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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har till syfte att lyfta fram den manliga diskriminering som finns i dagens 
Sverige. Det är viktigt att tidigt förstå att arbetet inte riktar sig mot kvinnor utan har till syfte 
att lyfta fram det som idag känns bortglömt, nämligen den manliga diskrimineringen. Visst 
ligger kvinnor i underläge på många områden, något som vi alla borde sträva efter för att 
ändra på. Men det som glöms bort, är att männen på andra områden ligger i kraftfullt 
underläge gentemot kvinnor och därmed ibland utsatta för ren diskriminering. Uppsatsen 
innehåller även olika beskrivningar för att ge en klarare bild för läsaren avseende jämställdhet 
och dess betydelse. Den tar upp olika perspektiv sett från männens sida. Uppsatsen upplyser 
även männens kamp mot jämställdhet och hur de gått tillväga genom tiden för att stärka sin 
position när de legat i underläge. 
 
Skyddet mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet som nämns i de allra 
flesta centrala rättighetsdokument, och hela samhället har ett intresse att diskriminering inte 
förekommer. Alla har ett intresse att inte bli diskriminerad på grund av kön, det är alltså inte 
enbart en kvinnofråga. Eftersom könsdiskriminering skiljer sig från annan diskriminering är 
det inte möjligt att dra automatiska paralleller mellan könsdiskrimineringsbegreppet och 
diskriminering som förekommer på andra grunder. Inför uppsatsen har artiklar lästs samt 
utvalda böcker. Det som stärkte mitt intresse inom detta område var när jag leta efter böcker 
om könsdiskriminering i bibliotekshyllorna, det visade sig att det finns i stort sett bara böcker 
som visar kvinnornas syn och väldigt lite om männens, gällande könsdiskriminering. Därför 
kändes det naturligt och intressant att gå in djupare och göra efterforskningar inom ämnet 
könsdiskriminering mot män, en bredare forskning som även innefattar mer generell manlig 
diskriminering. Syftet med min uppsats är att lyfta fram den manliga diskrimineringen som 
finns dels i privata sammanhang och dels inom arbetslivet. Det finns ett utbrett men nedtystat 
mansfötryck i Sverige. Män befinner sig i underläge gentemot kvinnor på många områden. 
Feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men vill i verkligheten bara skaffa förmåner för 
den egna gruppen. Uppsatsen kommer att beröra vad lagstiftningen säger om diskriminering 
av kön samt lyfta fram frågan om manlig diskriminering i Sverige. 
 
Diskriminering förekommer av många orsaker. Föremålet för denna uppsats är enbart 
diskriminering på grund av kön. Skyddet mot diskriminering är en grundläggande mänsklig 
rättighet som nämns i de allra flesta centrala rättighetsdokument, och hela samhället har ett 
intresse att diskriminering inte förekommer. Alla har ett intresse att inte bli diskriminerad på 
grund av kön, det är alltså inte enbart en kvinnofråga. Eftersom könsdiskriminering skiljer sig 
från annan diskriminering är det inte möjligt att dra automatiska paralleller mellan 
könsdiskrimineringsbegreppet och diskriminering som förekommer på andra grunder. I 
uppsatsen har jag valt att belysa dels manlig diskriminering i arbetslivet och dels i olika 
privata sammanhang. Emellertid kommer fokus att ligga på lagens reglering avseende 
könsdiskriminering av kön. Det medför att stora delar av lagen i övrigt inte kommer att 
behandlas. För att kunna göra denna studie har traditionell juridisk metod använts vilket 
innebär att lagtext, rättsfall, förarbeten samt doktrin har studerats. Rättspraxis har använts som 
exempel på reglerna. I avsnittet rörande diskriminering i arbetslivet har förlikningar använts 
för att ge en klarare bild av problemet. Orsaken till varför förlikningar fått en sådan viktig roll 
är för att det inte finns några AD fall där män blivit diskriminerade avseende kön. De 
förlikningar som använts är utspridda från 1988 och framåt. Däremot har rättspraxis använts 
som källa för att förklara de olika lagrummen. Värdet i att ha kunnat använda förlikningar är 
högt då de i stort sätt är de enda dokumenterade bevis om att könsdiskriminering mot män 



existerar. Lagtexten har förklarats djupgående. Förarbetena samt doktrin har använts som 
utgångspunkt när innebörden i lagen har illustrerats och förklarats.  
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1. Inledning 
Denna uppsats har till syfte att lyfta fram den manliga diskriminering som finns i dagens 
Sverige. Det är viktigt att tidigt förstå att arbetet inte riktar sig mot kvinnor utan har till syfte 
att lyfta fram det som idag känns bortglömt, nämligen den manliga diskrimineringen. Visst 
ligger kvinnor i underläge på många områden, något som vi alla borde sträva efter för att 
ändra på. Men det som glöms bort, är att männen på andra områden ligger i kraftfullt 
underläge gentemot kvinnor och därmed ibland utsatta för ren diskriminering. 
 
