där lönen harenskildaidentifiera av
bordeändring lagensyftet innebär ingenklargörandeEtt menavav

förtydliga.förförarbetenändå i attgöras
tagitutredningenlönekartläggningsarbetetexempel pådeAv som

från Jämställdhetsombudsmanneninformationendel jämte om myn-av
lönekartläggningar,från granskningarerfarenhetdighetens synesav

dettanämligenkartläggningsarbetet,effektenförväntadeden attav
mel-jämförelseurskiljs,likvärdiga arbeten görsskall leda till attatt en

och tilloch kategorier arbetstagarearbeten attlan olika typer avav
kartlägg-analys resultatetsamverkani närmaregörparterna avaven

kaninträffat utsträckning. Däremoti någonhainte störreningen, ännu
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enligt utredningens mening avsikten synliggöra löneskillnader mel-att
lan könen i viss mån ha uppnåtts vilket bl.a. framgår flera arbets-attav
givare påtalat meningsfull analys kartläggningen kräveratt etten av
omfattande arbete i vidare tidsperspektiv.ett

Förhoppningen lönekartläggningen skall leda till likvär-att attom
diga arbeten identifieras kan således inte ha fått avsedd effekt.anses
Utredningen ändå det inte lämpligt söka uppnå dennaatt är attanser
effekt lagstiftning förpliktande för arbetsgivaren attgenom om grup-

arbetstagare på visst eller anvisningar vadsätt är attpera om om som
betrakta lika eller likvärdigt arbete. Om nämligen lagen tillförssom
krav på arbetsgivaren kartlägga lika och likvärdigt arbete, kan medatt
fog gällande denne blir skyldig genomföragöras något iatt att som

älva verket systematisk arbetsvärdering. skulle indirektutgör Dettaen
innefatta lönebildningeningrepp i skulle strida allmäntett mot ettsom
omfattat grundläggande på arbetsmarknaden.synsätt

kravDet 9 a§ i jämställdhetslagen ställer på arbetsgivaren är att
kartlägga löneskillnader på arbetsplats mellan olika arbetentyperen av
och olika kategorier anställda. Det har framförts invändningar attav om
lagens innebörd begreppet olika och kategorier arbetstagaretyperav av

oklar. Den innebörden begreppet framgårär förarbetenanärmare av av
prop. l993/94:l47 48 den kategoriindelning kan urskiljassoms. som
enligt praxis på arbetsplatsen med ledning kollektivavtalenst.ex.av
yrkesbeteckning och regler löner och allmänna anställningsvillkor.om

har förarbetena framförtsDet i vidare detta torde den indelningatt vara
redan följs arbetsgivaren lönestatistik. har vidarenär Detupprättarsom

förarbeteni framhållits förfarandet skall leda till arbeten kanatt att
både med hänsyn till funktionsin och till sin nivå. Engrupperas

invändning betydelse framförts den givna innebördenmotav som av
uttrycket det på arbetsmarknaden i kollektivavtal inte längre finnsär att

Ävennågon indelning i yrkesbeteckningar. med beaktande därav anser
dock utredningen förarbetsuttalandena ändå alltjämt vikt efter-att är av

kollektivavtalens yrkesbeteckning endast fler exempel påär ettsom av
vad kan användas utgångspunkt för bestämma innebördenattsom som

uttrycket. Förfarandet med lönekartläggningen skall leda till attav
arbeten kan med hänsyn till funktionsin och nivå. Enligtgrupperas
utredningens mening måste det lagen framgå det frågaäratt attav om
jämföra olika arbetet i sig innebär uppgifteräven attgrupper, om om
enskilda individer måste ligga till grund för bra lönekartläggnings-ett
arbete. Vidare utredningen den förklaring till innebördenanser som
givits förarbetenai möjlighet den eller de indelningargöraattger en
och den korsvisa jämförelse kan betydelse på den aktuellasom vara av
arbetsplatsen. föreliggerDet svårighet finna lämp-även att ett annaten
ligt uttryck inte begränsar eller anvisar hur grupperingar skallsom en
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lagtexten iutredningen någon ändringDärför föreslår integöras. av
detta avseende.

därlöneskillnader arbetsplatspåkartläggningVid mans-enaven
eventuellakan förekomma synliggörskvinnodominansrespektive

väcks frågorVid jämförelsekön.grundlöneskillnader på omenav
kanfrågorpå sådanakan Svarenskillnadernaförvilka motiven vara.

analysen,Utebliranalys materialet.grundvalendast på avav enges
tillförklaringlättvindigtalltförpåtill handsligger sättettnära att som

ellerolika befattningarfrågananföra detlöneskillnad äratt omen
eventuellaanalyserats, kanlöneskillnadernadeteftertjänster. Först att

motverkas.ochlöneskillnader utjämnasosakliga
det bördet anfördabakgrunden över-Utredningen attmot avanser

föras in ibörlönekartläggningenanalyskrav påintevägas ett avom
uppnåskrav, kanuppställer sådant attlagtexten. Genom ettatt man

olikamellanjämförelsergenomslagskraft ochökadfårlagen atten
harstånd.till Detkommerarbetstagarekategorieroch avgrupper

centrala löne-det bl.a. i mångatillkännedomutredningenkommit att
bådeoch inomtjänstemannaområdet,ocharbetar-både inomavtal,

för-löner ianalys kvinnorskrav påfinnstjänstesektorochindustri- av
hållande till männens.

skall kunnalönekartläggningenanalysmeningsfullFör att aven
enskildadebaraomfattande arbete. Intekrävasgenomföras kan ett

behövakanför arbetetförutsättningarindividuellaarbetstagarnas
skillnadertillställningerforderligtkanstuderas. Det att taäven vara

medarbeteterfarenhetUtredningensarbeten.olikaioch likheter av
myndighetstatligföretagen ochdeinomlönekartläggningen större

arbetsinsatsbetydandefordrat närarbetetdetlandstinget är attsamt en
och avsikthar ambitionarbetsgivaren attaktuella fallendei ensom --

mellan könen.löntill skillnader ianledningenfråganifördjupa sig om
arbetsgivarenrimligt krävadet knappast attär attUtredningen attanser

förfördjupad analysgenomföraskall kunnaårfall varjei sådana en
och kate-arbetenmellan olikalöneskillnaderhela företaget typer avav

därförbör detuppfattningEnligt utredningensarbetstagare.gorier av
för-denbegränsaunder visst årarbetsgivareförmöjligt att ettvara

anställda. Eneller vissatill vissanalysendjupade grupper av
planmässigtanalysarbetet bedrivs överhärför börförutsättning attvara

tidsperiod.längreen
lägedagensredan ihar arbetsgivarenjämställdhetslagenEnligt en

ijämställdhetsarbetetåtgärder iaktiva attvidtaskyldighet att genom
kartläggningen.resultatetöversiktligt redovisasjämställdhetsplanen av

arbetsgiva-påinförs kravdet i lagenföreslår attUtredningen ävenatt
bedrivas.analysen skall Avarbetet medhurskall redovisaplaneniren

löne-arbetsområden iellerframgå vilkabörredovisningen grupper
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kartläggningen arbetsgivaren analysera ochnärmareattsom avser
vilken tidsåtgång erfordras. följandeI jämställdhetsplan börårssom
redovisas hur planen fullföljts.

arbetsgivare i sin jämställdhetsplanEn i vilket avseendesom anger
skall genomföras underoch hur analys tidsperiod längreären en som

fullföljer planen drabbasår inte torde kunnaän ettett men som av
Även arbetsgivaren undervitesföreläggande. atten som enanger man

skall analysera förhållande med säkerhet kanlängre period visstett som
arbetet bedrivs aktivt bör ocksåkortare tid och medvetet,pågöras om
vitesföreläggande.kunna bli föremål för ett

medförinförandet krav lagenhar på analys iDet invänts att ettav
exempel har framförts visstökade kostnader. Som när ettavsevärt att
analys arbetsvärderingsmetod,genomfört medlandsting närmareen en

uppgick kostnaden härför tillomfattade arbetstagare,vilken 50 ca en
Å har framhållits framkommitandra sidan ochmiljon kronor. av

varviddag analysredan i i viss månexemplen, arbetsgivarna göratt en
Avsikten medredan mån måste finnas.arbete i visskostnaden för detta
omfattandeanalysarbetet bli såmåsteförslag inteutredningens attär att

Därför bl.a. förslagetkostnadsökning.sådandet för med sig ärstoren
föromständighetunder längre tidbegränsad analys atten enom en
analyspåmycket i anspråk. kravetför Omarbetet skallinte ta resurser

dockfrämjas kanjämställdhetsarbetet på längre siktleder till att
arbetetkostnadshänseende. Bl.a. kanskehärav dras ivinning attgenom

och därmedbättre tillanställdas kapacitetför med sig tasatt vara
företagsekonomisktmedförakan vinningsinstimuleras i etttur ursom

perspektiv.
möjligt föreläggadet skulleinvändas intekanDet attattäven vara

innebäreftersom analysenanalys,vid vitearbetsgivare göraatt enen
också i tidigareintellektuellt arbete. harutföra Detskyldighet ettatten

tolkningssvårigheterframförts det skulle medföralagstiftningsarbete att
tillleverbetala dennevite, intearbetsgivareförplikta attatt uppomen

dockfårLiknande tolkningssvårigheteranalys.lagens krav på anses
lönekart-gäller bedöma arbetsgivaresredan detföreligga när att om en

framkommitkrav. har tydligtuppfyller lagens Dettaläggning genom
januari 1999. Iuttalande i utlåtandet denJämställdhetsnämndens 15

vitesföreläg-nämnden det svårt utfärdautlåtandet anförde äratt att ett
skyl-fullgjort sinpå grund denne integande arbetsgivare attmot aven

dock enligtföreläggande börlönekartläggning. Ettdighet avseende
sak-fall heltkunna i där sådan kartläggningnämndens mening enges

klart påvisbara brister. Utlåtandet utvisardär det finnseller attnas
svårtarbetet med lönekartläggningen kanpraktiskaredan det attvara

till detta kan det enligt utredningensförhållandevitesförelägga. I syn-
vitesförelägga arbetsgivareprincipiellt svårareintesätt att somvara en
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inte uppfyllt skyldigheten analysera lönekartläggningen. arbets-Enatt
givare huvud inte exempelvisanalys elleröver görtagetsom en som
enbart skillnader lönermotiverar i sakliga kan ha full-intesom anses
gjort sin skyldighet analysera. Utredningen kan inte någraatt störrese
skillnader förpliktandeti lönekartläggning där det inteupprättaatt en
finns det skall ske påkrav på visst och i åläggandetsätt göraatt att en
analys lönekartläggningen. båda fallenI måste givetvis det kravav som

förhållandenauppställs efter denpå enskilda arbetsplatsenanpassas
och kompetens arbetsgivaren har förfogande.den till bedöm-Ensom

analysning huruvida arbetsgivarens rättvisande kan givetvis inteärav
bli föremål för prövning i ärende vitesföreläggande.ett om

Vad samverkan och samråd mellan medgäller i arbetetparterna
lönekartläggningen utredningens erfarenhet det före-häravär näratt

fackligakommit samarbete med de har arbetetorganisationernanäraett
och målinriktat. löneskill-ofta blivit genomtänkt Frågorna osakligaom

förnader har dessa fall lyfts fram och båda den uppmärk-i givitsparter
önskvärd för skall kunna komma till medsamhet är rättaattsom man

Ävenlöneskillnader. arbetsgivaren genomför kart-osakliga självnär
bliläggningen kan arbetet givetvis genomtänkt och målinriktat, men

förekommiteftersom samverkan inte finns risk frågorna intenågon att
och därmedfår uppmärksamhet inte heller kommer att genom-samma

grund arbetstagarorganisationemaverksamheten på ärattsyra av ove-
bedrivs. det framståtande hur arbetet För organisationerna kanom

på osakligasåsom arbetsgivaren inte verkarsättatt ett engagerat mot
sådan inställning motiverad.löneskillnader, inte äratttrots en

de beskrivna anledningUtredningen iakttagelsema attatt geranser
för mellanfonnerna den önskvärda samverkandeöverväga närmarenu

jämställd-vad gäller lönekartläggningen. allmäntDet attparterna anses
och dess förarbeten oklara i detta hänseende.hetslagen är

jämställdhetslagen skall arbetsgivaren arbetstagareEnligt och2§
arbetslivet församverka för jämställdhet i och särskilt verka utjämnaatt

kvinnor och betraktalöneskillnader mellan i arbetenmän är attsom
likvärdiga. föreligger alltså icke sank-lika eller Det redan ettsom

krav båda samverka för utjämnationerat gentemot parter att attom
löneskillnader. kravet riktas båda beror på detAtt mot parter att anses

frågor område båda har självskrivet,lön, ett parter ettvara om som
för.gemensamt ansvar

enligt a§ jämställdhetslagen årligen kartläggaSkyldigheten 9 att
förekomsten löneskillnader mellan kvinnor och ligger påmänav

konsekvens härmed det arbetsgiva-arbetsgivaren I måsteensam. vara
hur lönekartläggningenhand skall läggasi sista avgör närmareren som

innefattande bl.a. vilka och områdenavgöraatt grupper som enupp,
Ävenfördjupad kartläggning skall inriktas på. arbetsgivarensalltsåom
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för arbetet med lönekartläggningen grundläggande och inteäransvar
bör försvagas eller förändras, det fögabelystesärannars som nyss
ändamålsenligt ställa arbetstagarsidan helt utanför arbete.detta Detatt

övertygelse syftet med lönekartläggningen, dvs.utredningensär att att
olikalönerna för kategorier arbetstagare skildasynliggöra hur i typerav

förhåller till varandra hänsyn till kön och därmedarbete sig när tasav
för aktivt arbete arbetet dessa frågor, främjasbilda grund iett mer

arbetstagarsidan medverkar i kartläggningen.attgenom
bör införasmening i klarhetensEnligt utredningens intresse en

åligganden lönekartläggningensregel arbetsgivarens påuttrycklig att
samråda och informera arbets-innefattar skyldighet medområde atten

Även omständig-lönekartläggningens bedrivande. dentagarsidan om
syftet med lönekartläggningenutredningenheten är attattatt anser

till köntill varandra hänsynförhåller sighur lönernasynliggöra när tas
detför aktivt arbete, medförutgångspunktoch bilda ärattett avmer

understrykassamverka. skallskyldigheten Detvikt klargöra attattatt
liggeroch informationsskyldighet givetvis intesamråds-det sådani en

rörandemed arbetstagarsidankommanågot krav överensatt upp-om
innefattaSarnrådsskyldigheten börkartläggningen.läggningen attav

skall bedrivas.hur kartläggningenarbetstagarsidanmedöverlägga om
Överläggningen respektivefrämst gälla vilka kvinno-först ochbör

särskiltkartläggningenarbetstagaremansdominerade somgrupper av
arbetstagarnaändamålsenlig gruppering ärinriktas på. Enskall avav

skallsyftet lönekartläggningenför medbetydelsegrundläggande att
kunna uppnås.

lönekart-rörandesamverkan mellanUtredningen parternaattanser
arbetstagar-arbetsgivaren informerarinnefattabörläggningen också att
arbetsgiva-den analys dennaochlönekartläggningensidan somavom

börinfonnationsskyldighetensarnråds- ochsådanhar gjort. Enren
arbets-till vilkenförhållandearbetstagarorganisation igälla gentemot
Anled-medbestämmandelagen.förhandla enligtskyldiggivaren är att
riktadeföreslår detta arbetsgivarenutredningenningen till att motatt

föreslåsendastsamråd och informationåtgärderkrav på aktiva om
följande. 2 §Itill arbetstagarorganisationerförhållandegälla i är

ochuttrycklig regel arbetsgivarefinnsjämställdhetslagen atten om
jämställdhetsfrågor ochsamverka det gällerskallarbetstagare när

lönerskillnader ioch förhindra bl.a.för utjämnaverkasärskilt att
likabetraktautför arbeteochmellan kvinnor ärmän att somsom som

riktatsamverkan inteSkälet till kravet i 2 §eller likvärdigt. äratt om
det frågaaktiva åtgärderkrav på justarbetsgivaren ärär attettmot som

två1993/94:l47 44. påjfr Närsamverkan parters. manprop.om
denenbartsamverka kan det inte rimligtlägger krav på attattett vara

sker.för samverkanhar bäravid hot vite ansvaret attattparten omena
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framhållitshar förarbetena såvälDet i lönekartläggningenatt som
jämställdhetsplanen bör i samråd med arbetstagarna.upprättas
Utredningens förslag innebär någoninte skillnad dessa avseende.i Att

och jämställdhetsplanenlönekartläggningsarbetet samråd påiupprättas
finner lämpligt, i samverkansgrupper, är tvärtsätt t.ex.parterna om

det absolut främjaenligt utredningens mening bästa sättet att
arbetsplats samverkan, kanjämställdhetsarbetet. Finns på sådanen en

ochförslag lcrav riktat till arbetsgivaren samrådautredningens attom
medföra merarbete eller ytterligare svårigheter.informera inte avsevärt

vikten denna samverkan och för lagens krav iklargöraFör attatt av
och bättre skall uppfyllas föreslår utredningenomfattningännu större

för arbetsgivare samråda och informera. Attdärför skyldighet atten
samråda och informera arbetstagare påålägga arbetsgivare att gentemot

utredningsföreskrivits i kan dock enligtmotsvarande 2 §sätt som
ändamålsenligt. skulle kunna innebäraDetintemening envara

förhandlinganställda. tillsammankalla samtliga Rättenskyldighet att
för fackligamedbestämmandelagen gällerenligtoch information

ochbetungandedet skulle bliUtredningenorganisationer. att enanser
ålade arbetsgivarenavvikande regleringfrån svensk etträtt om manen

arbetstagarna isamråda och informeraförpliktandesanktionerat att
förslagorganisationerna. Utredningensfackligaför destället utmynnar

tillförhållandeenbart skall gällaskyldighet idärför arbetsgivarensi att
rörandefrågan hur informationIorganisationerna.de fackliga

kunnavägledninggenomföras, tordelönekartläggningsarbetet skall
till information.medbestämmandelagens reglerfrånhämtas rättom

samråda ochskyldighetåläggsarbetsgivarenGenom attatt en
arbetstagarorganisationenlönekartläggningeninformera engesom

genomför kart-hur arbetsgivarenförvissa sigkunnamöjlighet att om
tänkertidendenarbetsgivaren inomvadochläggningen närmaste

analysen på.fokusera
förinformationsskyldighetsamråds- ochUtredningen att enanser

mellanarbete i samverkanunderlättakanarbetsgivaren parterna.ett
skall inteunderlaget för lönekartläggningenlämnapåNågot krav utatt

och hur arbets-bör gälla vilka avseendeniföreligga. Informationen
eventuellaangåendevid analystillskall gågivaren närmareväga en

arbetstagare.olika eller kategoriermellanlöneskillnader grupper av
innefatta för resultatetockså redovisningskallInformationen av enen

detinformeraArbetsgivarens skyldighetanalys.genomförd göratt
kontrolleraför arbetstagarorganisationemamöjligtdärmed attattäven

hanlöneskillnadergenomför den analysverkligenarbetsgivaren ärav
skyldig göra.att

kollektivavtal harbunden flera olikaarbetsgivareEn ärsom av
organi-skyldighet informera samtligaförslagutredningensenligt atten
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omfattande arbeteskyldighet kan tyckas medförasationer. Denna ett
för Utredningen dock i sådana situationerarbetsgivaren. attanser

informationsskyldighetkan genomföraarbetsgivaren med fördel sin
sådanvid och tillfälle.samtliga organisationer Enettgentemot samma

belysa frågorna från flera håll.möjlighetenordning ökar även att
förekommer samråd kartlägg-landsting redanbl.a. vissaInom om

förs med de arbetstagar-diskussionersådantningen på störresätt att
avtalsområde. detta arbeterespektive Iinomorganisationerna tar

jämförelsen varefter frågorna debat-förfram underlagetarbetsgivaren
dockEnighet har inteför organisationerna.med företrädareteras upp-

samrådsarbete.dettanåtts i
kan ingåanförda bör framhållas det intetill detanslutningI att som

aktivaför arbetsgivaren vidtabeträffande skyldighetenkrav attett
naturligtvissådan enighetuppnå enighet,åtgärder ärävenatt enom

ochhar löneskillnader synliggjortskartläggningenönskvärd. Genom
inför möjlighetoch bearbetas. Omfrågan diskuterashar börjat man en

längre tid årunderför arbetsgivaren än göra närmareettatt ana-enen
iolika vilket lämpligenlöneskillnader mellanlys görs sam-grupper,av

syfteutredningen lagensarbetstagarorganisationema,råd med attanser
förtydligas och uppnås.på bättre sättett

tillgång uppgifterbehov tillArbetstagarorganisationernas omav
samverkan med arbetsgivarenlönerindividersenskilda i sin om

lönekartläggningen

de harsida har framförtsarbetstagarorganisationemasFrån ettatt
enskildadelför lönekartläggningen fåbehov inomatt avramenav

skallarbetet med lönekartläggningenindividers löner. Om vara
ha tillgångåsiktenligt organisationernasmeningsfullt, måste parterna

därförfackliga måstebeslutsunderlag. organisationernatill Desamma
eventuellaanställdas löner. gällersamtliga Dettatillha tillgång även

fram-löneuppgifter, har organisationernaoorganiserades löner. Dessa
konfidentielltbehandlashållit, bör partsgiuppen.av

arbetsgivarebestämtarbetsgivarhåll har sigFrån attsatt emotman
uppgifter individers löner.lämna enskildaskyldigaskulle att ut omvara

denfrämst vill skyddagrund iinställning har sinDenna att per-man
anförtsoorganiserade har ocksågällersonliga integriteten. Såvitt att

utanför denval ställa sigden enskilde har gjort övervägt attett genom
ochoch innehållet i det mellan arbetsgivarenfackliga organisationen att

träffade anställningsavtalet vilar påarbetstagarenden oorganiserade
avtalet, inklusive skallinnehållet i lönen,förutsättningen stannaatt

de enskildamellan parterna.
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Enligt utredningens uppfattning innefattar jämställdhetslagensinte
skyldighet för arbetsgivarenregler någon till fackligaden organisa-att

lämna uppgifter individlönertionen avseende arbetstagareut om som
står utanför organisationen. Jämställdhetsnämnden har beslutockså i ett

ärende angående lönekartläggning anförti organisationerna inteett att
harenligt jämställdhetslagen någon del enskildas löner.rätt att ta av

föregåenderedovisats i det avsikten med lönekartläggningenSom är
jämförelser skall mellan lönerna för skilda arbetengörasatt typer av

skilda arbetstagare. detta ligger individ-och för I inte attgrupper av
och det har inte vid lagreglemas tillkomstlöner skall redovisas antagits

behöver tillgängliga förindividuella löneruppgifter attatt varaom
skall kunna ske lönekartläggningen.meningsfulla överläggningar om

utred-individers löner innebär,enskildagranskningEn somav
förfarandet till gälla löne-själva verket gåttdet, iningen överatt attser

viktig grundsats vid utformningenhar varitsättningen. Det reg-aven
skilddenna verksamhet skalllönekartläggningenrörandelema att vara
skyl-med detta ligger någonlöneförhandlingen. linjefrån I synsätt att

för lönekart-för arbetsgivareföreligga inomdighet börinte att ramen
uppgifter individlöner.läggningen lämna ut om

arbetstagar-till det anfördamed hänvisningUtredningen attanser
införas för arbets-skyldighet skallkravorganisationemas attom en

individlöner bör tillmötesgås.uppgifter intelämnagivare utatt om

Sammanfattning

lönekartläggningsarbetet bör klar-syftet medföreslårUtredningen att
hur olikauttala syftet synliggöraförarbetenai äratt attgöras attgenom

förhåller sig tillskilda arbetearbetstagare ikategorier typer var-avav
aktivt arbeteoch bilda grunden förtill könandra hänsyn ettnär tas mer

dessa frågor.i
förinförs skyldighetvidare det i lagenföreslårUtredningen att en

olikamellanförekomsten löneskillnaderanalyseraarbetsgivare att av
omfattande analysarbetstagare. Näroch kategorier en meravgrupper

underområden och pågåbegränsas till vissaerforderlig kan denanses
jämställdhets-Arbetsgivare skall vidare itidsperiod år.längre än etten

och avseende vilka förhållandenredovisa vadårligenplanen när-som
jämställdhetsplanentidsplanen härför.analyseras Iskall samtmare

analysen.för resultatetvidare redogörasskall av
fördet lagen införs skyldighetföreslår vidare iUtredningen att en

och informera arbetstagarorganisa-samråda medarbetsgivare attatt
lönekartläggningsarbetet och analysen.tionerna om
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vitesföreläggandeTalerätt5 om

Inledning1

etniskrespektive OmbudsmannenJämställdhetsombudsmannen mot
NämndenochJämställdhetsnämndenitalerätt mothardiskriminering

detföreläggande vite. Igäller frågandetdiskriminering när avavom
avlämnadeetnisk diskrimineringlagenUtredningen motöversyn avom

få sådanskullearbetstagarorganisationerföreslogsbetänkandet ävenatt
föreslog intebelyses ytterligarefrågadennapåavvaktantalerätt. I att

regeringenbakgrundendentalerätt. Detsådan är motregeringen en
arbetstagar-belysa fråganutredningen närmareuppdragit åt att om

nämnderna.införtalerättskallorganisationerna ges

införvitesföreläggandeTalan5.2 om

ämställdhetsnämndenJ

vidta vissaskyldigjämställdhetslagenenligt attarbetsgivareEn är
under-arbetsgivarenjämställdheten. Omfrämjaföråtgärderaktiva att

Jämställdhetsombudsmannenåtgärder, kanaktivadessavidtalåter att
fullgöraföreläggsarbetsgivarenbegäraJämställdhetsnämndenhos att

vid vite.skyldighetersina
åtgärderaktivavidtaskyldighetarbetsgivarens attReglerna om

jämställd-främjaarbete förmålinriktatbedriva attdenneålägger ettatt
jämställd-hurföreskrifterna3 §. Dearbetslivetheten närmarei om
Föreskrif-jämställdhetslagen.i 4-11reglerasfrämjasskallheten

åtgärdergenomföra aktivaskallarbetsgivareninnebär att avse-terna
dessutomrekryteringoch vidarbetsförhållandena samtende omm.m.

lönefrågorbeträffandearbetstagaretiominstsysselsätterarbetsgivaren
jämställdhetsplan.skriftligoch upprättaatt engenom

arbets-innebärarbetsförhållandenaavseende attåtgärderAktiva
skall lämpaarbetsförhållandenadelsåtgärder förskall vidta attgivaren

kvinnligaochmanligaunderlätta fördelsochbåde kvinnorför män,sig
förverkaföräldraskap, delsochförvärvsarbeteförenaarbetstagare att
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inte någon arbetstagare för sexuella trakasserier. Vad gälleratt utsätts
aktiva åtgärder vid rekrytering skallde arbetsgivarenattm.m. avser
dels könsfördelningfrämja jämn i skilda arbete och inomtyperen av
olika kategorier arbetstagare, dels verka för ledig anställning söksattav

delsbåde kvinnor och särskilt för vidsigmän, anstränga attav ny-
få underrepresenteratanställning sökande kön. Beträffande löne-av

frågor årligenhar arbetsgivaren kartlägga förekomsten löne-att av
medskillnader. Arbetsgivare minst tio anställda har skyldighetäven en

jämställdhetsplan innehållande översiktårligen överupprättaatt en en
behövliga vidta, vilkade åtgärder åtgärder arbetsgivarenär attsom som

genomföraeller under året och översiktligpåbörjaattavser en
redovisning lönekartläggningen.av

jämställdhetslag infördes skyldigheten för arbetsgivarenI 1991 års
form jämställdhetsplaner.åtgärder ividta aktiva upprättaattatt av

lagensden tidigare intentioner aktiva åtgär-Anledningen attattvar om
bedrivas planmässigt endast i liten utsträckning hadeder skulle upp-

jämställdhetsplaner tillfyllts. årliga ansågs kunna bidrakrav påEtt att
till dis-blev aktiva och tvinga demde lokala parterna mera samman en

kan på den enskilda arbetsplatsen.kussion vad görassomom
lönekart-skyldighet såsom aktiv åtgärdArbetsgivarens göraatt en

arbetetår Syftet bl.a. stimuleraläggning infördes i lagen 1994. attvar
och detskillnader i lön mellan kvinnor ochför utjämna mänatt ge en

verksamheten på arbetsplatsen.framskjuten position imer
åtgärderföljer föreskrifterna aktiva iarbetsgivare inteEn som om

fullgöraföreläggas sina skyldigheter. Detkan vid vite4-11 äratt
beslutar skall föreläg-Jämställdhetsnämnden arbetsgivaresom om en

förelägganden kan endast förasbetala Talan Jäm-vite. ettatt avomgas
ställdhetsombudsmannen.

