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Till Läkarförbundets yrkes- och 

lokalföreningar 

 

Nya regler 2017 

Ett nytt år innebär nyheter i lagstiftningen som det kan vara bra att känna till. Här vill vi 

informera om några regelförändringar som berör förbundets verksamhet. Bland annat tar vi 

upp nyheter i diskrimineringslagen samt upphävandet av lagen (1982:764) om vissa 

anställningar vid upplåtna enheter. 

 

Förändring i diskrimineringslagen  

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. En nyhet 

är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en 

utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska 

genomföras årligen och att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med de aktiva 

åtgärderna.  

Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma 

diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga: kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. 

Nytt är också att det finns ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska 

bedrivas. I förslaget finns även en förklaring av vad begreppet aktiva åtgärder innebär. 

Vilka konkreta åtgärder som ska genomföras överlämnas till arbetsgivare respektive 

utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever 

och barn. 

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. 

Förslaget innebär också att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs. 

Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras till att omfatta arbetsgivare 

med minst 10 arbetstagare i stället för dagens 25. 



Vad är aktiva åtgärder? 

Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 

 motverka diskriminering 

 på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Hur ska arbetet gå till? 

Förändringarna innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska 

 undersöka om det finns risker för diskriminering (inklusive trakasserier och sexuella 

trakasserier) eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och 

möjligheter i verksamheten 

 analysera orsaker till upptäckta hinder och risker 

 vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas 

 följa upp och utvärdera arbetet. 

Vilka berörs av förändrade regler? 

Arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter påverkas. Eftersom det finns ett tydligt 

lagkrav på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i det aktiva åtgärdsarbetet kommer 

också de fackliga organisationerna att påverkas. På ett generellt plan kan även andra beröras 

till exempel arbetstagare och elever.  

Vad innebär lagändringen? 

Skillnaden mot tidigare är att lagen nu beskriver ett sätt att arbeta på, en metod, istället för att 

ange vissa mål som ska nås. 

En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas. Det är en utvidgning jämfört med 

dagens regler. Det innebär att villkor, arbets- och studiemiljö och rutiner ska analyseras ur fler 

aspekter än i dag. 

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt skriftligt krav på dokumentation av alla delar av 

arbetet. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och 

hinder och analys som gjorts, liksom de förebyggande och främjande åtgärder som har 

vidtagits eller planeras. Uppföljning och utvärdering ska också ingå i dokumentationen. 

Lönekartläggningar ska ske årligen istället för var tredje år. Arbetsgivare med minst tio 

anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Det är en utvidgning mot kravet på 

dokumentation idag som gäller arbetsgivare med minst 25 anställda. 

En annan nyhet är att arbetsgivare även ska analysera löneskillnader mellan en grupp med 

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

med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, men 

som ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. 



Nytt är också bestämmelsen om obligatoriska riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

En annan ny bestämmelse är att utbildningssamordnare är skyldiga att samverka med de som 

deltar i utbildningen och anställda i verksamheten. 

Vad är syftet med aktiva åtgärder och lagändringarna? 

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka 

diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande 

handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och 

mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå. 

 

Lag om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare 

vid upplåtna enheter.  

 

Det har under de sista åren varit sällsynt förekommande att specialister anställs tidsbegränsat 

enligt speciallagstiftning inom enheter inom landstingens hälso- och sjukvård som upplåtits 

för högskoleutbildning för läkarexamen. Lagen har gett arbetsgivaren möjlighet att anställa 

specialistläkare tidsbegränsat upp till sex år. Läkarförbundet har under en lång rad av år 

påpekat för lagstiftaren att lagen (1982:764) om vissa anställningar vid upplåtna enheter är 

förlegad och borde upphävas och att lagen om anställningsskydd istället borde gälla på 

området. Det är därför glädjande att lagstiftaren nu äntligen har bestämt att lagen om vissa 

anställningar på upplåtna enheter skall upphöra att gälla vid utgången av mars månad 2017. 

Den upphävda lagen gäller emellertid fortfarande för anställningar som ingåtts före den 1 april 

2017.  

 

 

 

 

 