Skyddet mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet som nämns i de allra 
flesta centrala rättighetsdokument, och hela samhället har ett intresse att diskriminering inte 
förekommer.. Inför uppsatsen har artiklar lästs samt utvalda böcker. Det som stärkte mitt 
intresse inom detta område var när jag leta efter böcker om könsdiskriminering i 
bibliotekshyllorna, det visade sig att det finns i stort sett bara böcker som visar kvinnornas syn 
och väldigt lite om männens, gällande könsdiskriminering. Därför kändes det naturligt och 
intressant att gå in djupare och göra efterforskningar inom ämnet könsdiskriminering mot 
män, en bredare forskning som även innefattar mer generell manlig diskriminering. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad det finns för juridiskt material som tyder på 
diskriminering av män framförallt i arbetslivet. Under senare tid så har det visat sig finnas 
mer och mer män som kännt sig i underläge gentemot kvinnor på många områden. 
Feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men i många fall i verkligheten ser det ut som om 
de bara vill skaffa förmåner för den egna gruppen. Uppsatsen kommer att beröra vad 
lagstiftningen säger om diskriminering av kön samt lyfta fram frågan om manlig 
diskriminering i Sverige. 
 

1.3 Metod 

För att kunna göra denna studie har traditionell juridisk metod använts vilket innebär att 
lagtext, rättsfall, förarbeten samt doktrin har studerats. Rättspraxis har använts som exempel 
på reglerna. I avsnittet rörande diskriminering i arbetslivet har förlikningar använts för att ge 
en klarare bild av problemet. Orsaken till varför förlikningar fått en sådan viktig roll är för att 
det inte finns några AD fall där män blivit diskriminerade avseende kön. De förlikningar som 
använts är utspridda från 1988 och framåt. Däremot har rättspraxis använts som källa för att 
förklara de olika lagrummen. Värdet i att ha kunnat använda förlikningar är högt då de i stort 
sätt är de enda dokumenterade bevis om att könsdiskriminering mot män existerar. Lagtexten 
har förklarats djupgående. Förarbetena samt doktrin har använts som utgångspunkt när 
innebörden i lagen har illustrerats och förklarats.  

 

1.4 Avgränsning 

Diskriminering förekommer av många orsaker. Föremålet för denna uppsats är enbart 
diskriminering på grund av kön. Alla har ett intresse att inte bli diskriminerad på grund av 
kön, det är alltså inte enbart en kvinnofråga. Eftersom könsdiskriminering skiljer sig från 
annan diskriminering är det inte möjligt att dra automatiska paralleller mellan 
könsdiskrimineringsbegreppet och diskriminering som förekommer på andra grunder.  
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I uppsatsen har jag valt att belysa dels manlig diskriminering i arbetslivet och dels i olika 
privata sammanhang. Emellertid kommer fokus att ligga på lagens reglering avseende 
könsdiskriminering av kön. Det medför att stora delar av lagen i övrigt inte kommer att 
behandlas. 
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2. Begreppsförklaring 
  

2.1 Genus 

Begreppet ”gender” började användas inom den engelska kvinnoforskningen på 1970-talet, 
som en beteckning för det sociala könet som inte var bilogiskt bestämt. Man gjorde en 
distinktion mellan ”sex” och ”gender”. I Sverige översattes det till ”kön” och ”genus”, där 
kön alltså är motsvarande det biologiska könet och genus stod för det sociala könet. Termen 
genus började här användas mer allmänt i slutet av 1980-talet. Den ersatte då begreppet 
könsroll, som fram till dess hade fått beteckna beteende och handlande som inte sågs som 
biologiskt givet.1 Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor 
och män som finns i samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg 
är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser 
olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen. Vi skapar genus ständigt, 
varje dag, varje minut. Uppdelning i kvinnligt och manligt är en mycket stark kategorisering, 
som vi alla gör, oftast utan att vara medvetna om det. Vi kan alltså utgå från att genus skapas i 
förskola och skola, frågan blir om det resulterar i en ojämställd eller jämställd verksamhet. 
Eftersom genus hela tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart 
skapa genus som leder till jämställdhet.2 3 
 