Jämställd-Järnställdhetsombudsmannen tillsammans medDet är
uppgift efter-har till till jämställdhetslagenhetsnämnden att attsom se

huvudsakliga uppgift Jämställdhets-levs. Nämndens är prövaatt
arbetsgivare vid vite skallframställningarombudsmannens attom en

jämställdhets-fullgöra skyldigheter vidta aktivaföreläggas sina att
Jämställdhetsnämnden skall alltså bestämma innehållet iåtgärder.

det enskilda fallet och därmed ocksåbestämmelserna i 4-11 i ange
tillämpningen lagstiftningen.riktlinjerna för av
lagändring år 1994 korn JämställdhetsombudsmannensGenom en

tillsyn omfatta hela arbetsmarknaden och i kol-oavsettatt parternaom
andra regler beträffande jämställdhet. Tidigarelektivavtal avtalat om

jämställdhetslagens regler aktiva jämställd-kunde åtgärder ochom om
regler kollektivavtal. fallet kundehetsplan andra i såOmersättas av var

jämställdhetslagens regler tillsyn Järnställdhetsombudsmannenom av
vitesföreläggande Jämställdhetsnämnden tillämpas.och inteavom
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jämställd-låta de frågorb1.a. rörlagändringentillSkälet att somvar
synlighet.ökadförbli föremålåtgärderaktivareglerhetslagens om

tecknaarbetsmarknadensförmöjligheten attparteransågsDessutom att
åtgärderaktivaföreskrifterfrån lagensavvekkollektivavtal omsom

avtal på jim-utveckla sådanförökade intressetill det attha lettinte
Jämställdhets-till.stimuleravelatlagstiftarenställdhetsområdet som
tillämpnings-helaövervakabefogenhetalltsåhar attombudsmannen

tidi-begränsas intetillsynenochjämställdhetslagenförområdet som
Jämställdhetsombuds-finns.kollektivavtal intedärområdentillgare

kollektivavtalet påuppfyllandetövervakainteskall däremot avmannen
själva.uppgift föralltjämt parternaområdet. Det är en

1993/94:147förarbetena prop.det iframhållaviktigt attDet attär
arbets-påalltjämtdetunderstrukits är parternasärskilt har att42s.

för jäm-arbeteaktivtförhuvudansvarethar ettattmarknaden som
bedrivs.ställdhet

införvitesföreläggandeTalan5.3 om

diskrimineringNämnden mot

införtshararbetslivetdiskriminering ietniskåtgärderlagen motI om
förebildefteråtgärdervidta aktivaarbetsgivarenförskyldighet atten

jämställdhetslagen.hämtad från
åtgärderfinns i lagen motåtgärderaktivareglerDe omsomom

likhetjämställdhetslagen. Imotsvarighet ihardiskrimineringetnisk en
all-medåtgärderaktivareglernainledsjämställdhetslagenmed enom

mål-bedrivaarbetsgivarenförpliktar ettattregelutformadmänt som
4 §. Lagensarbetslivetmångfald ietniskfrämjaförarbeteinriktat att

gällerochjämställdhetslagensomfattandelikadock interegler är som
Denrekrytering.ocharbetsförhållandenavseendeåtgärderendast

lagenenligtdetlagarnade bådamellanskillnaden är attavgörande om
förskyldighetfinns någonintediskrimineringetniskåtgärder mot

löne-därmedochlönefrågor göraåtgärder ividtaarbetsgivaren enatt
jämställdhetslagenstillmotsvarighetellerkartläggning upprättaatt en

jämställdhetsplan.
avseendeskyldighetarbetsgivarensföreskrifternaDe närmare om

arbetsgivareninnebär§§5-7rekryteringoch attarbetsförhållanden
skall lämpaarbetsförhållandenadelsföråtgärdergenomföraskall att

förebyggadelstillhörighet,etniskoberoendearbetstagareför allasig av
delstrakasserier,etniskaförarbetstagarenågon utsättsförhindraoch att

möjlighettillhörighetetniska attolikamedförverka att gespersoner
anställningar.ledigasöka
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Anledningen till Utredningenatt lagenöversyn etniskmotom av
diskriminering inte föreslog skyldighet för arbetsgivaren upprättaen att

motsvarighet till jämställdhetslagens jämställdhetsplan b1.a.en attvar
det till skillnad från jämställdhetslagen inte fråga endast jäm-attvar om
föra två kvinnor och Mångfaldsarbetetmän. ansågs lösas pågrupper,
frivillighetens grund, vilket enligt arbetsmarknadens skapar denparter
bästa motivationen för arbetet. Parterna hade dessutom redan lagt ned

omfattande arbete för på olikaett förebygga ochatt sätt motverka
etnisk diskriminering. T.ex. hade SAF, LO och TCO utfärdat en

rekommendation Att förebygga rasdiskriminering ochgemensam
främlingsfientlighet främja lika möjlighetersamt att på arbetsplatsen.
Utredningen ansåg dock det vidatt utvärdering skulleom senare en
visa sig lagens avsedda verkan uteblev skulle fråganatt lagregleratom
krav på motsvarighet till jämställdhetslagens jämställdhetsplanen

påövervägas nytt.
detNär gäller tillsynen lagens efterlevnad har dessa reglerävenav

utformats med jämställdhetslagen förebild. Det innebär det ärattsom
Ombudsmannen etnisk diskriminering tillsammansmot med Nämnden

diskriminering skall ha tillsynmot lagen efterlevs.över attsom
Någon motsvarighet till jämställdhetslagens 12 innehållersom en

uttrycklig bestämmelse kollektivavtal inte befriaratt arbetsgivarenom
från skyldigheten iaktta föreskrifterna i lagen aktiva åtgärder,att om
finns inte. Anledningen härtill lagens bestämmelserär tvingande,att är
varför skäl saknades i lagen införa sådan uttrycklig bestämmelse.att en

Utredningen lagenöversyn etnisk diskriminering före-motom av
slog arbetstagarorganisationer förhållandeäven iatt till vilka arbets-en
givare bunden kollektivavtal skulleär möjlighet fram-göraattav ges
ställning i Nämnden diskriminering arbetsgivarenmot vid viteattom
skall föreläggas fullgöra sina skyldigheter beträffande aktiva åtgärder.
Regeringen, uppfattning sedermera godtogs riksdagen, ansågvars av
emellertid frågan borde belysas ytterligare ochatt samordningatt en

Amed jämställdhetslagen skulleäven innan sådan ordninggöras en
kunde genomföras. j
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Överväganden5

förhållandeiorganisationerfackligaföreslår ävenUtredningen att
talerättskallkollektivavtalbundenarbetsgivarenvilkatill är gesav

diskriminering. JNämnden äm-ochämställdhetsnämnden motinför J
diskrimi-etniskOmbudsmannenoch motställdhetsombudsmannen

haoch närsig rätttillfälle att,ävenberedasskall yttraattnering
fackligidet, interveneraskäl till ettfinnerombudsmannen enav

föreslårVidarenämndema.ärende vidanhängiggjortorganisation
viteförelagtutdömandevid tingsrätttalanutredningen avatt om

fram-gjortfackliga organisationdenförasskall kunna somäven av
vitesföreläggandet.ställningen om

skallorganisationerfackligauppgift pröva gesUtredningens är att om
ochJämställdhetsnärnndenvitesföreläggande italanförarätt att om

diskriminering.Nämnden mot
diskri-etniskåtgärderlagenochjämställdhetslagen motEnligt om

Jämställdhetsombudsmannenendastdetarbetsliveti ärminering
initierakandiskrimineringetniskOmbudsmannen motrespektive som

Jämställdhetsnämndeninförvitesföreläggandeförfarandeett om
fullgörintearbetsgivarendiskriminering,Nämndenrespektive mot om

åtgärderaktivaVilkaåtgärder.aktivaavseendeskyldigheter ensina
och lagenjämställdhetslagenregleras ividtaskyldigarbetsgivare attär
regleraktuella lagamasDediskriminering.etnisk omåtgärder motom

åtgärderlagenEnligt motlikartade.heltinteåtgärderaktiva är om
tillmotsvarighetnågonkrav påfinns inte göradiskriminering attetnisk

kanvitesföreläggandejämställdhetsplan. Ettochlönekartläggning
Utred-åtgärder.aktivavidtaunderlåtitarbetsgivare attutfärdas när en

fackligalämpligtdet ävenattäruppdrag orga-prövaningens är att om
nämnderna.införtalerättnisationer ges

arbetstagarorganisa-ochJämställdhetsombudsmannenfrånharDet
detförintressetvitaliserabehovfinnsdet attframförtstionema att

förskäl ävenarbetsplatserna. Ett attpåjämställdhetsarbetetfackliga
vitesföreläggandetalanförafåskallorganisationer rätt attfackliga om

påöka intressetsannolikt kan utedetskullenämndernainför attvara
grundpådiskrimineringfrågorkraftfullt driva avarbetsplatserna att om

etnisktellerkön ursprung.
stimulerasyftelagändringar igenomfört atttidigareharLagstiftaren

harändringaraktiva. Dessablilokalafönnå de attoch parterna mer
lönekartlägg-ochjämställdhetsplanerpåkravlagstiftninginneburit om

träffaförmöjligheten attparternaharLagstiftaren attäven ansettning.
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kollektivavtal inte ha lett till det ökade intresse försynes utvecklaatt
sådana avtal på jämställdhetsområdet lagstiftaren velat stimulerasom
till. Järnställdhetsombudsmannen har därför lagändring givitsgenom
befogenhet övervaka hela tillämpningsområdetatt för jämställdhets-
lagen och därigenom tagit bort den tidigare begränsningen till-attom

enbart omfattar områden där kollektivavtal inte finns.synen
Angående jämställdhetsarbetet och arbetet med etnisk mångfald

finns medbestämmandeavtal och policydokument. För aktivt arbeteett
diskriminering detmot viktär centrala avtal ochatt andraav även

åtgärder, utbildning och information,t.ex. kommer till stånd syftei att
jämställdhetsarbetet. Det emellertidär minst likagenomsyra viktigt att

aktivt arbete sker på de enskildaett arbetsplatserna. Jämställdhetslagens
krav på aktiva åtgärder sådana det förutsätterär aktivtatt arbete påett
lokal nivå. har frånDet Jämställdhetsombudsmannen och från deäven

lfackliga arbetstagarorganisationema framförts det lokalaatt
jämställdhetsarbetet måste vitaliseras. Det har från fackligaäven 1
ombudsmän framförts arbetet fackligtatt jämställdhetsombud påsom
arbetsplatserna inte något eftertraktatär uppdrag. finnsDet således ett
behov vidta ytterligare åtgärder föratt stimulera det lokala arbetet.att

jFrågan då talerättär vitesföreläggande för fackligaom en om orga- inisationer kan medföra aktivare jämställdhetsarbeteett på lokal nivå. I
princip kan fackliga organisationer redan i dag vända sig till Jämställd-
hetsombudsmannen och påtala det förekommer bristeratt beträffande
arbetsgivarens aktiva åtgärder och det finns skäl för vitesföreläg-att
gande. Det dock sällan förekommandeär sådana anmälningaratt görs
till ämställdhetsombudsmannen.J Jämställdhetsombudsmannen har där- ii sitt tillsynsarbete funnit brister vademot gäller arbetsgivarens aktiva
åtgärder. Från arbetstagarorganisationema lhar framförts talerättatt en
för organisationerna skulle medföra vitalisering och aktivtetten mer larbete. Utredningen talerätt förtror att organisationerna i sig kanen 1
medföra ansvarstagande förstörre jämställdhetsarbetet.ett finnsDet

inom det fackligaäven arbetet tradition organisationerna självaatten lför sin talan.
Det kan å andra sidan invändas arbetstagarorganisationatt iom en

förhållande till vilken arbetsgivaren bunden kollektivavtalär av ges
talerätt vitesföreläggande, den situationen kan uppstå arbets-om att
tagarorganisationen får valmöjlighet på olika angripa arbets-att sätten
givarens underlåtenhet. Ett kansätt grunda talan på förelig-attvara en
gande avtal. Utredningens erfarenhet dock det arbetsmark-är påatt
naden finns få avtal reglerar hurnärmare aktivt jämställdhets-ettsom
arbete skall bedrivas. Såvitt Utredningen lagenöversyn motom av
etnisk diskriminering kände till, finns det inte heller några kollektiv-
avtal aktiva åtgärder för etnisk mångfald i arbetslivet. Om detom nu
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mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle finnas kol-
lektivavtal jämställdhet eller ökad mångfald så skulle brottom ett mot
kollektivavtalet i och för sig kunna innebäraäven brott reglernaett mot
i jämställdhetslagen eller lagen etnisk diskriminering.mot Att ge
arbetstagarorganisationema talerätt inför nämnderna skulle därigenom
kunna medföra arbetstagarorganisationemaatt får möjlighet påatten
olika angripa arbetsgivarenssätt underlåtenhet. Situationen kol-att ett
lektivavtal innehåller reglering sammanfaller med jam-en som
ställdhetslagens regler berördes förarbetenai till 1994 års lagändring i
jämställdhetslagen prop. l993/94:147 93. Där sådanatts. angavs en
dubbelreglering varigenom arbetsgivaren skulle kunna bli skyldig
betala vite enligt jämställdhetslagen och skadestånd för kollektiv-
avtalsbrott inte något inom arbetsrätten.nytt Vidare anfördesvar att om
detta skulle drabba arbetsgivaren oskäligt hårt kunde det beaktas vid
bestämmandet vitets storlek.av

När kollektivavtali in bestämmelserparterna redan reglerastar som
tvingande lag uppstår konkurrenssituation mellan skadestånds-av en

bestämmelsema. Detta kan uppstå exempelvis kollektivavtal inne-om
håller bestämmelser anställningsskydd regleras i anställnings-om som
skyddslagen. Frågor detta slag har varit föremål för Arbets-av
domstolens prövning. Att arbetstagarorganisation förhållandei tillen
vilken arbetsgivaren bunden kollektivavtalär skulle talerätt införav ges
Nämnden diskriminering och Jämställdhetsnämndenmot och därmed
ha möjlighet välja olika förfaranden arbetsgivareatt vid brottmot mot
lagen eller kollektivavtal utredningenett inte något föräranser
arbetsrätten ovanligt. Vad tidigare anförts förarbetenai angåendesom
dubbelreglering i och med Jämställdhetsombudsmannens möjlighet att
föra talan vitesföreläggande kollektivavtaläven finns alltjämtärom om
gällande. Utredningen inte det finns några hinder fack-att attanser ge
liga organisationer talerätt på grund dubbelreglering kanattav en upp-
komma.

Huvudansvaret för aktivt jämställdhetsarbete ligger,ett såsom fram-
hållits förarbetenai till jämställdhetslagen, på arbetsmarknademas par-

Lagen innebär dock detter. enbart arbetsgivarenatt är åläggssom en
handlingsplikt. Eftersom det enbart finns förpliktelser arbetsgiva-mot

har invändningar framförts talerätt för fackligaatt organisa-ren, om en
tioner skulle medföra obalans då det inte finns någon motsvarandeen
möjlighet för arbetsgivaren kunna få föreläggandeatt de fack-ett mot
liga organisationerna. detta fallI bör beaktas det arbetsgivarenatt är

leder och fördelar arbetet. Det därmed naturligtär det dennesom äratt
har huvudansvaret för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetslagenssom

regler aktiva åtgärder innebär skyldighet för arbetsgivarenom atten
vidta aktiva åtgärder. De fackliga organisationerna har redan möj-en
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lighet få till stånd vitesföreläggande vända sig till Jim-att ett attgenom
Ävenställdhetsombudsmannen. talerätt för fackliga organisa-om en

medförtioner viss ändrad maktbalans mellan utred-parternaen anser
frånningen inte bör avstå fackliga organisationer talerättatt attman ge

inför föreliggernämnderna. inte någon förDet grund deatt anta att
fackliga organisationerna okynne skulle föra talan får dennadeav om
möjlighet.

finner utredningen talerätt för fackligaSammantaget organi-att en
stimulera det lokala aktiva arbetetsationer kan och organisationernaatt

föra talan vitesföreläggande infördärför bör Jämställd-rätt attges om
hetsnämnden och Nämnden diskriminering. särskilt skäl förEttmot att

fackliga organisationer talerätt huvudansvaret för aktivtär att ettenge
jämställdhetsarbete ligger på arbetsmarknadens enligt uttalandenparter

1993/94:förarbetena prop. 147 42.i s.

bör talerättVilka organisationer ges

vilka fackligaVad gäller frågan organisationer skall rätt attom som ges
föreslog Utredningen lagen etnisk diskri-föra talan översyn motom av

arbetstagarorganisationer förhållandelokala och centrala iminering att
berörd arbetsgivare bunden kollektivavtal skulle fåtill vilka är aven

framställningar till Nämnden diskriminering.möjlighet göra motatt
lagstiftningen det arbetstagar-den arbetsrättsliga vanligt denI är att

till vilken arbetsgivaren kollek-förhållande bundenorganisation i är av
företräda arbetstagarna eller enbarttivavtal Atträtt att att agera. geges

förhållande till vilkaarbetstagarorganisationema i arbetsgivaren är
kollektivavtal innebär inte andra uteslutsbunden organisationerattav

Övrigavitesföreläggande. fördelfrån möjligheten utverka kan medatt
Jämställdhetsombudsmannenvända till eller Ombudsmannensig mot

därigenom få till vitesföreläggande.etnisk diskriminering och stånd ett
hinder Jämställdhetsombudsmannens och Om-Något utövermot att

budsmannen etnisk diskriminerings talerätt enbart kollektiv-mot ge
talerätt, finnsavtalsslutande organisation utredningen inte detattanser

eller enligt Europakonventionen. före-sig i EG-rätten Utredningenvare
skall tillkomma förhål-slår talerätten arbetstagarorganisationer iatt

lande till vilka arbetsgivaren bunden kollektivavtal. konsekvensIär av
härmed bör behörig arbetstagarorganisationen frågaha talerätt iäven

utdömande vitet.om av
arbetstagarorganisations behörighet framställningEn göraatt om

vitesföreläggande behöver nämnden efterforskainte närmare änannat
efter torde tillräckligt fram-invändning. Det organisationen iattvara
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kollektivavtal föreligger mellantill nämndenställningen att par-anger
terna.

ochtalerättmellan fackligaFörhållandet organisationers
talerättombudsmännens

ansågdiskrimineringetnisklagen attUtredningen motöversyn avom
mellanförhållandetsärskild regleringnågonsaknades behovdet avav

skältalerätt. Somfackliga organisationemasoch deombudsmannens
åtgär-vidta aktivaskyldighetarbetsgivarensbl.a.härför attattangavs

generellaställetförhållanden ienskilda ärder inte utanrör personers
talan inteförasaknar traditionorganisationerfackligaoch attatt somen

diskrimine-motsvarande talerätten ienskildenbart person,enavser
förelågdet inteUtredningen ansågArbetsdomstolen.vidringstvister att

diskrimineringetniskOmbudsmannenbådeförhindernågot motatt
vitesföreläggandeansökerför sigorganisationfackligoch omvaren

olika åtgär-fall inte ärendenaiarbetsgivare, närvartmot avsersamma
tale-liknande situationpå rörpekadeder. Utredningen även att somen

Utred-kvarstå.och föreslåsredan finnsArbetsdomstolen ävenirätten
organisationernafackligaoch deombudsmannenfrånutgickningen att

inriktat sigbådakan uppkommade situationerlöser närpraktiskt som
Vidareåtgärdsarbetet.aktivabrister i detfrågapå att ta omsammaupp
organi-fackligförhållandet eftersompå detutredningenpekade att en

arbetsgivareninformation fråntillalltid harsation inte rätt somsamma
mednämndenförseförväntasinteorganisationenkanombudsmannen

etnisk diskri-Ombudsmannenutredninglångtgåendelika motsom
eftersomhindernågotutredningen inteansågminering. Detta vara

förebilden imedlikhetdiskriminering, ietniskNämnden mot
fram-Omutredningsansvar.haskalljämställdhetslagen, ett eget en

nämndenbörbristfällig,organisationfackligfrån ärställning en
vadoch isjälv gjortorganisationenansträngningarvilkaefterhöra som

lyckats.intemån dessa
lagenjämställdhetslagensåvälenligtharArbetsgivaren omsom

uppmaningpåskyldighetdiskrimineringetniskåtgärder attmot aven
förbetydelseuppgifter kanlämnaombudsmannen vara avsom
hargrundadmotsvarande på lagenNågon rätttillsyn.ombudsmannens

Även lokaladedetarbetstagarorganisationema. parternaärinte om
eventuella brister iupptäckamöjligheternabästaha detorde attsom

kansituationdärför uteslutasdet inteåtgärder kanarbetsgivarens att en
OmbudsmannenJämställdhetsombudsmannen ellerdär motuppkomma

.. bedömningenuppgifter förtill flertillgånghardiskrimineringetnisk
enligt lagen.skyldigheteråsidosatt sinaarbetsgivarenom

diskri-etniskåtgärderoch lagenjämställdhetslagenEnligt motom
tillharoch nämndenombudsmannendetarbetslivetminering i är som
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förlagen efterlevs. Utredningens förslaguppgift tillse rättattatt om
föra talan innebär ändring lagen ifackliga organisationer ingenatt av

liggerEftersom huvudansvaret för jämställdhetsarbetetdetta avseende.
för talan. sådock dessa de i första hand Ompå börparterna, vara som

möjlighet föra talan.ombudsmannen i stället Omsker harinte att orga-
föra talan kan, tidigare framförts, det i vissaväljernisationerna att som

till flerombudsmannen har tillgångdetfall förhålla sig på sättet att
prin-väckts inför nämnden kanfrågauppgifter. Den även vara avsom

Ävenför ocksåavgörande rättspraxis.betydelse ochcipiell nämn-om
ombudsmannenutredningsskyldighet utredningenharden attanseren

eller delta intervenient imöjligheten sigfråntasinte bör att yttra som
Möjlighetenfackliga organisationer.anhängiggjortsärenden attavsom

ochtillämpa med försiktighetombudsmannen dockbörintervenera
nämndenavgöranden. skäl förprincipiellt viktiga Någotendast vid

kanbeslut inteombudsmannens interveneraeller pröva attatt omannan
föreligga.anses

skäl väckafinner det i fall finnsvisstombudsmannenOm attatt
samråda med denvitesföreläggande, ombudsmannenbörtalan om

bundentill vilken arbetsgivarenförhållandeorganisation ifackliga är
vitesföre-väcka talanorganisation intekollektivavtal. Väljer att omav

förskälstället det. saknasombudsmannen i Detläggande kan attgöra
motsvarandeärendet,träda in iorganisationernade fackliga rätt attge

ombudsmannen sådanförföreliggerde rätt.att ge ensom

Sammanfattning

Även med etniskjämställdhetsarbetet och arbetetangåendedetom
skallvilkamedbestämmandeavtal och policydokumentmångfald finns