2.2 Feminism 

Detta är en rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den gemensamma 
målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Vad som förenar all feminism är att 
man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller könstillhörighet. 
I Sverige introducerades begreppet av Frida Stéenhoff 1903 och betecknade länge en mer 
radikal hållning än t.ex. kvinnosakskamp och jämställdhetspolitisk. Där företrädare för de 
båda senare hävdar kvinnors lika rättigheter med män inom de samhälleliga ramarna kräver 
företrädare för feminismen en mer grundläggande och strukturell samhällelig förändring. 
Andra typer av feminism är bl.a. eko-feminism,  postmodern feminism och radikalfeminism.4 
 

2.3 Jämställdhet 

Jämställdhet är en term som har blivit ett politiskt begrepp framförallt genom den liberala 
politiska rörelserna. Folkpartiet var den kraft som i första hand drev frågan om jämställdhet i 
arbetslivet i riksdagen under 70-talet. Frågan om diskriminering kom därmed att hamna i 
bakgrunden. Själva begreppet jämställdhet är inte nytt utan den användes redan år 1938 av 
Alva Myrdal i betänkandet ”Gift kvinnas förvärvsarbete”. Numera används begreppet för att 
uttrycka målet att uppnå jämställdhet mellan könen.5 Jämställdhet innefattar mäns och 
kvinnors lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter. Detta innebär att kön inte skall vara 
ett omotiverat hinder för personlig utveckling, samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, 
företagande och utveckling i arbetet. Som övergripande mål har jämställdhet ett brett politiskt 
stöd. När det råder ojämlikhet vad gäller andelen män och kvinnor inom ett visst område är 

                                                 
1  Martha Blomqvist, dialoger mellan kön och genus s.5 (2005) 
2 Helena Josefson (2005). Genus - Hur påverkar det dig?  
3  Anna Maria Höglund (2000). Män och kvinnor.  
4  http://www.ne.se/artikel/1065106/1065106  2 00 8 -1 1 -1 2   
5  Fransson, Lönediskriminering, s. 57 
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det ibland tillåtet med positiv särbehandling. Det gäller exempelvis om en arbetsplats har 
ovanligt mycket kvinnor eller om en utbildning lockar ovanligt få män.6  
 

2.4 Diskriminering 

Ett i internationella sammanhang allt vanligare sätt att beskriva diskriminering är att säga att 
det innebär ett brott mot principen om likabehandling. Principen innebär att lika fall ska 
behandlas lika, oavsett kön, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Diskriminering förutsätter normalt sett en 
handling eller ett beteende i ett enskilt fall. Någon avsikt för diskriminering behöver inte 
finnas, att uttrycka en åsikt är dock inte att diskriminera. För att könsdiskriminering skall 
föreligga krävs att en person blivit utsatt för negativt särbehandling som har samband med 
personens könstillhörighet.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
6  Fransson, Lönediskriminering, s. 58 
7  JämO:s handbok om lönediskriminering s 27 se även JämO:s handbok om rekrytera utan att diskriminera. 
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3. Jämställdhetslagen  
 
Det gamla gällande lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 
som trädde i kraft den 1 juli 1980. Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns 
lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 
arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Det innebär att arbetsgivaren ska kartlägga löneskillnader 
och årligen se över företagets jämställdhetsplan. Alla arbetsplatser med mer än 10 anställda är 
skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan. Arbetsgivaren ska dessutom eftersträva en jämn 
könsfördelning på arbetsplatsen och skapa arbetsförhållanden så att arbetstagaren får bra 
villkor både för arbete och för familj.8 Lagen siktar på att förbättra främst kvinnors villkor i 
arbetslivet JämL 1§ 2 st. Detta stycke är nytt. Detta tillägg till ändamålsbestämmelsen har 
behandlats i den allmänna motiveringen, men enligt 2 kap. 16 § regeringsformen får lag eller 
annan föreskrift inte innebära missgynnande av någon medborgare på grund av kön.9 Från 
förbudet undantas visserligen bl.a. fallet att föreskriften utgör led i strävandena att 
åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Det föreslagna nya stycket i 1 § 2st har 
emellertid en så generell utformning att det kan ifrågasättas om bestämmelsen, trots 
placeringen i JämL, fyller kravet på ett sådant undantag. Innehållet i bestämmelsen är också 
till sin typ ett motivuttalande som måste anses främmande i en lagtext därför att det beror av 
faktiska förhållanden som kan ändras från tid till annan. Det är svårt att se hur bestämmelsen 
konkret kan främja lagens syfte bättre än ett uttalande i motiven.  Det står även så i 
propositionen; 
 