åtgärder iaktivaverksamheten innebär reglernahela omgenomsyra
diskrimineringåtgärder etniskoch lagenjämställdhetslagen i motom

meningutredningensarbete. har enligtlokalt aktivt Detkrav på ettett
förmå destimulera ochfinns behovdet alltjämtframkommit attatt av

förtalerättUtredningenbli aktiva.lokala attattparterna anser enmer
Jämställdhetsnämn-vitesföreläggande införfackliga organisationer om

detvitaliseradiskriminering kan stimulera ochNämndenden och mot
organisationerbetydelse för fackligalokala arbetet. Av rättattstor ge

hararbetsmarknadendet påföra talan ärär även parternaattatt som
jämställdhetsarbetet. bör därför dessa iför Dethuvudansvaret vara som

skallförsta hand agera.
fackligade och lokalaföreslår således centralaUtredningen att

kol-bundenförhållande till vilka arbetsgivareniorganisationer är av
Jämställdhetsnämndenföra talan införskalllektivavtal rätt attges
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föra talanochdiskriminering ut-Nämndenrespektive ävenmot om
Jämställd-börför talan,organisationOmvid tingsrätt.vitedömande av

diskri-etniskOmbudsmannenrespektivehetsombudsmannen mot
ellerdåombudsmannenochsighaminering rätt yttra senareatt om

organisationenOmintervenera.haerforderligtfinner rätt attäven en
börtalan,förafrånavståttombudsmannenfrån attförfråganvid

ärendeteller delta ifå sighainteorganisationen rätt yttraatt som
intervenient.
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medhängerFrågor6 sammansom

arbetsvärdering

Inledning1

enligtkönsdiskrimineringtill otillåtenskyldigsigarbetsgivarenEn gör
förlägre löntillämpararbetsgivarenjämställdhetslagen,18 § enom

utför arbetenkön de ärför attarbetstagare närmotsattän somannan av
svårighet viduppenbarfinnslikvärdiga. Detlika ellerbetrakta ensom

jämförasskallde arbetenvisalönediskriminering ärpåstådd attatt som
berördadeProblemet gäller hurlikvärdiga.lika ellerbetraktaatt som

metodengenerellt tillämpligajämföras.och Denvärderasskallarbetena
Utred-arbetsvärdering.jämförelsedennagenomföraför utgörsatt av

medde frågor hängeranalyserauppdragningens är att sammansom
lagändringarbehövs ytterligaredetoch bedömaarbetsvärdering om

för likalika lönbestämmaarbetet medföråtgärdereller andra attatt
rättegångsförfarandet.skall underlättas ilikvärdigt arbeteeller

arbetelikvärdigtlika ellerFrågan6.2 om

jämställdhetslagenenligt

vadbedömningenochKriterierna är6.2.1 somav

likvärdigt arbete

jämställdhets-lönediskrimineringsförbudet i 18 §förUtgångspunkten
individuellahänsyn till arbetstagaresmöjligtdetlagen är att utanär att

ställer på denarbetevärdera vilka kravurskilja ochförutsättningar ett
lagmmmetutgångspunkt vid tillämpningenutför det. En avannansom

arbetsmarknadensfriheti denskall ske några ingreppdet inteär att som
löneutveck-ochlönestrukturförhandlingar bestämmahar iattparter

ling.
vadbegränsades bedömningenjämställdhetslagårs1979l somav

verk-inomkollektivavtal eller praxisfall enligttilllika arbete somvar
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samhetsområdet betrakta lika.är Fråganatt arbete ärett attsom om
betrakta likvärdigt med arbete begränsades till fall där detett annatsom
finns överenskommen arbetsvärdering. I 1991 års jämställdhetslagen

anknytningen till kollektivavtal och kravettogs på överenskommen
arbetsvärdering bort. Detta skedde bl.a. för lagen till EG-att anpassa

Enligt EG-rätten kunderätten. arbetsvärderingssystem tillåtasinteett
den enda möjligheten bestämma arbete likvärdigtatt ettvara om var

med arbete. Efter lagändringen fick lagtextenett följande lydelseannat
"när de utför arbete lika eller betraktaär likvär-är attsom som som
digt på arbetsmarknaden Genom lagändring år 1994 äventogsen

Ändringenuttrycket "på arbetsmarknaden" bort. endastangavs vara
redaktionell.

En otillåten lönediskriminering föreligger, arbetsgivarenom ger en
arbetstagare lägre lön vad arbetstagareän kön erhållermotsatt nären av
de utför arbeten lika. När skall bedömaär två arbeten ärsom man om
lika måste jämföra de arbetsuppgifter ingår de bådaiman som
arbetena. Eftersom det alltså vid prövningen gäller bedömaatt om
arbetsuppgifterna lika, behöver någon jämförelseär med arbets-

Ärmarknaden i inte det inte frågastort göras. precisär om samma
arbete, ligger det i sakens jämförelsen visar åtminstone någranatur att
skillnader mellan de två arbetena. Prövningen skall då påut att
bedöma skillnaderna sådana de kan förväntasär ha någonattom
betydelse för lönesättningen. Om kollektivavtal eller praxis inte ger
någon ledning, domstolen hänvisadär bedömning.att göra en egen

får dåDenna grundas på hur skillnadernanärmast mellanstora är
arbetsuppgifterna och de sådant slag arbets-är påettom av som
marknaden brukar beaktas löner Om det från lönesättnings-när sätts.
synpunkt föreligger obetydliga skillnader mellan arbets-änmer
uppgifterna, kan dessa inte lika. Däremot kan de attanses som vara
betrakta likvärdiga.som

Bedömningen arbeten betrakta likvärdiga förut-är attav om som
tidigare anförts det förelågsatte överenskommenattsom ovan en

arbetsvärdering. Bl.a. på grund det på arbetsmarknaden fannsattav
mycket få överenskomna arbetsvärderingar ansåg lagstiftaren lagensatt
krav på det skulle finnas överenskommen arbetsvärdering,att bordeen

bort för underlätta få frågor vadtas betraktaatt att är attom som som
likvärdigt arbete prövade dislcrimineringsmål.i

Om det inte finns någon överenskommen arbetsvärdering kansom
ligga till grund för bedömningen, får denna grundas på andra omstän-
digheter förebringas och styrks i Utred-parternasom av en process.

fårningen hur deutvisa olika arbetsuppgifterna förhåller tillsig var-
andra det gäller de krav uppgifternanär ställer på den skallsom som
utföra dem. Utgångspunkten för prövningen skall den värderingvara av
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olika arbetsuppgifter och de i övrigt för lönesättningennormer som
tillämpas på arbetsmarknaden under förutsättning dessa inteatt normer
i sig diskriminerande. kan såledesDet inte bli frågaär i tvistattom en

könsdiskriminering introducera för värderingom nya normer av
arbetsuppgifter föreller lönesättning.

Prövningen frågan arbetena likvärdiga arbetetsärav om avser
beskaffenhet, vilken utför det. arbetesEtt svårig-oavsett person som
hetsgrad skall i de krav arbetet ställer denpåmätas som person som
utför arbetet. Relevanta kriterier för värdering och lönesättning av

förmåga,arbeten kunskap och arbetsinsats, arbetsför-ochär ansvar
hållanden. kriteriemasFrågan innebörd finns behandlad inärmareom

1993/94:147 51-55.prop. s.
Kriterierna handlar alltså inte de eller skicklighetmeriter denom

viss arbetstagare besitter. Värdet dennes eller skick-meritersom en av
lighet utföra individuelltarbetet knutet och bestäms med hänsynäratt
till hans förmåga klaraeller hennes de krav arbetet innebär.att av som
Även arbeten likvärdiga,vissa behöver detta givetvis inte inne-ärom
bära utför arbetenade skall ha lika lön. Självfalletatt personer som
skall också de individuella och sakliga förutsättningarna för utföraatt
arbetet kunna vid lönesättningen. reglerasin I jämställdhetslagenvägas
hur de krav ställs på själva arbetet värderas. sedan det kon-Förstsom

lika eller likvärdiga frågaarbeten kommer iär görastaterats att att en
bedömning arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet.av

6.2.2 Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet i
förhållande till ämställdhetsombudsmannenJ

arbetsgivare enligt jämställdhetslagenEn 33 § skyldig påär att upp-
Jämställdhetsombudsmannen för-maning lämna de uppgifter omav

hållandena arbetsgivarens verksamhet kan betydelse föri som vara av
ombudsmannens tillsyn lagens efterlevnad. Jämställdhets-över

infordraombudsmannen kan alla slags uppgifter kan bety-som vara av
delse för tillsynen. ombudsmannen vilketDet påär avgör sättsom upp-
giftsskyldigheten skall fullgöras, dvs. denna skall ske skriftligenom
eller Uppgiftsskyldighetenmuntligen. innebär arbetsgivareninte att
måste bearbeta efterfrågade uppgifternade på sätt änannat att exem-
pelvis föra dem överskådligi tablå eller liknande. Arbets-samman en
givarens uppgiftsskyldighet vitessanktionerad.är
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6.3 Arbetsdomstolens prövning i mål

angående lika lön för likvärdigt arbete

Arbetsdomstolen har flera mål angående frågai lönediskrimineringom
haft arbeten lika eller likvärdiga.ärpröva attatt anse somom

Kommunaltjänstemannaförbund och Stock-mål mellan SverigesI
holms läns landsting, 1984 140, hade domstolen ställningAD taattnr

arbetsuppgifter två kvinnliga blankettekniker utfördetill de somom var
de uppgifter med blankettfrågorlika jämförelse medi som en man

befattningar hade lönegrad enligt kol-utförde. åsatts lägreKvinnornas
befattning. Jämförelsen mellan arbetsupp-lektivavtal än mannens

arbetsuppgifternaskännetecken såsomgifterna inriktades på artyttre
till derasKonstaterade skillnader värderades med hänsynoch innehåll.

inträffade konstateradeofta de vilken betydelseoch till hur samtart
fannha i lönehänseende. Domstolenskillnader kunde attanses

kundebetydelse arbetsuppgifterna intehade sådanskillnaderna att
lika.anses vara

Kumla kom-Jämställdhetsombudsmannen1995 158,I AD motnr
arbetsuppgifterna mellanjämförde domstolenKumla-målet, enmun

åbe-arbetsvärderingNågon systematiskmanlig ekonom.kvinnlig och
bedömning uti-målet. Domstolen gjorde siniropades inte parternaav

medarbetsuppgifterekonomemasställdes på de tvåfrån de krav som
och förarbetekriterierna för värderinggenerellautgångspunkt dei av

kunskap ochdvs. kriteriernaförarbetena,angivits ilönesättning som
utgickDomstolenarbetsförhållanden.ochförmåga, arbetsinsats, ansvar

arbetsmarknadentillämpas påde lönesättningsnormerfrån att som
fråga tillämpakunde blioch det intebeaktasskulle attatt nya nor-om

på ickeredan finnsanvända deställeti ettattutan normer sommer
tillframkorn domstolenbedömningsindiskriminerande I attsätt.

olika lön,hadeEftersom arbetstagarnalikvärdiga.arbetena var
könsdiskriminering föreligga.presumerades otillåten

Kommunal-gällde mål mellan Svenska79,1996I AD ettsomnr
Karlskoga-målet,och Karlskoga kommuntjänstemannaförbundet

avdelningschefskvinnlig manligjämföra ochdomstolenhade att en
flestamålet arbetena i dearbetsuppgifter. iParterna attvar ense om

dock gällandelikvärdiga. gjordelika eller Kommunenavseenden var
krävandearbeteskilde sigarbetena attatt var mergenom mannens

delsdels svårigheter vid omorganisation,dels sparbeting,avseende en
frågabudgetomslutning och antal anställda. Denangående somansvar

ställdeställning till arbetehadedomstolen störreatt ta var om mannens
åberopad och upprättad arbetsvär-målet fannskrav. I partenenaen av

arbetsvär-skäl uppehålla vidfann inte sigDomstolendering. att
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deringen prövade i stället de arbetsgivaren åberopadeutan av
omständigheterna där avvikelse gjordes gällande. Domstolen pekade
dock arbetsbeskrivningamapå arbetsvärderingeni inte tillkommitatt
på likartat Beskrivningen den kvinnliga arbetstagarens arbetesätt. av
hade tillkommit efter intervju till skillnad från beskrivningen denav
manliga arbetstagarens arbete tillkommit efter skriftliga ettsom svar
frågeformulär. ansåg domstolenDetta skäl för fästainteutgöra ett att
någon vikt vid arbetsvärderingen.

ÖrebroJärnställdhetsombudsmannenmål mellanI och läns lands-
ting gjordes jämförelse mellan kvinnlig bammorskas och tvåen en
manliga klinikingenjörers arbetsuppgifter, Bammorske-målet. I av-

hade domstolengörandet, AD 1996 41, frågan arbetenaatt prövanr om
för arbetstagarnalikvärdiga. Lönema hade bestämts lokala kol-ivar

lektivavtal. målet hade på JämställdhetsombudsmannensI uppdrag en
arbetsvärdering utförts. alltsåDet inte fråga överenskommenvar om en
arbetsvärdering. Domstolen pekade förhållandetpå lönerna hadeatt
fastställts lokala kollektivavtali måste lönesätt-återspeglaantassom

allmänhet. omständighetenningen i Den lönerna bestämda iatt var
kollektivavtal ansågs dock inte utesluta tillämpning diskri-en av
mineringsförbudet. Enligt domstolen måste ställa krav påstoraman en
arbetsvärdering åberopas i lönediskrimineringsmål till stöd förettsom

arbetena likvärdiga denna värdering från generellaavviker denäräratt
kommer till uttryckvärderingar i kollektivavtals lönebestäm-ettsom

melser. arbetsvärderingenkrävs könsneutral, objektiv ochDet äratt
genomförd sådant denpå medger säkra slutsatser. Domstolensätt att
tillade emellertid kaninte uppställa krav detså iatt stränga attman
praktiken blir omöjligt påvisa två olika arbeten likvärdiga.att att är

beträffande denDomstolens slutsats Järnställdhetsombudsmannenav
genomförda arbetsvärderingen blev vissa invändningar måsteatt göras

genomförande.avseende utredningens invändningar gickDessa påut
underlaget för bedömningen inte bestod uppgifteri någotatt änannat

lämnats berörda arbetstagare, andra kunniga yrkes-inomattsom av
medverkat,områdena inte införskaffat underlagetatt samma personer

för arbetsbeskrivningaroch och sedan värderingarnagjortupprättat
viktning olika faktorernågon Domstoleninte gjorts.samt att av

konstaterade bl.a. det förelåg obalans olikai målet mellan deatt en
arbetsbeskrivningama ansågs särskilt allvarlig. fanns inteDetsom vara
något för desäkert underlag på grundval arbetsbeskrivningama gjorda
värderingarna. brister fickDessa Jämställdhets-överut
ombudsmannen hade bevisbördan i denna del. villeDomstolensom

för del uteslutaemellertid sin inte det möjligt med systematiskäratt att
arbetsvärdering enligt principer liknande de Jämställdhets-som
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olika arbetensig påvisa tvåutredareombudsmannens äranvänt attav
uppgift.svårdetlikvärdiga även syntes envaraom

EG-rätten6.4

jämförsarbetekommithar inteEG-domstolen prövaatt ett somom
besvara hardomstolen haftfrågorlikvärdigt. Demed attärannat som

likvärdiga.antagandet arbetenafrånutgångspunkt ärställts med att
föremålvaritlika har däremotbetraktaarbetenFrågan är att somom

Gebietskrankenkasse-målet,C-309/97,målprövning idomstolensför
legitimeradetillgällde ersättningTvisten1999.majdom den ll

sjukkassantjänstgjorde psykoterapeuter. Depsykologer avsomsom
personal-vilkenberoende påhade olika lönpsykoterapeuteranställda

idoktoreratPsykoterapeutertillhörde.anställdedenkategori som
psykotera-dessalönkvinnor.huvudsak Denutgjordes ipsykologi av
anställda itill läkareutgickden lönlägreerhöll änpeuter somvar
frågan tillställdedomstolennationellaDenpsykoterapeut.egenskap av

meningdenarbete ifråga likakundedetEG-domstolen vara omom
likalönedirektivetRomfördraget eller iiartikel 119iavsessom

avlöningsperioderflerabedrivs underverksamhetlikadål7/EEG75/ l
anfördeEG-domstolenyrkeskompetens. attmed olikaarbetstagareav

arbetstagareolikabedrivsverksamhetidentisknär grupper avaven
måsteeller kvalifikationyrkeskompetensharinte mansammasom

tillmed hänsynlika arbeteutför artendessaundersöka avgrupperom
tilldelas,kanarbetstagarerespektivearbetsuppgifterde grupp avsom

förhållandendeochutföra dessaställs förutbildningskrav attde som
psykolog-framgickutredningenutförs. ävenAvvilka de attunder om

iden-dömaalltverksamhet ärbedriver attoch läkarna som avenema
de harkunskaper och kompetensbehandlingde i sinanvändertisk som

behörighetdessutomLäkarna hadediscipliner.skildahelterhållit inom
Domstolen ansågpsykologema.skillnad fråntillområdenandrainom

jämförbaribefinna sigkanintearbetstagaretvå enatt ansesgrupper av
utföraoch haryrkesutbildningolikagenomgåtthar attdesituation, om

Domstolen kombefattningar.innehar olikaellerarbetsuppgifterskilda
iden meninglika arbete ifrågadet intefram till att som avsesomvar

Romfördraget.
saknas däremot.likvärdigaarbetenför ärVägledning avgöraatt om

lönediskrimineringangåendemeddelade domarnadomstolendeI av
likvärdiga.ellerlikafrån arbetenautgåhaftdomstolenhar attatt var

Danfoss-ochECR I-5535C-127/92 1993Enderby-målet,jfr. s.
3199.1989 ECRC-109/88målet, s.
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har dock vissaEG-domstolen gjort uttalanden kan vara avsom
bedömningenbetydelse för frågan arbetens värde. Rummler-Iom av

målet C-237/85 1986 ECR 2101 gällde frågan arbetsklassifice-s.
arbetsvärderingssystem.faktorer får användasring, dvs. vilka i ettsom

inplacerad fel anställ-Rummler hon i lönegrupp.ansåg Föratt var
tyska förbundsavtalet olikagällde det i vilket uppställdes sjuningen

berodde utfördes ochlönegrupper. Inplaceringen på det arbete som
färdigheter, muskelstyrka,krav på koncentration,gjordes efter de

arbetet ställde Efter begäranpåansträngning eller utövaren.ansvar som
förbjödförklarade domstolen direktivet inteförhandsbesked attom

muskelarbete eller arbete i arbets-muskelkraft ochkriterierna tungt ett
graddet för arbetets utförande behövs vissvärderingssystem, avenom

andrai sin helhet i beaktandefysisk längestyrka, så ävensystemet av
värdenkönsdiskriminering. användningutesluter varje Enkriterier av

genomsnittliga prestation arbetstagareåterspeglar den ettavavsom
arbetegrund för bestämma i vilken utsträckningkönvisst ärettattsom

eller könsdiskrimineringansträngandekrävande och utgörtungt somen
till direktivet.står i motsats

avgörande Murphy-målet C-l57/87 1988EG-domstolens iAv
omfattar arbetelikalöneprincipen inte enbartframgår673ECR atts.

arbets-omfattar sådana fall därlika värdetillerkänns ävenutansom
för arbete högre värde.lika lönkrävertagaren av

Internationella förhållanden6.5

Kanada6.5. l

lagstift-finns federalalikalöneprincipen såväl i denberörLagar som
lagstiftning. federala lagstiftningenprovinsiell Deniningen som

företagvid federala myndigheter och vissaomfattar anställda typer av
omfattaskommunikationsföretag och banker. flesta anställdaDesåsom

lagstiftning.provinsiellav

lagstiftningenfederalaDen

likalöne-federal nivå lagar direkt berörKanada finns det påI tre som
Labour CodeCanadian Rights CanadaHuman Act,principen. Det är

tillCanada Labour Code hänvisaroch Employment Equity Act. att
skall tillämpas. Employment EquityRights ActCanadian Human Act

aktivitetsinriktad vil-från Canadian Rightstill skillnad Human Act,är,
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ket vidtainnebär arbetsgivaren måste åtgärder för förhindra in-att att
direkt diskriminering.

Rights föreskrivs föreligger diskri-Canadian Act detI Human att
kvinnorarbetsgivare olika lön till ochminering mängerom en
värde.verksamhet de utför arbete lika Ianställda inom närsamma av

skall beaktas vid bedömningenkriterierlagen de avsomanges
färdighet, ochkriterier ansträngning,arbetenas värde. Dessa är ansvar

använda arbets-Något krav på visstarbetsförhållanden. att
däremot lagen sådantfinns ivärderingssystem inte att ettmen anges

syfte uppnå lika lön,kan användas i äratt systemetsystern om
beaktar deverksamheten ochomfattar alla arbeten inomkönsneutralt,

efterlevnad finnstillämpning ochlagensfyra kriterierna. Förrelevanta
förutom väcka talanharRights CommissonHuman att, att omsomen

lika lönutbilda frågor berörinformera och ilagen,brott samtmot som
utvecklamedoch arbetstagare i arbetearbetsgivareråd till attge

underväcka talan arbetsgivareBehörigalikalöneplaner. motatt en
lagen såväl kommissionendenne brutitpåstående ärmotatt somom

arbetstagarorganisationer.
denomfattar företag inom privataCanada Employment Equity Act

företag medlagstiftning och federalaunder federalfallersektorn som
kontrakt medomfattar företag haranställda.minst 100 Lagen även som

riskerarföretag uppfyller lagens krav,dessa intefederal statsmakt. Om
för avtalkunna komma frågainte iföretagen fortsättningeniatt nya

Enligt lagen måste arbetsgivarenstatsmakten.med federala överden se
åtgärder föroch vidta nödvändigaoch lönerutinersina anställnings- att

kvinnor, urinne-arbetsstyrka. Anställningrepresentativuppnå aven
får hindras.funktionshindrade och minoriteter inte Förvånare, att en

skyldigarbetsstyrka dennerepresentativskall uppnåarbetsgivare ären
skall vidArbetsgivarejämställdhetsplan.och tillämpaupprättaatt en

ochrådgörajämställdhetsplanentillämpningenupprättandet och av
Arbets-och arbetstagarna.arbetstagarorganisationemasamarbeta med

långfristiga mål för eliminerakort- ochfastställamåstegivaren att
tidsplan förarbetsstyrkarepresentativför uppnåhindren samtatt enen

Commissiongenomförda. Canada RightsHumanmålen skallnär vara
Equitybevaka efterlevnaden Employmentuppgifthar tilläven att av

befogenhet dels förelägga arbetsgivareharKommissionenAct. attatt
efterlevs,lagens kravför förvissa sigverksamhetgranska sin att attom
haröverenskommelse med företag inteframdels förhandla upp-som

myndighet,finns Human Resourcesfyllt krav.lagens Det även en
tillårligenhar till arbetsgivarenCanada,Development att attsom se

för uppnåvilka åtgärder har vidtagitsmyndigheten attrapporterar som
myndigheten före-misslyckas kanArbetsgivarejämställdhet. som av
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läggas betala vite. endast kommissionenDet kan föraär talan motsom
bolag inför domstol.ett
I mål vid domstolarna kan bevisning åberopaparterna expertersom

i fråga arbetsvärdering, jämförelsegmpper och statistik. Dom-t.ex.om
stolama kallar självinte någon Tribunalen har dock iexpert. ett av-
görande uttalat bevisningen i mål lika lön och statistiskaatt experterom
måste beaktas med hänsyn till den komplexitet lagennoggrant som
innehåller. Vid tillämpning de principer slås fast i lagen måsteav som
statistiska, tekniska och vetenskapliga discipliner beaktas.

Quebec

Även finnsi provinsen Quebec SyftetPay Equity Act. med lagen ären
till olikheter lön beror påi systematisk könsdiskrimineringrättaatt som

för anställda kvinnodominerade yrken.inom bestämma värdetFör att
på arbete skall kriterierna kvalifikation, ansträngning ochett ansvar,
arbetsförhållanden beaktas. lagen uppställs kravI arbets-attom en

har minst 100 anställda måste ochgivare likalöneplanupprättasom en
tillsätta kommitté. arbetsgivare harEn 50-99 anställda endastären som
skyldig likalöneplan. Enligt lagen krävs arbetsgivarnaupprättaatt atten

fastställer likalöneplanår 2001 och det erforder-ärsenast avgören om
ligt lönejusteringar. Eventuella löneskillnadernamed måste åtgär-vara
dade det finnsår 2005. Om arbetstagarorganisation måstesenast en

likalöneplanenarbetsgivaren utarbeta för de arbetstagare organi-som
tillsammans medsationen företräder organisationen.

särskildlagen föreskrivs inte någon metod för uppnå lika lön.I Iatt
stället krävs arbetsgivare med minst 100 anställda skall tillsättaatt en
kommitté skall fastställa likalöneplan och värdera arbetsupp-som en
gifterna. ledamöter 2/3antalet i kommittén skallAv bestå av represen-

för arbetstagarna minst hälften skall kvinnor. Rep-tanter varav vara
skall det finnsresentationen företrädare för de flestagarantera att

yrkena.och kvinnodominerade Arbetsgivaren skyldigär attmans-
utbilda kommitténs ledamöter för de skall kunna utföra sitt uppdrag.att
Även det kommittén bestämmer reglerna arbetsgivareär ärom som
skyldig förse kommittén med den information krävs för denatt attsom
skall kunna fastställa likalöneplan. Metoden for värdera arbetenatten

kommittén. Den metod väljs måste dock framhäva deavgörs av som
specifika kännetecknen för kvinno- och mansdominerade arbeten.

kommissionEn har tillsatts består ledamöter utsedda eftersom av
överläggningar med för arbetsgivare och arbetstagare.representanter
Kommissionen övervakar utvecklingen likalöneplaner, under-görav
sökningar, bistår med information och råd löser tvister. harDensamt
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också befogenhet anlita kan bistå kommissionen.att experter som
frånExperterna väljs lista upprättad efter överläggningarären som

med arbetsmarknadens Kommissionens beslut kan överklagasparter.
till Quebecs arbetsdomstol.

Ontario

Ontarios byggerProvinsen Pay Equtiy Act på antagandet löneskill-att
naden mellan och kvinnor till övervägande del bero på historisktmän
betingade förhållanden inneburit undervärdering och under-som en
betalning arbeten i huvudsak utförs kvinnor. Lagen ärsomav av
aktivitetsinriktad, vilket innebär arbetsgivaren vidtamåste åtgärderatt

diskrimineringför förhindra indirekt arbeten traditionelltiatt som
utförs kvinnor.av

offentligt anställdaomfattar och anställda vid företag medLagen
anställda. Enligt lagen krävs denarbetsgivare inom10än attmer 1

lanställda offentligasektorn med 100 och denprivata inomänmer
lsektorn motverkar lönediskriminering identifiera och tillrättaattgenom

löneskillnadema likalöneplan. Identifieringen skalli göras genom enen
förjämförelse mellan lönen och värdet arbeten klassificeradeav som

manliga. arbeten heltkvinnliga respektive De jämförs kansom vara
Jämförelsen skall bland de olika arbetskategorier finnsolika. göras som

verksamhet, geografisktinom arbetsgivares avgränsad till visstetten
område vanligtvis den verksamhet arbetsgivaren bedriver inomsom

krävskommungränsen. Enligt lagen jämförelsesystemet äratt
lagen kriterierna färdighet,könsneutralt. ansträngning,I attanges

arbetsförhållanden skall värdetoch användas för avgöraatt avansvar
arbete.ett

det fall det inom arbetsgivarens verksamhet finns eller fleraFör en
företräder de enligt lagenarbetstagarorganisationer anställda krävssom

‘förhandlar fram likalöneplanarbetsgivaren med varje arbets-att en 1lkan medföra fleratagarorganisation. Det inom verksamhet medatt en
iolika kan finnasarbetstagarorganisationer likalöneplan förhållandeien

till och avseende devarje organisation oorganiserade. Flera olikaen
således finnaslikalöneplaner kan enligt vilka arbetstagar-de skilda

regleras beroende på deras organisationstillhörighet.giupperna
lagens efterlevnad och för lösaFör tvister finns kommissionatt en

och tribunal. ombesörjerKommissionen administrationen lagenen av
information och utbildning. Kommissionen relevantabegär ingenom

dokument bistår med lösa tvister. Om arbetsgivaren ochsamt att
arbetstagarorganisationen misslyckas med kommaatt överens om en
likalöneplan skall kommissionen underrättas. överenskom-Om någon
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melse inte kan träffas, kan frågan överlämnas till tribunalen. Leda-
i tribunalenmöterna frågoriär likaexperter lön. Vid prövning införom

tribunalen kan Ävenkallaparterna experter. oorganiseradegna en
arbetstagare kan under vissa förutsättningar klaga på arbetsgivaresen
likalöneplan.

lagenI anvisas olika varpå arbetentre sätt kan jämföras. Metoderna
följande. Job—to-jobär comparison method varigenom kvinno-ett

dominerat arbete jämförs med mansdominerat arbeteett inom samma
verksamhet. Proportional value methodcomparison innebär att
kvinnliga arbeten indirekt jämförs med manligt representa-en grupp av
tiva arbeten inom verksamhet. Metoden infördes då det inomsamma en
verksamhet med kvinnodominerade yrken saknades mansdomineratett
yrket jämföra med. "Proxyatt methodcomparision används inom den
offentliga sektorn. Metoden används förvaltningen inte kan uppnåom
lika lön med användande de tidigare nämnda två metoderna ochav
dessutom kommissionen blivit beordrad sådan jam-göraav att en
förelse. Metoden undantag frånutgör principenett jämförelse kanatt
ske mellan olika verksamheter. Kvinnors löner jämförs således med
kvinnors löner i verksamhet där likalöneprincipen uppnåtts.annan

Likalöneplanen måste enligt bestämdupprättas tidsplan. Omen
tidsplanen följs, medför det böter för arbetsgivaren. Arbetsgivarens
kostnad för jämställdhetsplanen under år skall uppgå till minstett en

den totala lönesumman.procent av
Domstolen har gjort uttalanden kunskap könsfördomar,attom om

vad traditionellt undervärderade ochär osynliga aspekter kvin-som av
arbete träning i könsneutralasamt värderingar nödvändigt förnors är

kunna korrekt beskrivningatt göra innehållet i arbete. Någonen ettav
särskild arbetsvärderingsmetod rekommenderas inte och olika system
kan användas inom företag.samma

6.5.2 Storbritannien

Storbritanniens likalönelag, Pay Equity Act, omfattar både den privata
och den offentliga sektom. Enligt lagen skall och kvinnaen man en

för arbetsgivare utför arbeten lika,som värderatsamma ärsom som
likvärdigt eller arbete lika värde ha betalning, det inteav samma om
finns sakliga skäl för löneskillnad. Med betalning inte bara lönen avses

andra förmånerävenutan förmån bil,t.ex. bonus, ukfönnåner.som av
Det klagandenär med vilkaavgör arbeten jämförelsen skallsom som

Detgöras. inte möjligtär vid jämförelsen hänvisaatt till hypotetisken
jämförelseperson.

5 19-1501Enöversyn
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domstolarnalika måstearbetenafastställa ärFör attatt anse somom
förmågavilkendetarbetentill vilken är samtställningförst typta av

domstolenharDärefterutföra arbetet. attförkrävskunskapoch attsom
förbetydelsepraktiskarbetenaskillnaderna i ärtillställning avta om

inte.beaktasskillnaderObetydligaanställningsvillkoren.påverkaatt
lika.betraktaarbetenavisahar är attklagande attattDet somär som

likvärdigavärderaskanarbetenagällerdet avgöraNär att somom
arbetsvär-tillämparfrivilligtarbetsgivarenpålagenbygger enatt

användandemedvärderasarbetenolikaderingsmetod varigenom av
itillämpasskall kunnametodenFörarbetsvärderingssystem. attsamma

och arbetstagarna överensarbetsgivarenemellertidmåstemål varaett
metoden.om

arbetsvär-utföramed påfrivilligt går attintearbetsgivaren enOm
ellerhansgällandeändå attarbetstagare görakanderingsmetod en

någonutförsarbetevärde ettarbete avhennes är somsomsammaav
biståndfall krävasådantkan iKlagandenkön. ettnågraeller motsattav
arbetendearbetsvärderingståndtillfåfördomstolen avatt enenav

finnerdomstolenochbegäransådanVidjämföras.skall omensom
arbetsvärderingerfarenhetmedoberoende expertdärtill kanskäl aven

tillställningdomstolenInnanområdet tarpålagstiftningen utses.och
det intefinnerdärefterdomstolen attOmhörts.harfrågan parterna

måletkanvärde,likakanarbetenaskäl förrimligafinns att vara av
Även domstolenfall då attiredan innan utses. anserexpertavgöras en

domstolenvärde kanarbetenaförskäl ärrimligafinns attdet sammaav
fastställsOm utsesexpertmålet expert.utsesjälv attpröva utan enen

skallvärdearbetenasjämförelsen senastdå varadatumockså ett av
försenatåtgärderfinnerdomstolen partattslutförd. Om genomen

ökadedebetalaåläggasbl.a. attkanarbete partenexpertens
allbeaktadenneskallarbetena,värderarDåkostnaderna. experten

i sittvanligt expertentillgänglig. Det attfinns ärinformation som
chefer,arbetsledare,arbetstagarna,aktuelladeintervjuararbete

deobserverarvanligtm.fl.. expertenDet attföreträdare ävenärfackliga
informationensammanfattningarbete. Eniarbetstagarnaaktuella av

itillställasskallpå parternaslutsatsergrundar sinasedanexpertensom
framställningar övertillfälleberedas göraskall attmålet som

jämteslutsatserochsammanfattningExpertenssammanfattningen.
sedanskallsammanfattningenanledningiframställningar avparternas

skall ingåvilka faktorersjälvväljerdomstolen. Expertentillställas som
oberoendedenvärdearbetenasjämförelsejämförelsen. Denvid somav

detpåarbetsvärdering sättet attfrånsigskiljergenomför enexperten
ocharbetstagarebestämdatill någraavgränsadjämförelse ärexpertens
förvärdetoch inteutförarbetstagarenarbetedetvärdet somavavser
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företaget. Vid arbetsvärdering däremot bedöms värdeten arbetet,av
oberoende utför det.av vem som

När domstolen får del hålls förhandlingexpertens rapportav av-
seende Domstolen harrapporten. ställning tillatt ta skallrapportenom
godkännas bevisning. Godkänns bevis dom-som rapporten som av
stolen, måste domstolen därefter ställning tillta värderingexpertensom

arbetenas värde kan accepteras.av
Talan inför domstol brott lagen kan förasmot bl.a. arbets-om av

och motsvarighettagaren till Jämställdhetsombudsmannen. Denen
har befogenheteräven självmant inledaatt undersökningsenare en om

brott lagen.mot

6.5.3 Republiken Irland

År 1998 har irländska republiken sammanfört tidigare lagar förbudom
lönediskriminering ochmot könsdiskrimineringmot till lag,en

Employment Equality Act. Lagen har i kraft denträtt l september 1999.
Enligt den lagen med lika arbete dels arbete undernya avses samma
lika eller liknande förhållanden, dels liknande arbete där avvikelsen är
obetydlig, dels arbete lika värde. För arbetenaatt avgöra ärav om av
lika värde skall faktorer färdighet, ansträngning, och arbets-som ansvar
förhållanden beaktas.

Genom den lagen har särskild myndighet tillskapats,nya en
Equality Authority, skall utarbeta allmänna regler förfarandetsom om
och handläggningen lagen. allmännaDe reglerna skall tillämpas i deav
mål kommer inför domstolen. Myndigheten har tillsom även att attse

aktivitetsinriktad utveckling jämställdhetsarbetet skeren påuteav
arbetsplatserna. Myndigheten har få tillgångrätt till informationatt för

kunna genomföra undersökning hosatt arbetsgivarna för klarhet iatt
likalöneprincipen genomförts i verksamhet. Efter genomfördom en

undersökning kan myndigheten allmänna rekommendationer. Omge en
arbetsgivare misslyckats i sitt jämställdhetsarbetet kan inspektions-ett
meddelande utfärdas med krav på arbetsgivaren denne i fram-attom
tiden skall uppfylla lagens krav. Myndighetens föreläggande kan
genomdrivas domstols beslut. Myndigheten har bistågenom även att en
klaganden ekonomiskt. tillsynsarbetetI kan myndigheten anmoda
arbetsgivaren genomföra jämställdhetsöversynatt sin verksamheten av

och tillämpasamt upprätta jämställdhetsplan. Alternativt kanen myn-
digheten älv ochgöra översynen jämställdhetsplanen.upprätta

lagenI förpliktas arbetsgivaren på begäran lämna tillräckligatt
information till den sig för diskriminering. Infor-utsattsom anser vara
mationsskyldigheten omfattar inte konfidentiell information. Talan i
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eller denföras arbetstagarenkanlönediskrimineringangåendemål av
tillvända sigdirektstället förAuthority.Equality Imyndigheten attnya

Equality Inves-oftill Directorframställningdomstolen kan göras ett
beslut.fattasedanochundersökninginledakantigation ensom

domstolenSåväldomstolen.tillöverklagassedankanBeslutet som
arbetsgivarenavgörande förelägga attkan i sittEqualityofDirector en

uppnåochdiskrimineringförhindraföråtgärdervidta vissa att
jämställdhet.

skalldetmetod för hursärskildnågoninteanvisaslagstiftningenI
värde.likaarbeten äravgöras avom

Överväganden6.6

regeltillförsjämställdhetslagen§33föreslårUtredningen somatt en
förarbetsplatstillträde tilltillJämställdhetsombudsmannen rättger

arbetsvärdering.för bl.a.betydelseundersökningargöra enatt av

Inledning

hängerfrågoranalyserabestår iuppdrag attUtredningens sammansom
lagänd-ytterligaredet behövsbedömaarbetsvärderingmed samt om

likvärdigtellerlikalön förlikabestämmamedarbetetför attringar att
betonatsutredningentill attuppdragethar iunderlättas. Detskallarbete

frågalönebildningenbeaktande ärmedutföras attskalluppgiften enav
för.huvudsakligadethararbetsmarknaden ansvaretpåparternasom

frågoranalyserauppdragoch dessutredningen atttillDirektivet
påuppfattatutredningenhararbetsvärderingmedhänger sammansom

kommer närproblemskildagällaskallanalysen uppdet att somsättet
skalldomstolinförlönediskrimineringsprocessenkärandepart ien

med dennaenlighetlikvärdiga. Iellerlikaarbetentvåstyrka är upp-att
jämföraförmetodarbetsvärdering attfrågorharfattning omsomom

vissIutredningen.behandlatsintelikvärdigaellerlikaarbeten är av
utredningeni denför bedömningföremålvaritfrågandenhar sommån

1993:7.SOULöneskillnadsutredningen,juni 1991,itillsatteregeringen
ochför-redovisabl.a.uppdragLöneskillnadsutredningens attvar

arbetenjämförametod förarbetsvärdering attmednackdelar ensom
respektivekvinnor män.utförsvanligtvis avsom
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Några principiella utgångspunkter

Den systematiska arbetsvärderingen metod för ochär jim-mätaatten
föra krav olika enskilda arbetsuppgifter eller befattningar ställer påsom

Med hjälp för arbetsvärderingutövaren. kan både arbetensystemav
lika och helt olika jämföras med varandra.är Genom arbetsvär-som

dering bestäms svårighetsgraden hos olika arbeten. Värderingen iavser
de flesta själva arbetsuppgiften och hur svår den intesystem är, men
den anställdes duglighet eller prestationer. Systematisk arbetsvärdering
används för bestämma godtagbart samband mellan kravenatt ett som
ställs på innehavaren viss befattning och den lön han ellerav en som
hon skall erhålla. Arbetsvärderingssystem används i jämställd-även ett
hetssyfte för granska lönesättningen för kvinnor ochatt män.

Målet med arbetsvärderingen hjälpmedel vid lönesättning är attsom
placera arbetena värdeskalain i i syfte få underlag för denatt etten
inbördes löneavvägningen och uppnå relationer mellan lönerna som
kan uppfattas rimliga. Arbetsvärderingen ställ-iutmynnar ettsom
ningstagande till vilka skillnader löni kan motiverade medsom vara
hänsyn till de olika krav ställs på arbetstagarna. Arbetsvärderingensom
kan arbeten olika ändå fårvisa likvärdiga elleräratt attsom anses vara
arbetena ställer olika krav och därför eller mindre löne-att störreen
skillnad motiverad. Eftersomsig arbetsvärderingen alltså kanter ge
besked två olika arbeten likvärdiga, arbetsvärderingenär utgörattom

för arbetstagarsidanviktigt medel i lönediskrimineringsprocessenett
vid fullgörandet uppgiften bevisa de jämförda arbetenatvåatt ärattav
likvärdiga. Utredningen emellertid det viktigt framhållaäratt attanser

fullständig arbetsvärdering inte alltid blir nödvändig idiskri-att en
mineringsprocessen. rättegången uppgiftenI jämföra två arbetenär att

till arbetenaoch ställning eller inte likvärdiga. oftaDetär ärta ärom en
begränsad uppgift systematisk arbetsvärderingavsevärt änmera som en

gäller.
Arbetsvärderingens huvudkriterier brukar de krav arbetetanges som

ställer på kunskap, förmåga, arbetsinsats, och arbetsförhållan-ansvar
den. långt ifrån alltidDet har olika uppfattningär hurparternasom om
arbetena skall värderas frågai och dessa kriterier. Bevis-vart ettom av
ningen begränsaskan till något eller några kriterierna. Bevissvårig-av
heterna blir därmed givetvis i motsvarande grad mindre. Särskilt
begränsas problemen hur de skilda kravens betydelse skall viktas i
förhållande till varandra.

tordeDet oomtvistligt arbetsvärdering något subjektivt.att Iärvara
lönediskrimineringstvist förhåller det sig oftast på det sättet atten

har olika uppfattningar vilken betydelse skallparterna tillmätasom som
de skilda kriterier betydelse för värderingen. blirär Det dåsom av en
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Arbetsdom-för domstolen ställning.uppgift Igrannlagamycket att ta
arbets-mål har någonockså visat sig. I någothar dettastolens praxis

1995Kumla-målet, ADjfrintehuvudvärdering presteratsöver taget
Prövningenarbetsvärderingen underkänts.mål harnågot158. I avnr

allmännaefterstället skettlikvärdiga har iarbetena kan meraansesom
utredningenvill79. Med dettaKarlskoga-målet, 1996jfrgrunder nr

betydelseunderordnadskullearbetsvärderingenhainte sagt att vara av
skallarbetenmetodikenMycket närlönedislcrimineringsprocessen.i av

självfallet frånlikvärdiga hämtasdeutrönandejämföras till äromav
på detdet förhålla sigMåhända kan sättetområde.arbetsvärderingens

för diskrimineringsprocessenbetydelsearbetsvärderingens störstaatt
har sinlönediskrimineringstvistmetodikområdet. Varjeligger på spe-

måsteochlikvärdighetsbedömningengällerdetkaraktärciella när
kan inteomständigheterna. Detsärskildadetillmed hänsynangripas

arbetsvärderings-tillämpaalltidurskillningslöstvälbetänkt ettattvara
arbetstagarsidandetuttryckas påocksåkan sättetSaken attmönster.

lönediskrimineringstvist ävenframgång ikan vinnavälmycket omen
genomfördadomstolen denmöjligt attsig övertygadet inte visar att om

förgrundtilldirekt kan läggasinvändningsfri ocharbetsvärderingen är
sigkoncentreradomstolen kaninteocksåbetyderDettaprövningen. att

invändningsfriarbetsvärderingåberopad ärenbart på utrönaatt om en
sådan.såsom

skalllönediskrimineringstvistarbetsvärderingen iFrågan enom
utomståendegenomföras expertav en

dislcri-arbetsvärdering imedhängerproblemDe ensammansom
fall då intefrämst i är överensuppkommer parternamineringstvist om

ensidigtställetbåda iellerdenarbetsvärdering parternautan enaen
dettadet påmålet. Näråberopas i sättarbetsvärderingargenomför som

arbetsvärderingupprättadensidigt mot-åberopasrättegångi somenen
bevisningoch övrigutifrån dennadomstolengodtar harinte attparten

ställsDomstolenlikvärdiga.betraktaskanarbetenabedöma somom
bevisvärderingengällandekanuppgift. ten-Detinför svår göras atten

denskäletdetvärd enbart ärtyngd denden attfåderar inte äratt av
upprättadensidigt parten.enaav

finnas skäldet kanställas övervägafråga kan attärEn enomsom
och inne-Storbritannientillämpas idenmotsvarandeordning somsom

jämfördade tvåarbetsuppgifterdefråganibevisningenbär att somom
utredningformförebringas ilikvärdigautförarbetstagarna är av en

domstolen.förordnandeefterutomståendeutförs expert avenavsom
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Utredningen vill först framhålla den svenska rättsordningen byg-att
på principen det ankommer på för bevisningen.sörjaatt parterna attger

Domstolens uppgift inriktad på bevisningen.är Rätten kanprövaatt
dock det erforderlig självmant föranstalta bevisningom anses om

förordna sakkunnig. En ordning med användaatt attgenom en en av
domstolen utsedd sakkunnig i lönediskrimineringstvist förexpert en
inhämtande utlåtande de jämförda arbetena likvärdiga förett ärav om
emellertid längre vad normalt ankommer på sakkunnig iän som en en
svensk rättegång. den mån utlåtandetI gäller frågan arbetena ärom
likvärdiga innebär det uppgift normalt dom-att experten ärges en som
stolens, nämligen värdera bevisningen. Den utomståendeatt expertens
bedömning och värdering kan principiellt godtasinte domstolen utanav

Ävenöverväganden. har mycket praktisktnärmare experten stortom
och kunnande fråganvetenskapligt i blir resultatet utred-expertensav

objektivtning inte något står diskussion. Häri liggeröversom en av-
görande skillnad jämförelsei med det uppdrag lämnas exempelvissom
till tekniker utpräglat teknisk frågai eller medicinsk experten en en
rörande medicinskt förhållande objektivt konstaterbart. Enärett som
arbetsvärdering såsom framhölls i Löneskillnadsutredningensär,
betänkande SOU 1993:7 269, bygger påoprecist instrumentetts. som
subjektiva värderingar och aldrig kan bli strikt objektiv.som

medför domstolarnaordning anlitar utomstående sak-En attsom en
kunnig för genomföra arbetsvärdering måste likhet med vadiatt en

gäller innebära deni Storbritannien sakkunniges utlåtande äratt attsom
betrakta bevisning värde betydelseoch det ankommer påvarssom
domstolen slutligt ställning till. Enligt jämställdhets-den svenskaatt ta
lagstiftningen skall frågan arbetena kan likvärdigaom anses vara av-

från denmed utgångspunkt värdering arbets-tillämpas pågöras som
marknaden. Utredningen värdering med den utgångs-attanser en
punkten bäst måste bli belyst vardera presenterad,partengenom en av

eller mindre omfattande arbetsvärdering, i de fall kaninteparternamer
komma arbetsvärdering. Utredningensöverens om en gemensam
uppfattning ordning innebärande utomståendeär att att experten en
anlitas normalt lämpliginte åtgärd för underlätta arbetetutgör atten
med bestämma lika lön för lika eller likvärdigt arbete.att

Beviskraven lönediskrimineringsprocess vad gäller frågani en om
arbetena likvärdigaär

viktig fråga vilka beviskravEn gäller i lönediskri-är som en
vad fråganmineringstvist gäller de arbeten jämförelsenom som avser

likvärdiga. förefaller inte klartDet vilka krav enligt svenskär som
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detkanutredningens meningfråga. Enligtuppställs dennairättspraxis
haralltidkärandendetpåförhålla sigemellertid inte sättet att ensam

fråga.dennabevisbördan ifulladen
be-Arbetsdomstolen skulle ha visatgällandehar gjortsDet att en

rättegångarkärandenbeviskrav på ialltför högaställanägenhet att om
förstauttryck itillhar kommituppfattninglönediskriminering. Denna

Bammorske-målet.Arbetsdomstolens dom imed anledninghand av
uttryckauppdragdessvid sidanfallerdet attUtredningen att avanser
Arbets-framförtsden kritikfrågan motuppfattning inågon somom

lönediskrimineringmålibevisbedömningengällervaddomstolen om
hurdärhänlämnaväljer rätts-Utredningenberättigande. atthar något

ocharbetsvärderingvidbeviskravengällervaduppfattasskallpraxis
hänsynmedbörbevisläget i principhurpåstället sini varasynanger

omfattade principerallmäntdels tillbevisbördedirektiv,till EG:sdels
svenskinternområde inom processrätt.bevisrättenspå

föregåendebehandlat detutförligt ibevisbördedirektiv, ärEG:s som
kärandeföljande. Omsammanfattningsvisinnebär2.4,avsnitteti en

harlikabehandling inteprincipenkränktsig att omgenomansersom
anledningfaktaframläggerhonomellerhennepåtillämpats gersom

diskri-indirektdirekt ellerförekommitdet harantagandetill att
någotföreliggerdet intebevisasvarandendetåligger attminering, att

hardomstolnationellalikabehandling. Denprincipenbrott sommot om
detbeaktaharlönediskrimineringstvister attavgörande i attfälla ettatt

dentvistsådankäranden ipå attbeviskravså högaställasfårinte en
vaddiskrimineraduppfatta siganledningfog harmed att sompart som

Utredningentill sin gör ettkommakaninte rätt.lönevillkorengäller
vid bevis-betydaanförda kanvad detbelysaförsök närmareatt

praktiken.prövningen i
karaktäris-förhållandebehandlas äremellertidskall ettFörst som

all-visserligenföljerlönediskriminering. Detför tvistertiskt avom
densåsomkäranden partsvenskibevisregler processrätt attmänna

berät-kravetbevisskyldig för ärattkrav ärställer motett annansom
ochlikvärdigaarbetenalönediskriminering ärgällervad attdvs.tigat,
denlägre löndiskriminerad har änsigden arbetstagare enatt ansersom

skallDetjämförelsenvilkenmedkönet görs.andradetperson av
rådersvarandeparten/arbetsgivarendetbeaktasemellertid äratt som
framlättaremycketöverlägsetdärmed har att taocharbetsplatsenöver

enligtskallarbetsvärderingen. Dettaförbehövligutredningden ärsom
fördel, dvs. inne-till kärandensbevisbördanpåverkareglerbevisrättens

ofta fårdetanförda liggerdetbevisbördan. Ilättnad i attfatta en
uppgifterbehövligatillhandahållaarbetsgivarenpåankomma att

hänse-skildaide kravjämföras ochskallarbetenderörande omsom
hänse-dessaarbetsgivaren iBristerarbetstagarna.ställs påenden som
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enden eller bemöter inte arbetsgivaren på tillfredsställande vadett sätt
anförs från den påstått diskriminerades sida, kan läge uppståettsom
innebär den sidans uppgifter för goda och eventuella oklar-att tassom

heter får gå arbetsgivaren.överut
Enligt utredningens kan bevisföringenmening i mål lönedis-ett om

kriminering typiskt ske följandepå Utredningen utgår då tillsett sätt. en
början från de arbeten jämförs olika i flertal hänseendenäratt ettsom
och inte arbetsvärdering. Situationenatt parterna enas om en gemensam

därmed jämförlig med den förelåg iBammorske-målet.är I ettsom
sådant läge torde det regelmässigt lämpligt käranden till grundattvara
för utfördsin talan lägger ensidigt arbetsvärdering. detOm Jäm-ären
stêilldhetsombudsmannen följer jämställdhet-33 §som processar, av
slagen arbetsgivaren skyldig tillhandahålla uppgifteräratt att ärsom
erforderliga förunderlag arbetsvärderingen. Arbetsgivaren såsomsom
svarande har välja mellan själv utföra arbetsvärdering elleratt att atten
inrikta bevisföringsin enbart på sådana delar arbetstagarsidansav
arbetsvärdering arbetsgivaren finner sig inte kunna Avacceptera.som
betydelse för val främst omfattningendetta och graden menings-är av

Ärskiljaktigheter. dessa betydande, torde arbetsgivaren ofta finna att
inställningen på svarandesidan bäst klargörs arbets-attgenom egenen
värdering genomförs. Sedan kommenterat den fram-part motpartenav
förda utredningen, ankommer det domstolenpå ställning fråganiatt ta

arbetena kan likvärdiga. Blir resultatet domstolens pröv-om anses av
ning arbetena uppfattas likvärdiga, tillövergår prövningenatt attsom
gälla frågan arbetsgivaren med objektiva faktorer kan löne-visa attom
sättningen saknar samband med könstillhörighet.

sällan torde det förhålla sig på det bevisföringen fråganisättet att
arbetena likvärdiga kan genomföras på betydligt enklareär sättettom

från båda sidor. Eventuellt behövs då alls någon arbetsvärdering utan
bevisningen kan gälla ellernågot, några alla de grundläggande krav på

arbete enighet i princip råder på den svenska arbetsmark-ett varom
naden och för övrigt internationellt och EU-området, dvs. deinomäven
krav beträffande förmåga,kunskap, arbetsinsats, och arbetsför-ansvar
hållanden ställs för de arbeten jämförs. skall understrykasDetsom som

sådan förenklad prövning något arbetsvärdering iäratt änannaten
vanlig mening.