”De lagar som gjort skillnad på kvinnor och män är ändrade sedan ganska länge. Principen 
om lika behandling och allas likhet inför lagar och bestämmelser är självfallet en 
grundförutsättning för att jämställdhetsmålen skall uppnås.”10 
 
Bakom lagstiftningen låg övertygelsen att en lag om förbud mot könsdiskriminering har en 
betydelsefull uppgift att fylla som ett bland flera medel att driva på utvecklingen. En lag 
bedömdes också ge ett väsentligt och påtagligt uttryck för samhällets erkännande av principen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män. Med bl. a. motiveringen att det som händer i 
arbetslivet är centralt för strävandena till jämställdhet mellan kvinnor och män och indirekt 
även kan leda till återverkningar inom andra samhällsområden, begränsades lagens 
tillämpningsområde till arbetslivet. Förbudet mot könsdiskriminering (2 - 5 §§) innebär att en 
arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller 
hennes kön. Lagen avser i denna del att utgöra ett skydd för den enskilda. I 
anställningssituationer betyder diskrimineringsförbudet att en arbetsgivare inte får utse någon 
framför en annan av motsatt kön, om den som förbigås har bättre sakliga förutsättningar för 
arbetet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller också i fråga om arbets- och 
anställningsvillkor samt vid ledning och fördelning av arbetet. Jämställdhetslagens regler skall 
vara könsneutrala till sin utformning. De materiella bestämmelserna utgörs av dels regler om 
diskrimineringsförbud, dels regler om aktiva åtgärder.11 

                                                 
8  Ibid 
9  prop. 1990/91:113 AU17 
10 Prop 1990/91 s7 
 
11  Ibid. 
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Den andra delen av de materiella bestämmelserna (6 - 7 §§) handlar om aktiva åtgärder för 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagen tar i denna del inte i första hand sikte på att 
skydda den enskilde arbetstagaren, utan avser främst behandlingen av kvinnor och män som 
grupper i arbetslivet. Syftet är att reglerna skall verka pådrivande och mana till ökade 
ansträngningar, främst för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.  En arbetsgivare är 
skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet (6 §). 
Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor 
och män och också verka för att få en jämn könsfördelning i skilda typer av arbete och inom 
olika arbetstagarkategorier. Om könsfördelningen på en arbetsplats är ojämn skall 
arbetsgivaren särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet och efter 
hand försöka öka antalet anställda av det könet. Till skillnad från diskrimineringsförbuden, 
som är tvingande, är reglerna om aktiva åtgärder dispositiva, dvs. de kan ersättas av 
bestämmelser i ett kollektivavtal.12  

2 § säger att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att jämställdhet i arbetslivet 
skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller som är att 
betrakta som likvärdigt. Denna paragraf är ny och anger en skyldighet för arbetsgivare och 
arbetstagare att samverka i jämställdhetssträvandena. En förutsättning för ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete i arbetslivet är att båda parter på arbetsmarknaden samverkar för att uppnå 
de uppställda målen. 13 
 
Kravet på att arbetsgivaren ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete är endast en av två 
skyldigheter de har. Bestämmelserna gäller även förbud mot direkt och indirekt 
diskriminering på grund av kön. Detta kommer senare att beskrivas mer djupgående i den 
arbetsrättsliga delen. Könsdiskriminering enligt JämL tar sikte på det enskilda fallet i förfluten 
tid och kan endast föreligga i de situationer som anges i 17 §14. Det finns fyra paragrafer som 
är relevanta och tillämpbara gällande könsdiskriminering i ovan nämnda lag. Dessa är 2, 15, 
16 §§ och 17 § 3p. Det finns heller inga påföljder för brott mot denna bestämmelse. För att 
kunna förverkliga denna programförklaring så har man delat upp hela lagen i två olika avsnitt. 