Är de arbeten jämförelsen gäller mycket olika- vilket givetvissom
kan fallet och arbetena i och för sig ändå enligt de värderingarvara som
råder på arbetsmarknaden kan likvärdiga och tende-attvara anse som

liggatvisten spörsmålet hur lönerelationerna mellannäraattr2r grupper
arbetstagare på arbetsmarknaden skall skärps med nödvändig-av vara,

het kraven bevisningpå den det ankommer på den påstått diskri-som
minerades sidan ofrånkomligtDetta för domstols-att prestera. är att
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vilkeninkräkta området för lönebildningen,skall påprövningen inte
löneförhandlingar och inte ifria på arbetsmarknadenbör utvecklas i

också uttryckas detSaken kan pådomstol. sättet att ett
lönediskrimineringsbestäm-åberopanderättegångsförfarande under av

första hand skall sikte på situationerjämställdhetslagen imelsema i ta
felavlönad vid bedömninguppfattar sig ärdå anställd somsom enen

lönebildning påkommit till uttryck ivärderingarförankrad i som
arbetsmarknaden.

ellerförtydligafinns behovdet inteUtredningen attatt avanser
följerjämställdhetslagen.§ Dettaregelfonnuleringen i 18 attändra av

likalöneprincipentill hurformulerad anslutningi ärparagrafen är
EG-rätten.uttryckt inom

jämställdhetslagenuppgiftsskyldighet enligtArbetsgivarens

utvecklatsutförligthar,lönediskrimineringtvistKäranden i somomen
informationtillgång tillinteunderavsnitt,föregåendei somsamma

för arbets-betydelsearbetsplatsenförhållanden påarbetsgivaren avom
Jämställdhetsombuds-jämställdhetslagen har§Enligt 33värderingen.

från arbetsgivarenden informationerhållarätt att om-sommannen
sigarbetsgivaren intetillsynsarbetet. Om rättarbehöver ibudsmannen

kaninformation,begäranJämställdhetsombudsmannensefter om
Jämställdhetsombuds-vitesföreläggande.utfärdaombudsmannen ett

frånbedrivandetvad gällerföreliggerproblemframförthar attmannen
eventuellinförarbetsvärderingsstudiersidaombudsmannens enav

och ijämförelsepersonenArbetsgivaren,lönediskrimineringstvist.
arbete.medverka dettavelat iföreträdare har intefackligabland även

denförhållandetdethar pekat påämställdhetsombudsmannen attJ
jämställd-enligt §arbetsgivaren 33åliggerinformationsskyldighet som

arbets-påfå till stånd intervjuerföranvändaskanintehetslagen att en
jämföras.arbeten skallkring defaktasyfte få framplats i att som

måstejämställdhetslagenuppgiftsskyldighet enligtarbetsgivarensI
muntligaskyldighet lämnaliggalägedagensredan i att upp-enanses

motsvarandesådanunder intervju.sakforhållanden Engifter enom
kanJämställdhetsombudsmannenförhållande tilluppgiftsskyldighet i

fackligenskilde arbetstagaren ellerdensigåläggasdock inte envare
medföra någramedverka, kan detta intedessaföreträdare. Vägrar att

dessakallavisserligen något hinderföreligger intesanktioner. Det att
det inte gårproblem dockrättegång. Ettivittnen är attensompersoner

framkomma.och vad kansådan bevisningförutse värdetatt somav en
skall haJämställdhetsombudsmannen rättUtredningen attattanser

utförsstuderaarbetsplats och där de arbetenfå tillträde till samtsomen
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intervjua ombudsmannen finner nödvändigt höra. Villattpersoner som
den med vilken jämförelsen skall inte medverka bör integörasperson
heller fråga blii föremål för någon närgående studie. Ettpersonen
sådant förfarande kan den anställde med fog uppleva integritets-som
kränkande. Information får i stället hämtas bl.a. studier ochgenom av
information från kollegor villiga medverka informationär att samtsom
från arbetsledare, chefer flera.med Utredningen bedömer ordningenatt
för genomföra arbetsvärdering kan underlättaspart att atten genom
jämställdhetslagen tillförs för Jämställdhetsombudsmannen fårätt atten
tillträde till arbetsstället för undersökningar. Någon ytterligaregöraatt
åtgärd för förunderlätta arbetstagarsidan genomföra arbets-att att en
värdering knappast stå till buds.synes

jämställdhetslagenBör 18 § vad föri krävsnärmare attanges som
arbeten skall lika eller likvärdigaanses

En ordning innebär det lagtexteni de kriterieratt närmaresom anges
vad beaktasskall vid avgörande vad lika eller lik-ärom som av som

värdigt arbete kan endast innebära exemplifiering. relevantaDeen
baskriteriema för värdering och lönesättning arbeten kunskap ochärav
förmåga, arbetsinsats, och arbetsförhållanden. emeller-Detta äransvar
tid endast allmänna kriterier. Vid värderingen kommer andra faktorer in

bildeni de krav beskrivsvarigenom arbetet ställer detinärmare som
enskilda fallet. Utredningen det inte innebär fördelnågon iatt attanser
lagtexten generella kriteriemade och något angivande vadange av som
i övrigt kan ha betydelse för arbetsvärderingen torde inte möjligt.vara

Sammanfattning

utredning lönediskrimineringsprocessenDen i läggs till grundsom
för domstolens prövning bör lämpligen förebringas de enskildaav

själva. medInte minst hänsyn till arbetsvärderingenparterna äratt
subjektivtnågot oprecist och utredningen lämp-det inte ärattanser

ligt utomstående domstolen förordnad anlitas föratt experten av
uppgiften. Utredningen framlägger inte något förslag härom.
Utredningen utvecklar sin på beviskraven i lönediskri-syn en
mineringsprocess vad gäller frågan arbetena likvärdiga. Iärom
huvudsak utredningens analys i den huvudsakligautmynnar att
bevisbördan för de omständigheter har betydelse för värde-som
ringen arbetena visserligen ligger på käranden. Arbetsgivarenav
såsom den har särklassigt lättast utredningpart att presterasom



SOU 1999:91med arbetsvärderinghängerFrågor140 sammansom

hararbetsplatsentillmed anknytningförhållandenrörande
föruppnåsbevisbördan. Härigenomdelbära vissemellertid att av
blitenderakanbevisbördan, attlättnad ikäranden annarssomen

direktföljersådan ordningUtredningenalltför att avtung. enanser
bevisbörde-med EG:ssamklangoch står ibevisreglerallmänna

lagtexten.omfonnuleringnågondärför intebehövsdirektiv. Det av
jämställdhets-uppgiftsskyldighet enligtarbetsgivarensBeträffande

tillförsjämställdhetslagen33§utredningenföreslårlagen att en
tillsynsverk-siniämställdhetsombudsmannen rätt attJregel som ger

arbetsplatsen.tillträde tillerhållasamhet
skalljämställdhetslagen när-det i 18 §inteUtredningen attanser

likvär-skallför arbetenkrävsvad att varaansessomangesmare
diga.
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Författningskommentar7

till lagFörslag ändring i7.1 om

jämställdhetslagen 1991 :43 3

åtgärderAktiva

Lönefrågor

skall, led verksamheten enligt år-Arbetsgivaren 29 a§ iettsom
förekomsten löneskillnader kvinnor ochligen kartlägga mellan mänav

och förarbeten olika kategorier arbetstagare.skildai typer avav
vidare analysera de löneskillnader mellan kvinnorArbetsgivaren skall

lönekartlåggning.synliggjortsoch män genomsom
gäller dock arbetsgivare vid kalen-stycketFörsta inte senastesom

sysselsatte färre arbetstagare.derårsskifte tioän

införtsparagrafens första stycke har skyldighet för arbetsgivarenI en
analys lönekartläggningen. Utredningens över-även göraatt aven

finnsväganden i avsnitt 4.5.

skyldig före-Arbetsgivare kartlägga och analysera9 b§ är attsom
löneskillnader enligt § skall samråda med arbetstagar-komsten 9 aav

till vilken arbetsgivarenförhållande bunden kol-organisation i är av
hur kartläggningsarbetet skall bedrivas informeralektivavtal samtom

kartläggningen och analysen därav. Samrådet ochorganisationen om
informationen skall ske vid sammanträde.

motsvarighet denParagrafen saknar i nuvarande jämställdhetslagen.
bestämmelsen har arbetsgivaren ålagtsGenom sarnråds- och infor-en

arbetstagarorganisationmationsskyldighet förhållande tilligentemot
bunden kollektivavtal. Syftetvilken han med bestämmelsenär är attav

samverkan mellanunderlätta arbete i arbetsgivare och arbetstagare.ett
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11 § En jämställdhetsplan enligt 10 skall§ innehålla översikt överen
de åtgärder enligt -94 §§ behövliga på arbetsplatsenär ochsom ange
vilka dessa åtgärder arbetsgivaren påbörja ellerav attsom avser
genomföra under det kommande året.

planenI skall också översiktligt redovisas resultatet den kart-av
läggning och analys arbetsgivaren skall enligt Arbets-9görasom a

skall planengivare redovisa de åtgärderäven i och den analys som
kartläggningenmotiveras tidsplanen för analysen.samtav

En redovisning hur de planerade åtgärderna enligt första ochav
andra styckena har genomförts skall efterföljande års plan.in itas

paragrafenI har införts skyldighet för arbetsgivaren i jämställd-atten
hetsplanen redovisa den analys arbetsgivarenäven attsom avser
genomföra och tidsplanen härför.

Förbud könsdiskrimineringmot

Direkt och indirekt könsdiskriminering

könsdiskriminering15 § Med denna lag någoni missgynnasattavses
under sådana omständigheter missgynnandet har direkt elleratt ett
indirekt samband med den missgynnades könstillhörighet.

Indirekt könsdiskriminering föreligger väsentligt andelnär störreen
det könet tillämpningenmissgynnaspersoner av ena genom av en

skenbart könsneutral bestämmelse eller skenbart könsneutralt krite-ett
eller förfaringssätt.rium

Könsdiskriminering otillåten den utsträckningi framgårär som av
och16,16a 18 §§.

Paragrafens första och tredje stycke den nuvarande lagen. Imotsvarar
andra stycket har definition begreppet indirekt diskrimineringen av
införts. Skälen för lagtexteni införa definition indirekt diskri-att en av
minering finns i avsnitt 2.2.5.

Det fråga för rättstillämpningenär Väsentligtavgöraatten om en
andel det könet missgynnats.större Prövningen skallpersoner av ena

ske i belysning EG-rätten.av

Anställning, arbetsledning, uppsägning m.m.

16 Otillåten könsdiskriminering§ skall föreligga dennäranses som
kränkt omständigheter föreliggersig visar anledningattanser som ger

till antagande könsdiskriminering förekommit.att



Författningskommentar 143SOU 1999:91

förfarandetarbetsgivaren kandockgällerDetta visainte attom
missgynnades könstillhörighet,samband med densaknar
främja jämställdhet arbetslivet,strävandenled iiär attett

särskiltellertill sådant ideellthänsynberättigat annatettär av
jämställdhetvika förbör iuppenbarligen intressetinteintresse avsom

arbetslivet, eller
och kannödvändigtlämpligt ochdiskrimineringindirektvid är
könstill-medsambandsaknarfaktorerobjektivamedmotiveras som

hörighet.

och 2.4.4.2.3.4behandlas i avsnittenlagändringtillFörslaget
bevisregel.formuleradParagrafen är som en

diskrimi-indirektdirektvid såvälgäller1-3stycketAndra som
Punkten 4stycket.andragällande lydelse 16 §ochnering motsvarar av

formuleradochindirekt diskrimineringgäller endast ärandra stycketi
bevisbör-angiven ifinnsintresseavvägningendenförebildmed somav

diskriminering.indirektdefinitiondedirektivets av
vilka situatio-framgådet skalländras förbörtill 16 §Rubriken att

diskrimineringsförbudet.omfattas avner som

arbetsgivarengäller6 §Bestämmelserna li när§16 a
vidtarellertill anställningsintervjuarbetssökande annanuttar en
anställnings-eller beslutaranställningsföifarandet iunderåtgärd en

fråga,
förutbildningtillarbetstagareellerbefordranbeslutar tar utom

befordran,
ellerfördelar arbetet,leder och

ingripandeeller vidtaravskedar, permitterarsäger annanupp,
arbetstagare.åtgärd mot en

för-och 2.4.4. I2.3.4behandlas i avsnittenlagändringtillFörslaget
gäller.enligt 16 §diskrimineringförbudetframgårslaget när mot

räckvidd harFörbudetsoch19 20 §§.16,Förslaget närmastmotsvarar
förslagetenligtomfattaranställningvidFörbudetdock utvidgats. mot

oberoenderekiyteringsförfarandet ochhelaunderarbetssökande om
jämförelse-krav påtill stånd. Någotkommeranställningsbeslutnågot

finns inte.detperson
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18 § Otillåten könsdiskriminering skall föreligga, arbets-näranses en
tillämpar lägre lön ellergivare anställningsvillkor försämreannars en

arbetstagare dem arbetsgivaren tillämpar för arbetstagareän som av
kön, de utför arbete betrakta lika eller lik-när ärmotsatt attsom som

värdigt.
gäller dock arbetsgivarenDetta kan förfarandetinte visa ärattom

lämpligt och nödvändigt och kan med objektiva faktorermotiveras som
saknar samband med könstillhörighet.

Paragrafens första stycke kvarstår oförändradi lydelse.
Paragrafens andra stycke har formulerats med bevisbördedirek-om

tivets utgångspunkt. Någon ändring förhållande tilli sak i vadtext som
med ändringen.redan gäller inte Regeln gäller till skillnadsom avses -

från motsvarande regeln finns i utredningens förslag tillden 16 §som
såväl vid direkt indirekt diskriminering. Skälenandra stycket 4 som-

behandlatstill lagtexten har i avsnitt 2.3.4 och 2.4.4.

påföljderSkadestånd och andra

Skadestånd

sker på något otillåtet enligtOm könsdiskriminering25 § sätt ärsom
skall arbetsgivaren betala skadestånd till den eller deoch16 § 1a

kränkning diskrimineringen innebär.diskriminerade för den som

Paragrafen i huvudsak den nuvarande lagens första stycke,motsvarar
redaktionella ändringar till följdmed den skillnaden vidtagitsatt av

diskrimineringsförbudet vid anställning ochändringarna i i 16m.m.
16 §§.a

nuvarande lagen har fått följdAndra stycket i den utgå attsom en av
bestämmelsen delat skadestånd till flera inte har någon motsvarig-om
het förslaget.i

arbetstagare diskrimineras på något otillåtet26 § Om sätt ären som
eller enligtenligt och 18 skall arbetsgivaren betala skade-16 § 3 4a

för den förluststånd till arbetstagaren uppkommer och för densom
kränkning diskrimineringen innebär.som

Paragrafen huvudsaki den nuvarande lydelsen. Endastmotsvarar
harredaktionella ändringar gjorts följd ändringen diskri-som en av av

mineringsförbudet vid anställning ochi 16 16 §§.m.m. a
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efterlevnadlagensTillsynen av

Uppgiftsskyldigheten

jämställd-påskyldigarbetsgivare uppmaning33 § En är att av
arbetsgiva-förhållandenauppgifterlämna de ihetsombudsmannen om

tillsynför ombudsmannensbetydelsekanverksamhet vara avsomrens
enligt 30

arbetsställetilltillträdejämställdhetsombudsmannentillsyn harFör
undersökningar.får däroch göra

Jämställdhetsom-förtillförtsharstyckeandra rättparagrafensI en
undersökningar.förarbetsställettillträde tillfå görabudsmannen attatt

behandlas i avsnitt 6.6.lagändringentillFörslaget

viteFöreläggande av

§§4-11föreskriftföljer iarbetsgivare inte35 § En angessomensom
före-sådantskyldigheter. Ettfullgöra sinaföreläggaskan vid vite att

framställningpå jäm-jämställdhetsnämndenmeddelasläggande avav
förhål-iarbetstagarorganisationellerställdhetsombudsmannen en

kollektivavtal.bundenarbetsgivarenvilken ärlande till av
framställ-skall iarbetstagarorganisationenellerOmbudsmannen

skälvilkaarbetsgivaren,åläggasböråtgärdervilkaningen somange
harutredningoch vilkenframställningenförstödtillåberopas somsom

gjorts.

regelinförtshar attandra meningstyckeförstaparagrafensI omen
arbetsgivarenförhållande till vilken äriarbetstagarorganisationäven en

Jämställdhets-talan införförakollektivavtal rättbunden attgesav
avsnitt 5.4.överväganden finns iUtredningensnämnden.

framställningbehörighetArbetstagarorganisationens göraatt en
fårutreda. Detnämnden intebehövernämnden närmareinför anses

kollektivavtal finns. Förstpåstårorganisationentillräckligt attattvara
påbehörighetsaknarorganisationeninvänderarbetsgivaren attom

skäl förkollektivavtal finnsföreligger någotdet integrund attav
organisa-talerätt. Omorganisationensfrågannämnden prövaatt om

Organisationenfår talan avvisas.behörighetstyrka sinkantionen inte
efterhöraochJämställdhetsombudsmannentillvända sigdåkan om

talan ärendet.föra iskälfinnerombudsmannen att
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35 § När arbetstagarorganisation framställninggjort tilla jäm-en en
ställdhetsnämnden enligt 35 § skall jämställdhetsombudsmannen bere-
das tillfälle Om ombudsmannensig. finner skäl därtillatt yttra äger
myndigheten delta ärendeti intervenient med ställning part.som av

Paragrafen och innebärär Jämställdhetsnämnden skall beredaattny
Järnställdhetsombudsmannen tillfälle sig i ärendeatt yttra ett som
anhängiggjorts arbetstagarorganisation Jämställdhetsom-samt attav en
budsmannen kan delta självständig intervenient i ärendeettsom som
anhängiggjoits arbetstagarorganisation. föreliggerDet inte skälav en
för arbetstagarorganisation deltaatt intervenienträtt att ige en som
ärende anhängiggjons ombudsman. Jämställdhetsombuds-som av en

bör därför innan myndigheten väcker talan efterhöra med be-mannen
rörd arbetstagarorganisation den föra talan.attom avser

Jämställdhetsombudsmannen får det finns skäl föravgöraensam om
ombudsmannen delta i ärendet intervenient medatt ställningsom av

Ombudsmannens beslut delta i ärendetpart. behöver därmedatt inte
nämnden.prövas av

Överklaganden m.m.

44 Talan§ utdömande harvite förelagts enligt denna lagom av som
förs vid jämställdhetsombudsmannentingsrätt eller arbetstagar-av av

framställningorganisation gjort vitesföreläggande enligt 35som om

I paragrafen har det tillägget gjorts behörig arbetstagarorganisationatt
framställninggjort vitesföreläggande givits föraäven rättsom atten om

talan utdömande vite.om av
ämställdhetsombudsmannenJ har motsvarande fram-rätt göraatt

ställning de falli myndigheten deltar i ärende intervenient.ett som

lagDenna träder kraft deni januari 2001.

Några särskilda Övergångsbestämmelsertorde inte behövas.
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åtgärder1301999:till lagFörslag7.2 om

arbetslivetidiskrimineringetniskmot

Tillsyn

Föreläggande viteav

5-7 §§,föreskriftföljer iarbetsgivare inte26§ En angessomensom
före-sådantskyldigheter. Ettfullgöraföreläggas sinavidkan vite att

framställningpåNämnden diskrimineringmeddelasläggande motav
arbetstagar-elleretnisk diskrimineringOmbudsmannen mot enavav

kol-bundenvilken arbetsgivarentillförhållande ärorganisation i av
lektivavtal.

framställ-skall iarbetstagarorganisationenellerOmbudsmannen
vilka skälåläggas arbetsgivaren,böråtgärdervilkaningen somange

harutredningvilkenochframställningenstöd förtillåberopas somsom
gjorts.

tillframställningarbetstagarorganisation gjort26a§ När enen
Ombudsmannenskallenligt 26 §diskrimineringetniskNämnden mot

ombuds-Omtillfälleberedas sig.diskrimineringetnisk att yttramot
ärendetdeltamyndigheten idärtillskälfinner äger sommannen

ställningmed part.intervenient av

Överklaganden m.m.

lagdennaenligtförelagtsharutdömande vitealan35§ T somavom
ellerdiskrimineringetniskOmbudsmannenförs vid mottingsrätt avav

vitesföreläggandeframställninggjortarbetstagarorganisation omsom
enligt 26

ihar gjortsÄndringarna deparagrafernaitilläggenoch motsvarar som
övervägandenUtredningensjämställdhetslagen.ioch 4435, 35 a,

5.4.finns avsnitti
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Kostnadskonsekvenser8 av

förslagutredningens m.m.

införtalerättskallorganisationerfackligaföreslår gesUtredningen att
förslagetOmdiskriminering.NämndenochJämställdhetsnämnden mot

arbetet,lokala ärdetvitaliserarochstimulerardvs.effekt,avseddfår
framställningarantaletökninginnebärakan omdetmöjligtdet avatt en

iarbetsbörda,ökad vartnågotEnnämnderna.införvitesförelägganden
Jämställdhets-föruppkommadärmedkaninledningsskeende,fall i ett

för-svårtdock attdiskriminering. Det ärNämndenoch motnämnden
Jämställdhetsnämn-den.omfattningenochökningeventuell avutse en

diskriminering ärNämndenoch motringa enidagarbetsbörda ärdens
frånvi göraavståranförda attdetbakgrundMednämnd.nyinrättad av

mednöjerochkostnadsökningareventuella ossuppskattningnågon av
påpekande.detta

Jämställdhets-påverkakanförslagetinte attUtredningen anser
Även organisationerfackligaarbetsbörda. gesombudsmannens om

tillsynenalltjämt utövaJämställdhetsombudsmannen atthartalerätt
lagen.över

analyseraskallarbetsgivaren ävenförslag attUtredningens om
arbetetarbetstagarorganisationemainformera omlöneskillnader samt

offentligasåvälförinnebäranalys,sinochlönekartläggningenmed om
iåtgärderytterligarevidtahardessa attarbetsgivare attprivatasom

kanarbetsgivarnapålagtsuppgifterDessajämställdhetsarbetet. som
arbetsgivarsidanfrånharkostnader. Detökademedförakomma att

4.5.avsnittjfrmycketblikankostnader stora,dessaframhållits att
uppskattningnågonmöjligt göra avdet inte attfinnerUtredningen vara

detdock ivillUtredningenkostnadsökningar. samman-eventuella
informeradblivitutredningenpåuppmärksamheten omattfästahanget

haromfattningmycketläge idagens storredan iarbetsgivareprivataatt
löneskillnader. Ettanalyseraskyldighetinskriven attkollektivavtalien

sektornprivatadenförslag påutredningens avgenomförande av
kostnaderökadenågrainnebäradärför inte avarbetsmarknaden synes

betydelse.
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Några andra konsekvenser i 14 och 15 Kommittéför-som avses
ordningen 1998:1474 förutom den självklara konsekvensen att—
utredningens förslag har betydelse för jämställdheten mellan kvinnor
och kan utredningensmän förslag inte medföra.anses-
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yttrandenSärskilda

ochBergströmGunnaryttrandeSärskilt av

SöderlöfGöran

skyldighetinförsjämställdhetslagendet iföreslåsbetänkandet enattI
kollektivavtalsbärandesamtligamedsamverkaniarbetsgivareför att

löne-förekomstenanalyseraochkartläggaarbetstagarorganisationer av
arbetstagare.kategorierocholikamellanskillnader avgrupper
arbetsgivaren,skall ettjämställdhetslagengällande somdenEnligt

löneskillnaderförekomstenkartläggaårligenverksamheten avled i
katego-olikaförocharbetenskildaioch typermänkvinnormellan av

för-enligtskall,kartläggningsådanmedSyftetarbetstagare.rier enav
denjämställdhetslagen, attnuvarande genomtill den varaarbetena

medvetetochaktivtförförutsättningarna ettökasynligheten,ökade
kvinnormellanlöneskillnaderosakligaochjämställdhet motförarbete

lönekartlägg-ocksåViarbetsplatsen. attenskilda trorpå denoch män
såvälocharbetsplatserna attsyfte pådettahittills tjänatningsarbetet

dennaiarbetstagarsidan tagit sitt process.arbetsgivarsidan ansvarsom
detlönekartläggningsarbete, närresultatetuppfattning attVår är av

arbetsgivarsidansåvälfrånanalyser somåtföljtsmotiverat,varit av
Vifortsätta.fåskallutvecklingendenViarbetstagarsidan. attmenar

riskeraskanutvecklingönskvärdsådan manomvidare att enmenar
arbetsgivaren, attför denskyldighet parten,lagregleradinför enaen

ochbyråkratiseringförriskfinnsanalys. Detformnågon enprestera av
arbetsmarknadenpåangelägenheter parternaionödigt ingrepp somett

för.huvudsakliga ansvarethar det
löneanalyser. Inteanspråk föriochtidnulägetRedan i tas resurser

löneförhand-tillanslutninggenomförs ianalyserdågäller dettaminst
medföratveklöstkommerskyldighet attlagregleradEnlingsarbetet.

landstings-ochkommunaladeförkostnaderökadeoväsentligticke
ekonomiskansträngdhårtövrigtföriarbetsgivarnakommunala en

föranvisasfinansieringskalldirektivutredningensEnligtsituation. en
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eventuella förslag innebär ökade kostnader. Kostnadsutredningsom
och finansieringsförslag saknas i angivet hänseende.nu

Särskilt yttrande Anita Tav rogen

Utredaren förslår jämställdhetslagen tillförsatt uttryckliga regler attom
arbetsgivare skall analysera de löneskillnader mellan kvinnor och män

synliggjorts lönekartläggning. Vidare föreslår utredarensom genom
uttryckliga regler information och samråd i samband med lönekart-om
läggning och analys. fackligaDe organisationerna föreslås få talerätt i
Jämställdhetsnämnden och Nämnden diskriminering ochmot JämO en

på arbetsplatserrätt få undersökningaratt förgöra arbetsvärdering. Jag
har avvikande uppfattning utredaren beträffandegentemot analys,en
slutsatser och förslag till förändringar lagen i dessa avseenden.av

Analys löneskillnaderav

Utredaren föreslår lagen tillförs ytterligareatt regler arbetsgivaresom
skyldigheter i samband med lönekartläggningen, bl arbetsgivareatta
åläggs analysera resultatet denatt genomförda lönekartläggningen.av
Lämpligheten införa sådan analysskyldighetatt diskuteradesav en
redan vid det tillfälle då regeln lönekartläggning enligt 9 inför-§om a
des. Lagstiftaren avhöll sig då från ålägga arbetsgivare lagfästatt en
skyldighet genomföra "mentalatt process" med hänvisning tillen att
det omöjligt kontrollera huruvidaär sådanatt har skett. Utan atten nya
förhållanden tillkommit föreslås ändå sådan regel tillförsattnu en
lagen, det i till vadär tidigaremotsats övervägdesmen ettsom- -
betydligt omfattande analyskrav utredaren föreslår.mer som nu

En arbetsgivare tagit initiativ till och genomfört kartläggningsom en
löner för könsuppdelade anställda granskar naturligenav grupper av

resultatet och ställer sig frågor eventuella skillnader mellanom grup-
har sin grund köni eller de föranleddaär sakliga skäl.perna Enom av

särskild föreskrift detta behövs därför inte.om
Utredaren föreslår det lageniäven införs kravatt på arbetsgiva-att
i jämställdhetsplanen skall redovisa hur analysarbetet skallren genom-

föras, vilka eller arbetsområden skall analyserasnärmaregrupper som
och vilken tidsåtgång erfordras redovisning hursamt attsom en av
dessa planerade åtgärder fullföljts skall redovisas följandei års jäm-
ställdhetsplan. Information och samråd lönekartläggningen ochom
analysen skall genomföras vid sammanträde med samtliga fackliga
organisationer med vilka arbetsgivaren har kollektivavtal.
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inne-och föreslagna tillvägagångssättetbeskrivnautredarenDet av
utvidgningdirektiv betydandeutredningensstridbär i mot aven-—

därför avvisastillämpningsområde. Förslaget måstesakliga ävenlagens
det skälet.av

förslag påtalar utredarensvägande skälYtterligare mottungt som
arbetsmarknadendenför sektorer privatadetpunktdenna är storaatt av

tjänstemannaområdenaarbetar- ochkollektivavtalfinns avsersom
ocharbetsgivarevilka innebärtjänstesektorerna,ochindustri-inom att

löner iskall analysera kvinnorslöneförhandlingenlokaladenfack inför
förslaggenomförande utredarensEttförhållande till mäns. enomav

antalmycketskulle innebäraanalysskyldighet stortutvidgad att ett
löneskillnader delsgenomföra "analyser"tvingasarbetsgivare att av

organisa-fackligasamråd med samtligaijämställdhetslagenenligt
organisation.fackligmed respektiveomgångardels itioner, separata

avtals-procedurerdubbleringonödigframstårDet somavensom
genomföra.förbundit sigredan attparterna

samrådsskyldighetochInformations-

Ännu uttryckligförslagetföretagen innebärförkomplikation enomen
ochinformerasärskilt sammanträdevidarbetsgivarenregel för att ett

kartläggningenhurorganisationerfackligasamtligamedsamråda om
sådandet iutredaren betonaranalysen.och Attskall bedrivas att enom

frå-ikommakrav påligger någotinte överens"givetvis"procedur att
motiverad.skyldighetuttrycklig intesådanför ärtalar att engan,

villkor iallmännaavtal löner ochcentralaförhållandetDet att om
reglerinnehållandeårenträffats deomfattningbetydande senaste om
analysför kvinnor ochvillkor i övrigtoch mänlika lön samt avom

medvetnaorganisationernavisarlöneskillnader,eventuella äratt om
tillska-åsyftadelagstiftarenpå detoch sitt sätttar genomsomansvar

Över huvudsamverkan. ärjämställdhetslagens 2 § tagetpandet omav
träffadeägnade tillämpningenhärvidlagförslag störautredarens att av

kollektivavtalsreglering.fortsattochavtal äventyrar en
informationanställda nåsdeangeläget attdetOm är att omav

ocksåanalysskyldighetemaavtalsbundnadearbetsgivaren utöver --
jämställdhetslagen,enligtlönekartläggningensärskildadengenomför

arbetsgiva-kanalerformer och viasådan ilämpligaredet attär somges
samtligatillinformationför angelägenanvänder signormalt avren

personaltidningpersonalmeddelande,viamedarbetare, etc.t ex
inforrnationsskyldighetochsamråds-arbetsgivarensFörslaget att

till vilkenförhållandearbetstagarorganisation iskall gälla gentemot
fårmedbestämmandelagen,förhandla enligtskyldigarbetsgivaren attär



154 Särskilda yttranden SOU 1999:91

märkliga konsekvenser på de många arbetsplatser saknar fackligasom
klubbar och inte heller har någon facklig kontaktperson. Det blir i dessa
fall inte anställda i företagetär tpersoner fackligasom ortensex
lokalombud, regional eller central facklig företrädare arbetsgiva-som

skall informera och samråda med i dessa högst företagsintemaren frå-
gor.

Det måste anföras förslagetäven i dessaatt delar framstår som
otidsenligt. På såväl den privata den offentliga arbetsmarknadensom
har träffats avtal med benämningar utvecklingsavtal ochsom sam-
arbetsavtal, vilka innehåller överenskommelser praktiska ochom
utvecklande former för samarbete i frågor utvecklingskaraktär.av

Frågor formerna för information och samverkan bör därförom inte
införas lagtexten,i istället överlåtasutan lösas på bästa före-att isätt
taget.

Fackliga talerättorganisationers

Utredaren föreslår fackliga organisationeratt med vilka arbetsgivaren
har kollektivavtal skall tillförsäkrasäven till Jämställdhets-rätt att
nämnden föra klagomål det aktiva jämställdhetsarbetet, jämställd-om
hetsplanen, lönekartläggningen och dess analys informationensamt om
och samrådet. Utredaren det fackligatror intressetatt för jämställd-
hetsarbete skulle vitaliseras med sådan rätt.en

Men sådan direkt påkallarätt att statligt ingripandeetten organs
rimmar illa med dessa frågors karaktär samverkansfrågor. Obalan-av

mellan arbetsgivarens skyldigheter och fackens rättigheter blirsen på-
taglig. Risken sådanär regel skullestor att motverka den fortsattaen
utvecklingen positivt och aktivt främjandeett arbete.av

Förslaget innebär vidare den fackligaatt organisationen vid sidan av
etablerade förhandlings- och principsamrådssystem i kan utverka före-
skrifter avseende åtgärder arbetsgivaren vid vite skall vidta. Dettasom
innebär ingrepp i arbetsgivarfunktionen.ett Risken för missbruk är
därtill fulltDet tillräckligtstor. är JämO myndighetatt redan harsom
möjlighet på visst hithörandeatt sätt frågorta till behandling.upp

Ovanstående skäl gäller i tillämpliga delar beträffande försla-även
fackliga organisationersget talerätt i Nämnden diskriminering.om mot
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förundersökningararbetsplats fåpå göraJäm0xs rätt att en
arbetsvärdering

fåskall hadomstolbevisningen iför rätt attJämOUtredaren attanser
intervjuaochfå studera arbetenoch därarbetsplatstillträde till en

företrä-fackligaochanställdavisat signämligenharanställda. Det att
föreslagnaMed denarbete.medverka i sådantvilliblanddare inte

anställd,studerapå plats kanJämOutredarenregeln att somenanser
arbetsuppgifter. Attutför sinahanmed JämO,samarbeta närvillinte

olämpligt.direktlagenregel iuttryckligsådan ärtillföra en

Hansén-LarsonGunillayttrandeSärskilt av

olika kate-förlönernasynliggöra hurtillsyftarLönekartläggningen att
varandratillförhåller sigarbeteskildaiarbetstagaregorier typer avav

arbets-ocharbetsgivareSynliggörandettill kön.hänsynnär tas ger -
kartlägg-analyserabehov frivilligtvidincitamenttagarföreträdare att-

jämställdalönerna intepekar påanalyserna ärresultat. Om attningens
löneförhand-detta ijusteraincitamentsin attdetta i parternaturger

förhållandenasynliggörandekräverenbartlagenlingar. Genom att av
lönekartläggning intesäkerställsarbetsplatsen,enskilda attdenpå

förarbetenajfrförhandlingsarbeteiingripandenågotinnebär parternas
tredje49,1993/942147jämställdhetslagen,nuvarandetill den s.prop.

pålöneskillnaderangående sättförslagetutformaGenomstycket: att
behovetunderstrykavill regeringenföregåendedetibeskrivits avsom

Förslagetarbetsplatsen.den enskildapåförhållandenasynliggöraatt
löneförhandlingsarbete.ingripande isåledes inte parternasinnebär ett

skyldigbliskavid vite,arbetsgivare, attföreslårUtredningen att
arbetstagarorganisationemalokalaDelönekartläggningen.analysera

skadettaoch huranalyseraskaarbetsgivarenvadinformerasska om
analysensinformerasgenomförd ska deanalysentill När ärväga. om

jämställdhetsplanen.iredovisasskavilketresultat, även
till jim-ledaska kunnalönekartläggninganalysOm merenaven

Analysenförhandlingsarbetet.beaktas ianalysenmåsteställda löner
genomför inormaltlöneanalyserdeidå ingå parternamäste sam-som

förgrundtilleller tillsammans,för sigförhandlingar,medband var
ordningdengenomförs isedanargumentation par-somparternas som

förhandlingsordningen. Jagfastställer attnär menarterna manomenas
möj-inskränkaskullejämställdhetslagen parternasändring iföreslagen

läggasskaförhandlingsarbetethurbeslutasjälvaligheter upp,att om
avstådärför börlagstiftarenochutväxlasskahur information attetc.,
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ifrån ställa krav på vilka formeri arbetsgivaren ska informeraatt om
sin analys.

Särskilt yttrande Ingalill Landqvist- Westh,av

hulestedtBritt-Marie ochT Eskil Wadensjö

Jämställdhet mellan kvinnor och arbetsliveti allmäntmän är en accep-
terad målsättning. dettaTrots återstår mycket arbete innan kvinnor och

har lika möjlighet bli anställda ochmän anställnings- ochatt samma
arbetsvillkor utvecklingsmöjligheter.samt

nuvarande jämställdhetslagenDen behöver förstärkas flertalpå ett
punkter för utvecklingen jämställt arbetsliv skall säkerställas.att mot ett

erfarenhetVår många arbetsgivare överhuvudtaget inte bedri-är att
något aktivt jämställdhetsarbete. Med andra ord, lagstiftningentrotsver

underlåter antal arbetsgivare jämställdhetsplaner,ett stort att upprätta
lönekartläggningar och vidta aktiva åtgärder. beskrivninggöra Denna

stöds också de undersökningar Jämställdhetsombudsmannenav som
Ävengjort. utredningen konstaterar det finns avsevärda bristeratt när

det gäller lönekartläggningsarbetet och arbetet inte lett till någraatt mer
påtagliga resultat.

Vi övertygade lokal samverkan mellan arbetsgivare och deär attom
fackliga denorganisationerna enda framkomliga för jim-är vägen att
ställdhetsarbetet ska få brett genomslag. därför mycketDet viktigtett är

lagen utformas så den stimulerar lokal aktivitet och samverkanatt att
mellan skallLagen användbart verktyg för de lokalaparterna. ettvara

deras arbete.iparterna
Lagtexten måste begriplig, tydlig och ställa relevanta krav. Vårvara

erfarenhet exempelvis begreppet skilda arbeten och förär att typer av
olika kategorier arbetstagare i 9 a§ svårbegripligt. börLagenärav
beskriva vad ska kartläggas och syftet med kartläggningenatt ärsom

lönediskriminering.motverkaatt
Vi delar utredningens uppfattning det arbetsgivaren skallatt är som

ha det juridiska för kartläggningen och analysen Detansvaret att görs.
viktigt lagens krav på aktiva åtgärderär innefattar obligatoriskatt en

skyldighet för arbetsgivaren samråda med facket innan arbetetatt
påbörjas och redovisa det slutliga resultatet denna. Med dettaatt ärav
inte tillräckligt. dialog mellanUtan blir resultatet ofta ytligtparternaen
och till begränsad för jämställdhetsarbetet. Istället förnytta att stanna
vid samråd och information utredningen föreslår vill betonavi attsom
hela arbetet skall ske i samverkan. Vår erfarenhet det först dåär äratt

arbetet meningsfullt.blir heltEn sak det naturligtvisär ärattsom annan



yttrandeSärskilda 157SOU 1999:91

denneochunderlaget för arbetettilltillgånghar attarbetsgivaren som
praktiska arbetet.och utför detsakuppgifterframdärför tar

Även uppnåskallsamverkansyftet med är att parterna sam-enom
uppfatt-olikaharinträffanaturligtvisdet parternakommer attattsyn

vilka slutsatserläggas ochskallkartläggningenhurning manuppom
löne-fram ochjämställdhetsplan attanalysen. Attkan dra tas enenav

arbetsgivarensslutändensker iverkligenanalysoch ärkartläggning

ansvar.
tillgånghameningsfull måste bådabliskallsamverkan parterFör att

data-individbaseradeanalysarbetetFordrarunderlag.till oav-samma
nöd-någonellerarbetstidutbildninglön,frågadet är annansett omom

tillhanda-skyldigdärförarbetsgivarenskall attuppgiftvändig vara-
medbeläggasföreträdarnafackligadekanNaturligtvishålla dessa.

uppgifter.sådanaangåendesekretess
framföralltfrån utredningens näralltsåskiljer siguppfattningVår

9denna,analysenochlönekartläggningenreglernagällerdet aavom
betonartillräckligtförslag inte attutredningensVioch b §§.9 attmenar

fackligaocharbetsgivareskaanalysenoch göraslönekartläggningen av
detfrånförslag utgår ärUtredningens attorganisationer gemensamt.

kartläggningmedarbetetsjälvaskall göraarbetsgivaren somensam
samrådatillinskränker sigfacketmedsamverkan attochanalysoch att

Viresultatet.sedan redovisa attochgångiarbetet attinnan ansersätter
olycklig.uppdelningsådan ären

aktuelltutformas ibordelagenhur vitydliggöra attFör att menar
utredning-tillalternativa lagtexterföljandepåskissathar viavseende

stycket.förstaa-b och 10paragrafer 9ens

arbetstagarorganisa-medsamverkanårligen iskallArbetsgivare§9 a
kollektivavtalbundenarbetsgivarentill vilken ärförhållandetion i av

löner.arbetstagarnasjämställdhetsanalysochkartläggninggöra aven
skillnader iosakligaförhindraochupptäckasyfta tillskallAnalysen att

arbetenoch imellan kvinnoranställningsfönnåner mänandraochlön
dessutomskallAnalysenlikvärdiga.lika ellerbetraktaär att somsom

för kvinnormöjligheterlikafrämjamedarbetetanvändas i attkunna
arbets-Lönesättningenlöneutveckling.ochtill kompetens-och avmän

uppmärk-särskiltyrkesområden skallkvinnodomineradeinomtagare
sammas.

före-analyseraochkartläggaskyldigArbetsgivare är att9 b§ som
§enligt 9anställningsförmåneroch andralönskillnader ikomsten aav

tillförhållandeiarbetstagarorganisationmedsamverkandet iskall göra
innebärSamverkankollektivavtal. attbundenarbetsgivarenvilken är av

arbetetdelta iberedas möjlighetskall attarbetstagarorganisationema
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med kartläggningen och jämställdhetsanalysen del densamt av
information behövs för analysarbetet, exempelvis uppgiftsom om
enskilda arbetstagares löner. Samverkan skall inledas med arbets-att
givaren kallar de fackliga organisationerna till förhandling huren om
arbetet ska bedrivas.

10 § Arbetsgivare skall varje år efter samråd med arbetstagarorganisa-
tion förhållandei till vilken arbetsgivaren bunden kollektivavtalär av

åtgärdsplan förupprätta sitt jämställdhetsarbete.en
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Kommlttedlrektlv w
Översyn Dir.jämställd-delarvissa avav

1998160hetslagen

juliregeringssammanträde den 9 1998.vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

EG-rättenbakgrund de kravskallutredaresärskild motEn somav-
diskrimineringlagstiftningtillförslagoch de motställer somtre ny

delar järn-vissaframlagt översynnyligen göraregeringen avaven-
till lagändringarförslag översynendeoch lämnaställdhetslagen som

till.anledningger
följ ande.särskiltskallUtredaren göra

förhållande tillpresumtionsregler ijämställdhetslagensAnalysera-
lagändringar.föreslåbehovvidochEG-rätten

defini-Överväga, bevisbördedirektiv,bakgrund EG:smot enomav-
ochlagtexteninföras ibördiskrimineringindirektbegreppettion av

definition.utformningförslag tilllämnafalletså är av enom
dessochdiskrimineringsförbudjämställdhetslagensAnalysera om-

med EG-rättenöverensstämmelseistårjämförelsepersonpåkrav
belysaövrigtilagändringarföreslåfinns ävenbehovoch samtom

diskrimineringsförbud.jämställdhetslagens
föreslå deochskadeståndreglerjämställdhetslagensAnalysera om-

föranleder.analysenlagändringar som
lönekart-a§jämställdhetslagens 9de kravBedöma omsomom-

kvinnormellanjämförelsergällerdetställer göraläggning attnär
arbets-kategorierför olikaarbete ochskildaoch imän typer avav

falletsåavseende och ärförtydligas i någotbehövertagare om
kanförtydliganden. Utredaren över-sådana äventillförslaglämna

förvidtasbehövastället kanåtgärd i attnågonväga annanom
praktiken.uppfyllasskall ibättrelagens krav

arbetstagarorganisatio-utsträckningvilkenbild iSkapa sig aven-
kartläggningmed arbetsgivarensamverkani sin avom ennema,

be-hararbetsplatsen,och påkvinnormellanlöneskillnadema män
individersenskildauppgiftertillgång tillfåhov rätt att omav en
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löner. Om det finns påtagligt sådant behov,ett bör utredaren över-
det nödvändigtväga och lämpligtär lagtexten ändras och iom att

förekommande fall lämna förslag till sådan ändring.en
Pröva fackliga organisationer skall föra talanrättom att- ges om
vitesföreläggande i Jämställdhetsnämnden och i Nämnden mot
etnisk diskriminering och vid behov lämna förslag utformningom

sådana regler.av

Bakgrund

Jämställdhetslagen

Lagen 1979:1118 jämställdhet mellan kvinnor och arbets-imänom
livet trädde krafti den juli1 Efter1980. resulteradeöversyn, ien som
betänkandet Tio år med jämställdhetslagen SOU 1990:41, trädde den

jämställdhetslagen 1991:433 krafti den l januari 1992. Dennya nya
lagen anpassad till EG:s regler på området. Den 1 juli 1994 träddevar
vissa ändringar i den lagen i kraft SFS 1994:292. Dessa gällernya
bl.a. förhållandet mellan kollektivavtal jämställdhet och lagensom
regler aktiva åtgärder införandet skyldighet församt arbets-om av en
givare sysselsätter tio eller fler arbetstagare årligen kartläggaattsom
förekomsten löneskillnader mellan kvinnor och på arbetsplat-mänav

Den 1 juli 1998 trädde vissa ändringar i kraft frågai sexuellasen. om
trakasserier SFS 1998:208.

Jämställdhetslagen avgörande verktygär förett åstadkommaatt
jämställdhet mellan kvinnor och på arbetsmarknaden.män inne-Den
håller två huvuddelar: dels regler förbud könsdiskriminering,motom
dels regler ålägger arbetsgivaren bedriva målinriktat, aktivtatt ettsom
arbete för jämställdhet arbetsplatsen.på Reglerna aktiva åtgärder ärom
framåtsyftande och sikte på främja jämställdhettar mellan kvinnoratt
och generellt på arbetsplatsenmän medan reglerna förbud motom
könsdiskriminering skydd förutgöra individenatt diskri-ettavser mot
minering på grund kön.av

Reglerna aktiva åtgärderom

Reglerna aktiva åtgärder innebär arbetsgivaren skall bedrivaattom ett
målinriktat arbete för aktivt främja jämställdhetatt på arbetsplatsen.
Arbetsgivarens skyldigheter härvidlag omfattar bl.a. åtgärder frågai om
arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Det sistnämnda avser en
skyldighet för arbetsgivare sysselsätter tio eller fler arbetstagaresom att
årligen kartlägga förekomsten löneskillnader mellan kvinnor ochav
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i skildamän arbete och förtyper olika kategorier arbetstagareav påav
arbetsplatsen 9 §.a

Därutöver skall arbetsgivare sysselsätter tio eller fler arbets-som
varje årtagare plan förupprätta sitt jämställdhetsarbete. Planen skallen

bl.a. innehålla översikt de aktiva åtgärder arbetsgivaren be-en av som
höver vidta enligt 4-9 §§. Den skall innehållaäven översiktlig redo-en
visning kartläggningen löneskillnader. En arbetsgivareav inteav som
följer dessa skyldigheter kan vid vite föreläggas fullgöra dem. Ettatt
sådant föreläggande meddelas Jämställdhetsnämnden efter fram-av
ställning Jämställdhetsombudsmannen JämO.av

Förbuden könsdiskrimineringmot

Jämställdhetslagens förbud könsdiskrimineringmot omfattar både
direkt och indirekt diskriminering. Med könsdiskriminering attavses
någon missgynnas under sådana omständigheter missgynnandet haratt

direkt eller indirekt sambandett med den missgynnades könstillhörig-
het 15 §. Förbuden omfattar bl.a. anställning, anställningsvillkor
inklusive lön, arbetsledning, uppsägning och omplacering 16-20 §§.
Förbudsreglema, förutom 17 utformadeär presumtionsregler.som
Detta innebär arbetstagaren haratt visa de omständigheteratt att som

i respektive bestämmelse föreligger. Om så falletanges övergår be-är
visbördan till arbetsgivaren. Ogiltighet och skadestånd de påföljderär

lagen anvisar vid könsdiskriminering. Enligt 25 § andrasom stycket
skall, flera har diskriminerats, skadeståndet bestämmasom som om
bara dem hade blivit diskriminerad delas lika mellan dem,en av samt
s.k. delat skadestånd.

Otillåten könsdiskriminering enligt 16 förutsätter§ dett.ex. finnsatt
faktisk jämförelseperson kön. Mål tillämpningenmotsatten av om av

förbudsreglema och reglerna skadestånd och andra påföljder hand-om
läggs enligt lagen 1974:371 rättegången i arbetstvister. JämO harom
talerätt i Arbetsdomstolen. Talerätten subsidiär i förhållandeär till den
talerätt arbetstagarorganisationema har.som

Diskrimineringslagstmningen i övrigt

Regeringen har under våren 1998 till riksdagen lämnat propositionertre
med förslag till lagstiftning diskriminering.mot Propositionernany
gäller lagstiftning etnisk diskrimineringmot i arbetslivet prop.
1997/98:l77, diskriminering i arbetslivetmot på grund sexuellav
läggning prop. 1997/98:180 och diskriminering arbetslivetmot i av

6 19-1501Enöversyn
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Propositionema1997/98:179.funktionshinder prop.medpersoner
1998.höstenundertidigastriksdagenbehandladebliberäknas av
förbudomfattarde motlagförslagende är attförGemensamt tre

dis-oberoendegällerdiskrimineringindirektoch avdirektbåde som
diskrimineringFörbudenarbetsgivaren. motavsikt hos avkriminerande

tilloch,relcryteringsförfarandethelaomfattaföreslåsarbetssökande
detjämställdhetslagen, oavsettenligtgällervad omskillnad mot som

jämställd-skillnad motej. Enelleranställningsbeslutfattas annanett
inteförslagen ärdediskrimineringsförbuden i upp-hetslagen nyaär att
bevisbörde-uttryckligfinnsDockpresumtionsregler.byggda ensom

förslagendediskriminering. Idirekt trebestämmelsernaregel i om
diskri-indirektmedvadbestämmelseruttryckligafinns avsessomom

minering.
föreslåsarbetslivetdiskriminering ietniskgällerslutligendetNär
innebärjämställdhetslagen,iliknandepå sättbestämmelser somsom,
främjaföråtgärderaktiva attvidtaarbetsgivareför attskyldigheten

arbetsförhål-frågaåtgärder iSkyldighetenmångfald. ometnisk avser
rekryte-frågaitrakasserier,åtgärder samtdäribland mot omlanden,

etnisktill lagFörslagmångfald motmedRäknabetänkandetring. I
Diskri-bådeföreslogs1997:174 attSOUarbetslivetidiskriminering
förhål-iarbetstagarorganisationerochDOmineringsombudsmannen

fåskullekollektivavtal rättbundenarbetsgivare ärvilkatilllande aven
Idiskriminering.etniskNämndenvitesföreläggande i motbegäraatt

sådan Ifåskall rätt.DOföreslagitregeringen atthar enpropositionen
anförtregeringen atthartalerättarbetstagarorganisationemasfråga om

belysasbörfrågadennapositiv attkanordningsådan menvaraen
börjämställdhetslagen göras.medsamordningochytterligare att en

könsdiskrimineringreglerEGss m.m.om

kvin-mellanjämställdhetfrågorigemenskapsarbetetförGrunden om
dessEG-fördragetursprungligadetiredanlades genomoch männor

grundvalPåarbete.likaförochkvinnorför mänlönlikaartikel 119 om
praxis.omfattandeutvecklatEG-domstolenartikel hardenna enav

medlemslän-effekt idirektlikalöneprincipen gettsharDärigenom t.ex.
sekundärlagstiftning,medkompletteratsharArtikel 119dema. senare

mellanlikabehandlinggällerdetochlönlika närgällerdetbl.a. när
Även påtrygghet.socialfrågaoch iarbetslivetiochkvinnor män om

rättspraxis.omfattandeförhållandevisfinnsområdendessa en
iändringarmedlemsländer överensEU:skorn1997 omSommaren

träda iförväntasAmsterdamfördraget,s.k.detfördraget somgenom
för-ytterligareinnebärAmsterdamfördraget1999.årunderkraft en
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stärkning jämställdhetsfrågoma i fördrag.EU:s dettaI sammanhangav
kan särskilt förstärkningennämnas i fråga artikel fördragets119om
artikel 141 i konsoliderad version klarläggande likabe-samt ett att
handlingsprincipen, djupt rotad iär EG-rätten, inte hindrarsom en
medlemsstat använda sig s.k. positivatt särbehandling under-av av

kön i syfte åstadkomma jämställdhetrepresenterat i praktikenatt på
arbetsmarknaden artikel 141.4. Genom artikel har rådet ävenen ny
fått ökade befogenheter besluta åtgärder diskrimineringatt motom
artikel 13.

Skrivelser från JämO

I skrivelse till regeringen den 29 augusti 1996 lämnade för-JämOen
slag till vissa ändringar i jämställdhetslagen. Som följd skrivelsenen av
beslöt regeringen lagens regleröver sexuellaatt trakasserier.se om
Som trädde reglernämnts sexuella trakasserier i kraft den juli1nya om
1998. I regeringens skrivelse till riksdagen Jämställdhetspolitiken
l996/97:4l, bet. 1996/97:AU8, rskr. 1996/97:155, aviserades även att
lagens regler skadestånd vid behov skulle någonöver attom ses men
ytterligare åtgärd med anledning JämO:s skrivelse inte skulle vidtas.av

Den 19 augusti 1997 återkom JämO i skrivelse med begäranen om
vissa delaröversyn jämställdhetslagen, främst bevisbörde-av av

reglerna, frågan det för diskrimineringsförbudens tillämpning skallom
behövas jämförelseperson kön, skadeståndsreglerna ochmotsatten av
skyldigheten för arbetsgivare kartlägga löneskillnademaatt mellan
kvinnor och på arbetsplatsen. Det faktummän antal domar påatt ett

tid har avkunnats i EG-domstolen och i Arbetsdomstolensenare om
könsdiskriminering enligt JämO skäl förär vissa be-att övernu se
stämmelser i jämställdhetslagen förhållandei till EG-rätten. Slutligen
föreslår JämO de fackliga organisationerna, likhetatt i med vad som
gäller för JämO, skall få möjlighet begära vitesföreläggande iatt Jim-
ställdhetsnämnden.

Utredningen fördelningen ekonomisk makt och ekonomiskaom av
mellan kvinnor och mänresurser

Utredningen fördelningen ekonomisk makt och ekonomiskaom av re-
mellan kvinnor och män, Kvinnomaktutred-antogsurser namnetsom

ningen, lämnade i december 1997 slutbetänkandet Ty makten dinär
SOU 1998:6. Utredaren föreslår bl.a., i likhet med JämO, jim-att
ställdhetslagens 9 förtydligas§ i fråga jämförelse mellana om
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dedelföreträdare skallfackligaoch rätt att tabefattningstyper att av
löneskill-kartläggalokala arbetetför detbehövslöneuppgifter attsom
skyldigaskallarbetsgivareföreslåsVidareenligt 9 attnadema varaa

följtsharlönekartläggningårsföregåendehurredovisa uppävenatt
arbetsledare. Be-kvinnligaandelenredovisaskallårligendeattsamt

förarbetasremissammanställningremissbehandlats. Enhartänkandet
Regeringskansliet.fram inomnärvarande

Behovet översynav en

ande frågor.följsärskiltskäl överfinnsDet att senu

bevisbördedirektivEGssGenomförande av

bevisbörda97/80/EGdirektivetrådet1997december15 antogDen om
kodifieringinnebärDirektivetkönsdiskriminering.målvid avenom

direk-Enligtplacering.bevisbördansfrågapraxis iEG-domstolens om
det,säkerställa närmedlemsstaterna attskalltivet anserpersoner, som

tillämpatsharlikabehandling inteprincipenkränktasig att omgenom
faktaframläggerinstansbehörigellerdomstolinfördem,på annan

indirektellerdirektförekommithardetanledning attatt antagersom
föreliggerdet intebevisasvarandenskall åligga attattdiskriminering,
Direktivetartikel 4.1.likabehandlingprincipenbrottnågot mot om

fördel-bevisreglerinföra ärmedlemsstaternahindrar inte att mersom
käranden.föraktiga

dis-indirektdefinition begreppetinförtshardirektivet ävenI aven
2.2.artikelkriminering

ja-den 1medlemsstaternagenomfört i senastskallDirektivet vara
2001.nuari

inför Sveri-utreddestill EG-rättenförhållandeJämställdhetslagens
redovisades iochJämställdhetsutredningenEES-medlemskap avges

Även1990:41.SOUjämställdhetslagenmedårTiobetänkandet
ijämställdhetslagendelargranskade vissaLöneskillnadsutredningen av

betänkan-redovisade ifinnsslutsatserDessförhållande till EG-rätten.
arbetsmarknadsvenskpålönediskrimineringochLöneskillnaderdet

f..2581993:7,SOU s.
jämställdhets-analysgjorde bl.a.Jämställdhetsutredningen aven

då fannstill den praxisförhållandeipresumtionsreglerlagens som
slutsatsUtredningensplacering.bevisbördansfrågaiEU varinom om

be-EG-rättenstrid medstod iregler intejämställdhetslagensatt
f..tänkandet 282s.
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frågaI indirekt diskriminering föreslog Jämställdhetsutred-om
ningen jämställdhetslagen skulle ändras såatt både direkt och indi-att
rekt diskriminering skulle missgynnandeutgöra och definitionatt en av
begreppet borde in lagtexteni betänkandet f..tas 279 I propositio-s.

jämställdhetslag prop. 1990/91:1l3 utformades förbu-nen om en ny
den könsdiskriminering förbud både direktmot och indirektmotsom
diskriminering. Efter påpekande från Lagrådet, ansåg detattsom var
onödigt lagtexten med definition begreppet indirektatt tynga dis-en av
kriminering, valde regeringen avstå från sådan definition lag-iatt en

uttaladeRegeringen innebörden begreppet bordetexten. anslutaatt av
till vad gäller inom prop.EU 79 och f..105som s.

Eftersom EG:s bevisbördedirektiv skall genomfört medlems-ivara
länderna den januari1 2001, behöver båda dessa frågorsenast överses
på nytt.

Diskrimineringsförbudens räckvidd

Diskrimineringsförbuden dei nämnda propositionema lagstift-tre om
ning diskriminering sikte på det har förekommit mindremot tar om en
förmånlig behandling jämförelsei med För attav en person en annan.
kunna påvisa detta måste faktisk jämförelse vanligen mellangöras,en

Ävenolika hypotetisk jämförelse kan komma fråga.i Detpersoner. en
behöver således inte nödvändigtvis finnas faktisk jämförelseperson.en

hellerInte krävs det enligt förslagen arbetsgivaren fattatharatt ett
anställningsbeslut för diskriminering arbetssökande skallatt av en
kunna komma fråga.i

harJämO i sina båda skrivelser jämställdhetslagen, med hänvis-om
ning till direktivEG:s 76/207/EEG likabehandling, tagit frå-om upp

jämförelseperson förhållandei till lagens diskrimineringsför-gan om
bud. Hon har också pekat på dom i EG-domstolen i målet C-177/88en
Dekker Stichting Vonningscentrum Jong Volwassenen VJVmot voor
Centrum Plus 1990 ECR I 3941. JämO domstolen dennaiatts. anser
dom tolkar EG:s likabehandlingsdirektiv på går jim-sätt utöverett som
ställdhetslagens regler.

Eftersom EG-rättens innebörd i detta avseende har skapat vissen
oklarhet behövs det analys hur jämställdhetslagens reglerennu av
ställer sig till EG-rätten. bakgrundMot diskrimineringsförbuden i deav

propositionema det också värdefullttre är i belysaövrigt jäm-att även
ställdhetslagens diskrimineringsförbud.
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Skadestånd

diskriminering harreglerpropositionemadeI mottre rege-nyaom
jämställd-gäller enligtvadtill skillnadföreslagit,ringen mot som nu

arbetssökandefleraskadeståndet vid diskrimineringhetslagen, att av
skall få ska-diskriminerasochmellan dem. Vardelasskallinte en som

för.just denkränkningför dendestånd utsattspersonensom
antal domartidhar påkönsdiskrimineringfråga ettI av-senareom

uttalandenvilka domstolen vissa rörEG-domstolen, ii görkunnats som
målengällerkönsdiskriminering.konstaterad Detskadestånd vid t.ex.

NilsC-l80/95och43671993 ECRMarshallC-271/91 s.
Även Dekker-s.k.nämndaden2195.1997,Draehmpael, REG ovans.

sanktioner.frågordomen tar omupp
jämställd-analysera hurskälfinns detbakgrunddenna attMot nu

för-och tilltill EG-rättenskadestånd förhåller sigreglerhetslagens om
diskriminering.reglerpropositionemade motslagen i tre om nya

lönefrågorVissa

lagtextenföreslagitaugusti 1997den 19skrivelse atthar i sinJämO av
hänseen-eller förtydligas iförändras9 §jämställdhetslagens etti para

Kvinnomaktutredningen,har lämnatsförslagLiknandeden. somav
redovisaskyldigaskallarbetsgivareföreslagit atthardärutöver att vara

följtsharlönekartläggningföregående årshur upp.
detställerlagenförsta de krav närför detgällerförslagJämO:s som

mellanlöneskillnaderförekomstenmellanjämförelsergäller göraatt av
kategorieroch för olikaarbeteskildaiochkvinnor män typer avav

enligtlönekartläggning 9förinomarbetstagare aenramen
frågadennaföljandebl.a.bestämmelsentillförarbetena sägsI om

48:1993/941147prop. s.
kvinnligabåde förinnehålla redovisningsåledesbörKartläggningen en

inivåer,olikadvs.olika kategorier,i t.ex.arbetstagaremanligaoch
dockbörrutinarbete Denarbete,kvalificeratmedledande ställning, etc.

på olikaarbetstagarelönerna förtill beskrivakoncentrerasenbartinte att
skildaOckså iarbetstagaresvårighetsgrad.med olikaarbetenivåer eller i

ingå kart-bör iyrkesbeteckningarolikamedellerarbetetyper av
arbets-mellanbåde ochinombör kunnajämförelse görasEnläggningen.

innebärFörfarandetarbete.ochskilda kategoriernadei typernatagarna av
nivåoch till sintill funktionbåde med hänsyn sinkanarbetenatt grupperas

därefter Detkanmellanoch göras.jämförelse inomoch gruppernaen
arbetsplats börledande ställningiarbetstagareinnebär attt.ex. enen

ledandekön iarbetstagaremedjämföras motsattkunna avannanen
befinner sig ibåda arbetstagarnadebara typinteställning när avsamma

arbete.också i skildafunktionerolikaeller hararbete typerutan av
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framhållsDet vidare förarbetenai regeln har utformats så denatt att
vissa i detalj föreskriva hur kartläggningenutan att skall gåanger ramar

till. görligasteI mån bör kartläggningen leda till arbets-att grupper av
utför arbete betraktatagare likaär eller likvärdigt påattsom som som

arbetsplats kan identifieras. Syftet med regeln synliggöraärsamma att
förhållandena denpå enskilda arbetsplatsen, inte synliggöraattmen
enskilda kvinnors och löner ellermäns ingripa i löneför-att parternas
handlingsarbete.

Det sig självt för uppfylla lagenssäger nuvarande krav påatt att en
lönekartläggning, i samverkan med arbetstagarorganisationemasom
bör central del i arbetsgivarens aktiva jämställdhetsarbete,vara en
måste det lönejämförelse frågaigöras både funktion.nivå ochen om
Det mycket angeläget 9 fåra§ detär genomslag haratt varitsom
avsikten. finns därförDet skäl paragrafen behöverövervägaatt om
förtydligas, den sakliga innebörden den förändras,utan att eller attav

någon åtgärd kan behövaöverväga vidtas för lagens kravattom annan
bättre skall uppfyllas praktiken.i

Den andra fråga JämO för fackliga företrä-tar rör rättsom upp en
dare få del löneuppgifter rörande andra arbetstagareatt deän ärav som
medlemmar i den fackföreningen. Syftet med sådan skullerättegna en

underlätta arbetstagarorganisationemas deltagande i kartlägg-attvara
ningsarbetet. Från privat arbetsgivarhåll har emellertid sigmotsattman

lämna uppgifter enskilda individersatt löner, under hänvisningut om
till skyddet för den enskildes integritet. Det råder delade meningar om
det 9 § följer skyldighet för arbetsgivaren lämna sådanaattav a en
uppgifter till den fackliga organisationen. anförJämO i skrivelsesin att
det mycket otillfredsställande kartläggningsarbetetär företageniatt ute
skall blockeras fråga.denna Mot denna bakgrund bör frågan bely-av
sas.

Kvinnomaktutredningens förslag arbetsgivare skall åläggasatt att
redovisa hur föregående års lönekartläggning har följts och deattupp
årligen skall redovisa andelen kvinnliga arbetsledare redan inomryms
jämställdhetslagens nuvarande regler.
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etniskiNämndeniJämställdhetsnämnden ochTalerätt mot
diskriminering

vitesföreläg-talanJämställdhetsnämnden föraiJämO har rätt att om
åtgärder. Iregler aktivaföljer lagensintearbetsgivaregande omsomav

arbetsmarknadensförbl.a. företrädareingårJämställdhetsnämnden
JämOdomarkompetens.och haskall juristordförandeDessparter. vara
sådanskall fåarbetstagarorganisationemafråganhar begärt att enom

skall utredas.ämställdhetsnämndentalerätt i J
föreslagitnyligenföregående har regeringendet attredovisats iSom

föreslagnadeskall ha tillsynJämO, överpåDO, sätt nyasomsamma
arbetslivet.mångfaldetnisk iför främjaåtgärderaktivareglerna attom

vitesföreläggande iföra talanfårDOinnebärFörslaget rätt attatt om
intefråga arbetsgivareidiskrimineringNämndenden mot somomnya

föreslåsetnisk mångfald. Däremotfrämjaskyldigheterfullgör sina att
arbetstagarorgani-ytterligare,frågan belysespåavvaktan attinte, i att

börfråganbelysningsådansådan Enfåskall rätt.sationerna nuaven
både iutredastalerättarbetstagarorganisationemasbörDärförske.

åtgärderlagenföreslagnaoch denjämställdhetslagen motfråga omom
arbetslivet.diskriminering ietnisk

Uppdraget

EG-rättenkravbakgrund deuppdragUtredarens är att mot somav—
diskrimineringlagstiftningförslag tilldeställer och mot somtre ny
jämställdhetslagendelarvissaframlagtnyligen överregeringen avse-

till.anledninglagändringartillförslagde översynenoch lämna gersom
Översynen ande.följinriktas påsärskiltskall

diskrimineringindirektochBevisbördan

bevisbör-EG-direktivetdetbakgrundskall,Utredaren mot omnyaav
tillförhållandepresumtionsregler ijämställdhetslagensanalyseradan,

bevisbördefråganhurintressedetanalysenI ävenEG- ärrätten. av
vid etniskreglertillmed förslagpropositionernabehandlas i de tre nya

funktionshindermed samtdiskrimineringdiskriminering, personerav
vid han-analysensexuell läggning. Omgrundpådiskriminering gerav

medsamklangipresumtionsregler inte stårjämställdhetslagensden att
till lagändringar.förslaglämnaskall utredarenEG-rätten,

för-enligtdiskrimineringindirektomfattarJämställdhetslagen som
bakgrundgäller enligt EG-rätten. Motvadtillanslutabörarbetena som

lagför-deoch beaktandebevisbördedirektivet iartikel 2.2 i att treavav
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slagen lagstiftning diskriminering för respektivesinamotom ny
ämnesområden definierar begreppet indirekt diskriminering, skall utre-
daren definition bör införas i jämställdhetslagen.överväga ävenom en

fallet skall förslagOm så till utformning definition lämnas.är av en

Diskrimineringsförbudens räckvidd

jämställdhetslagensUtredaren skall analysera diskrimineringsför-om
jämförelsepersonbud och dess krav på och anställningsbeslut står i

överensstämmelse med EG-rätten. Utredaren skall därvid beaktaäven
de förslag till diskrimineringsförbud regeringen lagt fram i de tresom

regler diskriminering.propositionema motom nya
vid handen jämställdhetslagenOm analysen bör ändras, skallattger

förslag lagändringar läggas fram. detI sammanhanget bör dockom
följande beaktas.

frågafall där det kan bli könsdiskriminering detDe utan attom
finns jämförelseperson, torde huvudsakligen dels diskrimine-röraen

graviditet, frågor föräldra-ring på grund barn ocht.ex. genomav om
ledighet vid anställningsintervjuer, eller diskriminering harannan som

traditionella till rollmed arbetsgivarens inställninggöraatt personens
könsdiskriminering,förälder, dels sådan fråga lön,it.ex.som somom

efter jämförelse.kan konstateras hypotetisk torde diskrimi-I övrigten
regel förutsättapå grund kön i faktisk jämförelse mel-nering attav en
harlan olika kön gjorts.personer av
föreslagnabakgrund de diskrimineringsförbuden deMot i treav

regler diskrimineringpropositionema skall utredaren ävenmotom nya
belysa jämställdhetslagens diskrimineringsförbud.i övrigt

Skadestånd

analys förhållandet jämställdhets-Utredaren skall mellangöra en av
skadestånd ochlagens regler motsvarande regler deti EG-rätten närom

gäller könsdiskriminering. Därvid skall utredaren beakta ska-även att
deståndet enligt de lagar diskriminering lagtregeringenmotnya som
förslag skall delas vidinte diskriminering flera arbetssökande.om, av
Utredaren skall lägga fram de förslag till lagändringar analysensom
föranleder.
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lönefrågorVissa

skall bedöma de kravUtredaren jämställdhetslagens 9a§om som
jämförelserställer det gäller mellan kvinnor och igöra männär att

för olika kategorier behöverskilda arbete och arbetstagaretyper av av
hänseende. fallet lämnaförtydligas något Om så skall utredareni är

förtydliganden, tillämp-förslag till sådana paragrafens sakligautan att
Paragrafen bör tillföras krav påningsområde förändras. inte något att

arbetsvärdering skall eventuell dis-systematisk Frågorgöras. omen
gäller enskildas löner bör fortsättningenkriminering det inär även an-

lagens lönediskrimineringsförbud. utredarenmed hjälp Omgripas av
nuvarande lagtexten ändamålsenligfram till denkommer är attatt men

för skallbehöva vidtas lagens krav bättreandra åtgärder kan att upp-
fri föreslå lämpliga åtgärder.utredarenfyllas praktiken,i är att

utsträckningskapa sig bild i vilkenskall vidareUtredaren somen av
samverkan arbetsgivareni sin medde fackliga organisationerna om en

tillbehov få tillgångenligt a§ harlönekartläggning 9 rätt attav en
finner detenskilda individers löner. Om utredarenuppgifter attom

nöd-behov, bör utredaren detsådantfinns påtagligt ärövervägaett om
förekommande falllagtexten ändras ochlämpligt ivändigt och att

till sådan ändring.lämna förslag en

iJämställdhetsnämnden och iNämnden etniskalerättT mot
diskriminering

be-fackliga organisationer skallskallUtredaren rättpröva attgesom
NämndenJämställdhetsnämnden och ivitesföreläggande i motgära

för och så-därvid redovisa skälenetnisk diskriminering emotsamt en
jämställdhets-finner det lämpligtutredarendan ordning. Om äratt att

diskrimine-lagen åtgärder etniskoch den föreslagnalagen motnya om
förslagsådan riktning, bör utredaren lämnaarbetslivet ändras iring i en

till hursådana regler och därvid ställningutformning även ta enavom
har ochförhålla sig till den talerätt JämOsådan talerätt skall somsom

föreslås få.DO

genomförande och tidsplanUppdragets

andraförslag till lagändringar och eventuellaskall lämna deUtredaren
kan anledning till.åtgärder översynen gesom

skall förslagenkostnadskonsekvenser redovisas. OmFörslagets
skall finansiering förslagenökade kostnader anvisas.innebär en av
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Utredaren bör bedriva sitt arbete i samråd med arbetsmarkna-nära
dens erfarenheter lagens tillämpning bör inhämtas.JämOzsparter. av

gäller kom-utredningsarbetet regeringens direktiv till samtligaFör
regionalpolitiska kon-mittéer och särskilda utredare redovisaattom

dir.dir. 1992:50, offentliga åtagandensekvenser prövaattom
dir.redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser1994:23, attom

brottsföre-för brottsligheten och detkonsekvenser1994:124 samt om
1996:49.byggande arbetet dir.

redovisas den september 1999.skall 1Uppdraget senast

Arbetsmarknadsdepartementet
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W;
Kommittédirektiv ww

BL‘

Dir.utredningentillTilläggsdirektiv om
1998193jämställd-delarvissaöversyn avav

hetslagen

december 1998.regeringssammanträde den 22vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

hängerfrågoranalysera deskallutredarensärskilda ävenDen som
ytterligarebehövsdetoch bedömaarbetsvärderingmed omsamman
likvärdigtochför likalika lönbestämmamedarbetetföråtgärder attatt

praktiken.underlättas iskallarbete

uppdragettillBakgrund

juli 1998den 9tillkalladesbemyndiganderegeringensstödMed enav
delarvissauppdragmed översynutredare görasärskild att avaven

lagändringartill över-de förslaglämnaochjämställdhetslagen som
skulleUtredningen1998:60. görasdir. mottillanledninggersynen

lag-tillförslagdeställer ochEG-rättenkravde trebakgrund nysomav
fram.lagtnyligenregeringendiskrimineringstiftning mot som

tillskrivelsehar iJämOJämställdhetsombudsmannen rege-en
medproblemanmält vissaunder handoch1998augustiden 24ringen

harJämOlönediskriminering.anmälningarhandläggningsin omav
förbehövsprocedurdenreglering attönskemålframfört somavenom

ordninggäller vilkenarbetena. Fråganberördajämföra deochvärdera
nöd-blirvanligenarbetsvärderingsstudieför dengällaskall somsom

begärtharutföra den. JämOskall ävenochvid tvistvändig somvemen
lönediskrimine-genomförabefogenhetersinaförstärkning att enaven

enskildauppstått iproblemhärBakgrundenringsutredning. är som
personerjämförelsepersoneroch s.k.arbetsgivareärenden attgenom

och lönenarbetetkraven imed frågajämföras ivillanmälaren omsom
skallde arbetenfram fakta kringför fåmedverkavelatinte att som
18 §lagtexten iönskemål från JämOytterligare ärjämföras. attEtt
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jämställdhetslagen förtydligas det lagtexteni direktattgenom anges
kriterierna för vad likvärdigt arbete.ärsom

Direktiven till utredaren framstår bl.a. denna bakgrund allt-mot som
för begränsade de delari arbetsvärdering.rörsom

Uppdraget

Utredaren skall, med beaktande lönebildningen frågaatt ärav en som
på arbetsmarknaden har det huvudsakliga för, analy-parterna ansvaret

de frågor hänger med arbetsvärdering och bedömasera som samman
det behövs ytterligare lagändringar eller förandra åtgärder attom

arbetet med bestämma lika lön för lika och likvärdigt arbete skallatt
underlättas praktiken.i

skallUtredaren hämta in internationella erfarenheter, frånäven t.ex.
Kanada, på detta område.

Tidsplan

tilläggsuppdrag bör innebäraDetta inte någon förskjutning den tidi-av
tidsplanen.angivnagare

Arbetsmarknadsdepartementet
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3751.0117

RÅDETS DIREKTIV

februari 1975den 10av

lön förlikaprincipentillämpningenlagarmedlemsstaternastillnärmningen omavomavom
ochkvinnor män

75/117/EEG

RÅD förstärksgrundläggandelagarnadeönskvärtDetHAR AN- ärGEMENSKAPERNAS attEUROPEISKA
den praktiskaunderlättasyftar tillmed attDIREKTIVTAGIT DETTA normersom

så allajämställdhetsprincipen,tillämpningen att an-av
frågor.i dessaskyddasgemenskapenkanställdainomupprättandet Euro-Fördragetmed beaktande avomav

artikel 100 isärskiltgemenskapen,ekonomiskapeiska
medlemsstaterna,de olikafortfarandeifinnsOlikheterdetta,

tillämpa denförgjortssträvandende atttrots som
konferensvid medlemsstaternasresolutionförslag, antogskommissionensbeaktandemed somav

för kvinnor ochlönlika män.den30 december1961om
tillbestämmelseryttrande‘, de olika ländernas närmasDärför börEuropaparlamentetsmedbeaktandeav

likalönsprincipen.tillämpningenfrågavarandrai avom
kommitténssocialaEkonomiskaochmed beaktandeav

yttrandeG, och
FÖLJANDE.FÖRESKRIVSHÄRIGENOM

följande:beaktandemed av

Artikel Iskallkvinnor och mänprincipenGenomförandet attav
utgörartikel 119fördragetserhålla enligtlika lön en

ochkvinnorför mänlika lönPrincipenmarknadens somväsentlig del den omupp-gemensammaav
kallad"lika-härefterfördraget,ii artikel ll9skisseratsfunktion.rättandeoch

för arbeteellerfor lika arbeteinnebärlönsprincipen", att
diskrimineringpå grundvärdealltillerkännslikasäker- avhand medlemsstaternasi första attDet somär ansvar

och villkor förformervid allaavskaffaskön skalllämpliga lagartillämpasprincipställa dennaatt genom
ersättningen.andraförfattningar.och

föranvänds19743 arbetsvärderingssystemsynnerhetljanuari när ettden 21Rådets resolution ettomav
påbaseratmåstedettabestämmalön,möjligtdettillsyftade att att sammasocialtåtgärdsprogram göra varaatt

så,utformatochochfor bådekvinnorkriterier mänförbättrade levnads-bevaraoch samtidigt varaharmoniera
pågrund kön.diskrimineringdet utesluterallsocialbalanseraduppnåarbetsförhållandenoch att avoch en

och erkändegemenskapeniutvecklingoch ekonomisk
frågaikvinnornaåtgärderförprioritet bör omatt ges

Artikel 2och befordran,yrkesutbildningtillgång till anställning,
inklusive lön.arbetsvillkoren,beträffandeliksom även

lagstiftning införanationellai sinskallMedlemsstaterna
möjligt fördetförbehövssådanaåtgärder göraattsom

på grundförtördeladesiganställdaalla attav11-:GTnrC somanser13.5.1974,43.55, s.
sinarättighetertillämpatslikalönsprincipeninte göraatt2 EGT C 26.7.1974.88, s.ur sigeventuelltha hänväntdomstoleftergällandevid att3 EGTnrC 12.2.1974.13. s.

myndigheter.behörigatill andra
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Artikel 3 Artikel 7

Medlemsstaternaskall avskaffa all diskriminering mel- Medlemsstaternaskall till de bestämmelserattse som
lan kvinnor och strider likalönsprincipenmän mot antagitsi enlighetmeddettadirektiv jämtesom bestämmelser
och kanhänförastill lagarochandraförordningar. redan gäller på områdetsom på alla lämpliga sättsom

kommer till de anställdaskännedom, på derast.ex.
arbetsplats.

Artikel 4

Medlemsstaternaskall vidta de åtgärder behövsför Artikel 8som
säkerställa bestämmelseri kollektivavtal, löne-att att

skalor, löneavtaleller individuella anställningsavtal Medlemsstaternaskall i kraft de lagarochandrasättasom
strider likalönsprincipen fårskall eller förklaras författningarmot nödvändiga för följa dettaär attsom
ogiltiga fåreller ändras. direktiv inom år efter dagenför dessanmälanochett

skall underrättakommissionen detta.genast om

Artikel 5 Medlemsstaternaskall till kommissionenöversända
till de lagar författningarochandra detexterna antarsom

Medlemsstaternaskall vidta de åtgärder behövsför inomdetområde omfattas dettadirektiv.som som av
skyddaanställda frånavskedande arbetsgivarensatt mot

sida, avskedandet följd klagomål från deärom en av
anställdainom företaget åtgärdereller rättsliga i syfte Artikel 9av

säkerställa likalönsprincipeniakttas.att att
två årInom efterutgången denettårsperiodav somanges

i artikel 8 skall medlemsstaternatill kommissionen
Artikel 6 översändaall information behövsför dennaskallattsom

kunna avfatta tillämpningen dettarapporten om av
Medlemsstaternaskall i enlighet med sina nationella direktiv för rådet.överlämnandetill
villkor och vidta nödvändigaåtgärderförrättssystem att
säkerställa likalönsprincipen tillämpas. De skallatt se
till effektiva medel finns tillgängliga för dennaatt Artikel I 0att
princip skall kunnaiakttas.

Dettadirektiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdati Brysselden lO februari 1975.

På rådetsvägnar
G. FITZGERALD

Ordförande
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376LO207

RÅDETS DIREKTIV

1976den 9 februariav

tillgångfråga tillilikabehandling kvinnor ochprincipen mängenomförandet omom avavom
befordran arbetsvillkoryrkesutbildning ochanställning, samt

76/207/EEG

RÅD hannoniseringenmål, bl.a.gemenskapensAN- närGEMENSKAPERNAS HAREUROPEISKA ett avav
främjas och förbätt-skallarbetsvillkorenlevnads-ochDIREKTIVTAGIT DETTA

länmar inte debibehållas.Fördragetdärvidlagringen
ändamål.for dettabehövsbefogenheterspeciellaupprättandet Euro-med beaktande Fördraget somavomav

artikel 235 isärskiltgemenskapen,peiska ekonomiska
principengenomförandesuccessivtDefinition ochdetta, omav

trygghetsfrågorbörsocialagällerlikabehandling detnär
rättsakter.framtidasäkerställasförslag,kommissionensmedbeaktande genomav

yttrande,Europaparlamentetsmedbeaktandeav FÖLJANDE.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS
kommitténsoch socialaEkonomiskamed beaktandeav

yttrande2, och
Artikel 1

medbeaktande följande:av
i medlemsstaternadirektivdettaSyftet med är att

ochlikabehandling kvinnorprincipensocialtåt- realiserajanuari 197421I sin resolution den avett omomav
däribland be-anställning,tillgång tilli fråga3 bland de angelägnasterådet mängärdsprogram inbegrep om
enligt de vill-arbetsvillkoroch,yrkesutbildning,fordran,uppnå jämställdhetsyfteuppgifterna åtgärder i att

trygghet. principsocial Dennai punktanställ- kortillgång tillfråga nämnsimellan kvinnor och män somom
Iikrtbehandlingsprincipen.härefterarbetsvillkor, kallasbefordranyrkesutbildning ochning, samt

däriblandlön.
ilikabehandlingsprincipensäkerställaFör attatt

successivttrygghetsfrågorkommersocialafebruari 1975 attrådet den 10frågaI lönen genom-antogom
från kommissionenrådet på förslagföras skallmedlems- antatillnämmingendirektiv 75/l17/EEG avom

väsentligainnehåll,klart dessbestämmelserprincipen likatillämpningenlagar angerstaternas somomavom
tillämpning.för dessmän. räckviddochåtgärdernadesslön för kvinnor och

principenrealiseraförGemenskapensagerande att om
Artikel 2tillgångfrågaikvinnor ochlika behandlingför män om

befordranoch andraochtill yrkesutbildninganställning,
likabehandlingsprin-skallbestämmelserföljandenödvändigt; lika- locksåarbetsvillkor förefaller vara

någonfår förekommadet intecipen innebäramanliga arbetstagarebehandling kvinnliga och utgör att somav
sig direktgrund kön,diskrimineringhelst vareav

hänvisning till äktenskapligmedindirekt, särskilteller
familjestatus.ellerUEGT status14.nrC 20.5.1975.111, s.

2 EGT C 15.12.1975,286, s.nr
3 EGTnrC 13,12.2.1974,s.l.
4 EGT 19.2.1975,19.11rL45, s.
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Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna a alla lagar och andra författningar strideratt motsom
utesluta från dess tillämpningsområdeden yrkesverk- likabehandlingsprincipenavskaffas,
samhetoch i förekommandefall den utbildning som
leder till denna, för vilken arbetstagarnaskön b alla bestämmelser strider likabehandlings-är motav- som
görande ellergrund verksamhetens det principen och ingår i kollektivavtal, indi-naturav som
sammanhangdärdenutförs. viduella anställningsavtal,interna bestämmelseri

företageller reglerari bestämmelser all själv-som
Detta direktiv inte påverkabestämmelserskall ständig fåryrkesutövning skall eller förklarasom

skyddför kvinnor, särskiltvid graviditetochmoderskap. ogiltiga fåreller ändras,

åtgärder främjar beviljasDettadirektiv skall inte hindra c inverkan den frihet i vissautansom som
det utbildningsanstalter:lika möjligheter för kvinnor och i synnerhet medlemsstaterför vissaprivatamän, när

påverkar yrkesutbildning,högreyrkesutbild-gäller avlägsnabefintliga ojämlikheter yrkesvägledning,att som
påkvinnorsmöjligheterpå områden i artikel ning och omskolning blir tillgänglig basisde nämnssom av

nivåer någon1.1. och utansammanormer samma
diskrimineringpågrund kön.av

Artikel 3
Artikel 5

Tillämpningen likabehandlingsprincipeninnebärav
någon helst diskri- Tillämpningen likabehandlingsprincipen frågadet inte skall förekomma iatt som av

minering på kön i villkoren, arbetsvillkor, inklusive villkor för anställ-grund t.ex. att ettsom omav
arbetsuppgiftereller ningsförhållandeurvalskriterier, för tillgång till alla skall upphöra,innebär kvinnor ochatt

villkor diskri-befattningar i någon helst sektor eller verksam- skall garanterademän utanvara sammasom
mineringpåhetsgrenochpå allanivåer. grund kön.av

vidta de ändamål medlemsstaternavidtadetta ändamål skall medlemsstaterna För detta skallFör
åtgärder säkerställa nödvändigaåtgärderför säkerställakrävsför attatt att attsom

författningar strider a alla lagar och författningar stridera alla lagar och andra andramot motsom som
avskaffas,likabehandlingsprincipenavskaffas, likabehandlingsprincipen

b likabehandlings- b alla bestämmelser strider likabehandlings-alla bestämmelser strider mot motsom som
ingår indivi- ingår kollektivavtal,principen och i kollektivavtal, principen och i indivi-somsom

duella interna bestämmelser i duella anställningsavtal,.interna bestämmelser ianställningsavtal,
företageller i bestämmelser reglerarall själv- företageller i bestämmelser reglerarall själv-som som

får förklaras skall får förklarasständig yrkesverksamhet,skall eller ständig yrkesverksamhet eller
ogiltiga eller får ändras, ogiltiga eller får ändras,

c de lagar författningar strideroch andra motsom
det behov likabehandlingsprincipenomarbetas, det behovnär när

tillskydd ursprungligen upphov dem skydd ursprungligen upphov till demav som gav av som gav
längre välgrundat,och liknande be- inte och liknande be-längre välgrundat,är när är näratt

stämmelseringår i kollektivavtal, arbetstagareoch stämmelseringår i kollektivavtal, arbetstagareoch
arbetsgivare utföra den önskadeanmodas arbetsgivareanmodas utföra den önskadeatt attom- om-
arbetningen. arbetningen.

Artikel 6
Artikel 4

Medlemsstaterna respektiveskall i sina länders rätts-
Tillämpningen likabehandlingsprincipeni fråga åtgärderordning vidta nödvändiga för det möj-göraattomav
tillgång till alla ochalla nivåer yrkesvägledning, ligt för förfördeladealla sig grundtyper attav som anser av
yrkesutbildning,högre yrkesutbildning och omskolning likabehandlingsprincipeninte tillämpatsenligt vad som
innebär skall nödvändigamedlemsstaterna vidta alla i artiklarna och sina rättigheter4 5sägs göraatt att
åtgärderför säkerställa gällande ha hänväntvid domstolefter eventuellt sigatt att att

till andrabehörigamyndigheter.
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mellanrummed jämnaskallMedlemsstaternaArtikel 7
i artikel 2.2yrkesverksamhetutvärderaden nämnssom

utvecklingensocialaför bakgrund den avgöra,behövsforåtgärderdeMedlemsstaternaskall vidta att mot avsom
ifrågavarandeundantag,bibehålladet berättigatfrån arbetsgivarensavskedande är attanställdaskydda motatt om

resultatenkommissionenskall underrättaklagomål inom Deföljdsida, avskedandet om avär avenom
dennautvärdering.rättsligaeventuellaellerföretagetfrån de anställda av

likabehandlingsprin-säkerställaåtgärder i syfte attatt
till kommissionenskallMedlemsstaterna ävencipen iakttas.

författningarochandrai de lagaröversändatexterna som
direktiv.omfattas dettaområdeinom detdeantar avsom

Artikel 8

Artikel 10bestämmelsertill deskallMedlemsstaterna att somse
gällanderedanjämtedirektivi enlighet med dettaantas

30-månadersperi0dutgången dentvå år efteranställdas Inomdetillområdet kommerbestämmelser av
skall medlems-stycketförstafastställsi artikel 9.1derasarbets-lämpligapå allakännedom sätt, t.ex. som

information till kom-nödvändigöversändaallstaternaplats.
dettaavfattaså den kanmissionen, rapportatt omen

till rådet.överlämnandefördirektivs tillämpning
Artikel 9

Artikel 1landraochkraft de lagariskallMedlemsstaterna sätta
direk-följa dettaförnödvändigaförfattningar attärsom

medlemsstatema.sig tilldirektiv riktarskall Dettaochför anmälandagenmånadereftertiv inom 30
detta.kommissionenunderrättagenast om

den3.2 ochartikeldelenBeträffandeden första cav
februari1976.Utfärdat Brysselden9iemel-medlemsstaternaskallartikel 5.2förstadelen cav

anmälan dettaforår dagenfyra efterlertid inom av
behovoch vidutvärdering,förstadirektiv utföra enen

På rådetsvägnarförfattningarandralagar ochdeförsta omarbetningav
däri.nämns THORNG.som

Ordförande
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RÅDETS 97/80/EGDIREKTIV

1997decemberden 15av

könsdiskrimineringmålbevisbörda vid omom

arbetstagarensstadgaRÅD i gemenskapenspunkt 163 IANTAGITI-IAR omUNIONENSEUROPEISKA
föreskrivsdeträttighetersociala närgrundläggandeDIREKTIVDETTA

bl.a.kvinnor ochlikabehandling mändet gäller av
säkerställaförskallinsats attgöras atttillsocialpolitik fogat störreattavtaletmed beaktande enomav ochkvinnormellan mänjämställdhetprincipenFördragettillsocialpolitik fogatprotokollet nr 14 omom anställ-tillgång tillgällerdetsärskilttillämpas, närsärskiltgemenskapen,Europeiskaupprättandetavom utbild-social trygghet,arbetsvillkor,lön,ning samtavtal,artikel 2.2 i detta

karriärmöjligheter.yrkesutbildningochning,
,förslagkommissionensmedbeaktandeav socialpolitiki avtaletartikel 3.2med4 I enlighet om

arbetsmarknadenssamrått medkommissionenharkommitténssocialaochEkonomiskamed beaktandeav inrikt-möjligagemenskapsnivå den2, parter omyttrande
bevis-gällergemenskapsåtgärd detnärningenav en

könsdiskriminering.målbördanvidifördraget,iartikel 1890förfarandet i omi enlighet med
3, ochEuropaparlamentetmedsamarbete

samråddettaansåg efter attKommissionen5 en
påsamråddeochvidtasbordegemenskapsåtgärdföljande:medbeaktandeav innehållet iarbetsmarknadensmed parter omnytt

artikel 3.3 imedi enlighetförslaget,planeradedetsocialpolitikprotokollet ärPå grundvall somomav
Arbetsmarknadensavtalet. parterdet nämndamedundan- avgavharmedlemsstaterna,fördragetfogat till

kommissionen.tillyttrandeStorbritannien ochkungariket ettFörenadetag av
medlemsstatema,kalladenedanNordirland,

arbetsmarknadensharsamrådetandraEfter det6 gsociala stadga, par-årsgenomföra 1989vilka önskar
inledade önskarkommissionenmeddelatinte attsocialpolitik. teravtalslutit ett om avtal i enlighetleda tillkanförfarandedet ettsom

nämndaavtalet.artikel4 i detmedgrund-arbetstagarensstadgagemenskapens2 l om
viktenerkännsrättighetersociala attläggande av

gemenskapenoch med-avtalethariEnligt artikel l7särskiltdiskriminering,alla formerbekämpa av
mål bl.a. förbättralemsstatema atthudfarg, sattgrundval kön,på somdiskriminering uppras,av

tillämpningeffektivEnarbetsvillkoren.ochlevnads-övertygelse.åsiktereller
ochkvinnorlikabehandling mänprincipen avomav

mål.dettauppnåendetbidrar till av
1 och7.11.1996, 11,EGTnrC 332, s. i artikel 119 ifastställslikabehandlingPrincipen8 om18.6.1997,21.EGTC 185, s. den75/117/EEGdirektivrådetsoch ifördraget av2 28.4.1997,34.EGT C 133, s.nr medlems-tillnärrnningenfebruari 197510 av3 Capril EGT1997 omyttrande den10Europaparlamentets av principentillämpningenlagar omstaternas avståndpunktrådets om215,132,28.4.1997, avgemensammas.

ocli68.10.1997,EGT C 307,juliden 199724 s.
EGT Lnovember1997denbeslut 6Europaparlamentets av

24.11.1997.358,
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lika lön 4för kvinnor och i rådetsmän 16samt Medlemsstaterna kan underlåta tillämpaattdirektiv 76/207/EEG den 9 februari 1976 reglernaav bevisbörda sådanaom förfarandendärom
genomförandet principen likabehandling det åliggerav om domstoleneller denbehörigaav instansen
kvinnor och i frågamän tillgång till utredafaktaom i målet. förfarandenatt De somavsesanställning, yrkesutbildning och befordran sådanasamt därär kärandeninte behöver bevisa de

5.arbetsvillkor fakta detåliggerdomstoleneller denbehörigasom
instansen utreda,att

9 Rådets direktiv 92/85/EEG den 19 oktoberav
1992 åtgärder för förbättra säkerhetatt och lom 7 Kärandenkanberövasalla faktiskamöjligheteratthälsa arbetsplatsenför arbetstagare är principengöra likabehandlingsom gällande införom
gravida,nyligen har fött barneller tionde de nationella domstolarnaammar framläggandetom avsärdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv bevisfor uppenbardiskriminering inte skulleen589/39l/EEG bidrar ocksåtill effektiv till- till följd svarandenfåren bevisbördanatt för att
lämpning principen likabehandling denneshandlandeav om inte diskriminerande.av är
kvinnor och direktivet fårDet inte ståmän. i strid
med de nämndadirektiven likabehand- 18 Europeiskaovan gemenskapernasdomstolom har därför
ling. De arbetstagare omfattas det direk- förklarat reglernasom bevisbördanav skallatt ändrasom
tivet bör ocksåomfattas ändringen reglerna det föreliggernär facie-fallav av prima diskri-ett avbevisbördan. mineringom och det för effektiv tillämpningatt en av

principen likabehandling sådanai fall krävsattom
10 Rådetsdirektiv 96/34/EG den 3 juni 1996 bevisbördanövergårtillav svaranden.om

ramavtalet föräldraledighet, undertecknatom av
7,UNICE, CEEPoch EFS ocksågrundatpåär 19 Det svårare bevisaär ännu indirekt diskrimine-att

principen likabehandling kvinnor och män. ring.om Det därför viktigtav är indirekt diskrimine-att
ring definieras.

11 Hänvisningama till "rättegång" och domstol
täcker förfaringssätt vilka tvister kan bli 20 Den eftersträvadegenom lämpliga omfördelningen avföremål för utredning och beslut vid oberoende bevisbördanhar inte uppnåttsi tillräcklig utsträck-

kan meddelabeslut bindandeärorgan ningsom i samtliga medlemsstater,som och detta mål
för i sådanatvister.parterna måstedärför uppnåspå gemenskapsnivå,i enlig-

het med subsidiaritetsprincipeni artikel 3b i
12 Med utomrättsliga förfaranden" särskilt fördraget och proportionalitetsprincipen.avses Detta

förfaranden förlikning ochmedling. direktiv begränsassom till fastställade nödvändigaatt
minimiåtgärdema gåroch inte vadutöver ärsom13 Bedömningen fakta anledningatt nödvändigtanta för uppnåav dettasomger syfte.att

det har förekommit direktatt eller indirekt
diskriminering fråga för de nationellaär dom-en
stolarna eller någon HÄRIGENOMbehörig FÖRESKRIVSinstans i FÖLJANDE.annan
enlighetmednationell och/ellerpraxis.rätt

14 Medlemsstaternahar möjlighet på alla stadieratt Artikel l
förfarandet införa bevisregler fördel-ärav som

aktigareför käranden. Syfte

15 Det nödvändigtär hänsyn till särdrageniatt ta Syftet med detta direktiv säkerställaär att större
vissa medlemsstaters bla.rättssystem, effektivitetnär i de åtgärder medlemsstaternaman vidtar isom
kan dra denslutsatsen diskrimineringhar skettatt enlighet med principen likabehandling, för allaattom

svarandeninte kan eller denövertyga rättenom sig kränkta principenpersonersom attanser genom ombehöriga myndigheten principenatt likabehandling inte har tillämpats påom demom skall kunna
likabehandlinginte haröverträtts. sina rättighetergöra gällande vid rättegång efter att

eventuelltha sig till andrabehörigavänt instanser.

4 EGTL 45,19.2.1975,19.s.
5 EGTL 39,14.2.1976,40.s.
6 EGTL 348,28.11.1992,s.
7 EGTL 145,19.6.1996.4.s.
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medlerns-förhindrainteskall attdirektivDetta2.Artikel 2
förfördelaktigarebevisreglerinför ärstaterna som

käranden.Definitioner

punkt 1från tillämpaavståkanMedlemsstaterna attlika-principenmeddirektivdettal omavses eller dendomstolenåliggerdär detförfarandenpåfår skediskrimineringhelstbehandling ingenatt som i målet.faktautredabehörigainstansenattindirekt.ellerdirektvarkengrundval kön,av

ilikabehandlingprincipEnligt den angessomom Artikel 5skendiskrimineringnärindirektföreliggerpunkt l en
neutraltskenbartellerbestämmelse ettbart neutral

Informationväsentligtmissgynnarförfaringssättkriterium eller en
inte be-såvidakönet,detandelstörre enaavpersoner berördasamtligatillskallMedlemsstaterna att perso-lämpligt seförfaringssättetärellerkriterietstämmelsen,

åtgärderdeinformeraslämpligapå alla sätt somobjektiva ommedmotiverasoch kan nernödvändigtoch
de bestäm-direktivmeddetta samti enlighetvidtas omkön.medsambandinte harfaktorer personemassom gäller.redanmelsersom

Artikel 3
Artikel 6

Räckvidd
skyddsnivånBevarandeav

omfattaskalldirektivDetta skalldirektivi dettabestämmelsernaGenomförandetav
motiveringtillräckligomständigheterunderingafördraget varaen119 iartikeliförhållandena de avsessom skyddsnivånför arbetstagareallmännasänkadenfördenoch i76/207/EEG att75/117/EEG,direktivenoch i dettadirektivet, attomfattas utanområdepå detkönsdiskriminering, avsomförekommerdetmån tillmed hänsynmedlemsstaternasrätt attpåverkar en96/34/EG,och92/85/EEG

författningarandraochlagarinförasituationförändrad
direktivdettagäller närfrån demsigskiljerdenförfarandeninom somadministrativa somelleralla civilab minimikravdirektivetsförutsättningunder attanmäls,innebärvilkasektorn attprivataeller denoffentliga

uppfylls.förnationell attenligt rättkan förastalan
medtillämpas,skallpunktibestämmelserna a

frivilligförfaranden artutomrättsligaundantag avav Artikel 7nationelliföreskrivs rätt.eller som

GenomförandestraffrättsligatillämpasinteskalldirektivDetta
det.beslutarmedlemsstaternainteförfaranden,om och andralagarkraft deiskall sättaMedlemsstaterna

dettaföljaförnödvändiga attförfattningar ärsom
skalljanuari 2001. De genastden ldirektiv senastArtikel 4

detta.kommissionenunderrätta om
Bevisbörda

debestämmelserskalldessamedlemsstatNär antaren
åtföljasellerdirektivtill dettahänvisninginnehålla avnationellamedsinaenlighetskall i enMedlemsstaterna

Närmareoffentliggörs.dehänvisningsådan närsäkerställaföråtgärdernödvändiga att envidtarättssystem varjeskallskallhänvisningen görashurföreskrifterkränktasig att omdet, genomnäratt ansersompersoner, utfärda.självmedlemsstatpå dem,tillämpatsharlikabehandlinginteprincipen om
framläggerbehörig instansellerinför domstol annan förefter dagentvå årskallMedlemsstaterna senastförekommithardetanledningfakta att antagersom kommissionentill över-direktivgenomförandet dettaåliggaskalldiskriminering, avindirekteller sva-direkt

för kunnabehöverinformation den attdensändaallnågotbrottföreligger motdet intebevisaranden attatt rådetochEuropaparlamentettillavfatta omrapportlikabehandling. enprincipenom direktiv.dettatillämpningenav



184 Bilaga 5 SOU 1999:91

Artikel 8

Dettadirektiv riktar sig till medlemsstatema.

Utfärdat Brysselden 15december1997.

På rådet vägnar
J.-C.JUNCKER

Ordförande
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