 
 
1. Aktiva åtgärder för att främja jämställdhet 3-14 §§ 
2. Förbud mot könsdiskriminering av arbetssökande och arbetstagare 15-17 §§ och 21§ 
 

Båda avsnitten skall i sin helhet komplettera varandra, den syftar till att främja jämställdheten 
i stort.15 Reglerna som styr de aktiva åtgärderna bör närmast ses som en principiell förklaring 
om arbetsgivarens skyldigheter på området och som en beskrivning av den målsättning som 
bör finnas. I paragraferna 4-9 §§ anges de aktiva åtgärder för jämställdhet i arbetslivet som i 
princip alla arbetsgivare är skyldiga att vidta inom ramen för sin verksamhet. Vidare finner i 
10-11 §§ bestämmelser om att arbetsgivaren skall redovisa sitt jämställdhetsarbete i en årlig 
plan.   
 

                                                 
12 Ibid. 
13 Ibid 
14 Lerwall, könsdiskriminering s 65 
15 Göransson, Karlsson, diskrimineringslagarna en praktisk kommentar 2 upp,. s. 21 
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Diskrimineringsförbuden avseende kön är några viktiga paragrafer som är bara att känna till 
djupgående för att förstå eventuella problem inom området. Därför har jag valt att vänta med 
dess beskrivning och utreder dess innebörd djupgående i den senare arbetsrättsliga delen av 
uppsatsen. Meningen med att förklara JämL är att ge dig som läsare en förståelse av vad lagen 
säger samt en bredare kännedom av hur lagen speglar sig i verkligheten. Man kan ha frågor 
som kan anses kritiserande för lagen, men det är en naturlig känsla. Exempel på detta är min 
egna kritiska syn på JämL 1§ 2 stycke. Regeringsformen är mycket tydlig när den säger att 
ingen lag får missgynna det andra könet. Att sätta kvinnors intresse före männens är väl ändå 
då att ses som ett feltramp. Att kvinnor förr inte haft samma privilegier som män eller legat 
steget efter i jämställdhetsfrågan så är det en del av historian. Kvinnor har kommit mycket 
längre fram i processen mot ett jämställt samhälle. Torde lagen då inte ändras med tiden? Är 
kvinnor verkligen i ett sånt underläge för att gynnas så märkbart i lagstiftnigen?  Detta är 
tankeställare som jag hoppas att man får genom att läsa min uppsats. 
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4. Vad bidrar män med i jämställdhetsarbetet? 
 
Det var i mitten av 1990-talet som männens roll i jämställdhetsarbetet fick större 
uppmärksamhet. Innan dess sågs jämställdhetsfrågor mest viktiga för kvinnor. Någon manlig 
motsvarighet till kvinnorörelsen har inte funnits i Sverige, men många män engagerade sig 
under 1970-talet och krävde bland annat lika rätt att få ta hand om barnen. Kända svenska 
män skanderade slagord som ”jag är trött på att vara en manlig björn” och ”män har också rätt 
att gråta”. Man bildade mansgrupper som beskrev mansrollen som destruktiv och aggressiv. 
1984 skissades det fram ett första förslag på ett kriscentrum för med placering i Göteborg. 
Denna verksamhet kunde sedan startas 1986. Syftet med verksamheten var och är fortfarande 
att erbjuda personlig hjälp dels för män i skilsmässokris, dels för män som misshandlats. 
Detta är en såkallad professionell verksamhet med psykologer och socionom anställda. Under 
samma år tillkom snabbt ytterligare ett antal mansjourer fast i ideell regi ända från Lund upp 
till Luleå. I både de professionella och ideella verksamheterna arbetar enbart män som 
rådgivare/behandlare. Detta är kostnadsfritt, men  i de ideella fallen bedrivs verksamheten 
med statliga och kommunala bidrag. 
 
Det man har börjat se på senare tid är att även i arbetslivet har männen börjat differentierats 
sig och bildar nu särklida manliga stöd och intressegrupper utifrån en något annorlunda 
infallsvinkel på jämställdhet än vad man hitintills har sett.  Exempel på sådan grupper är 
”Föreningen för Män i Omsorgsarbete”. Frågor som denna grupp ställer är alltifrån; Vågar du 
vara man på din arbetsplats och gömmer du undan din manliga värderingar för att överleva 
den kvinnliga dominansen? Det ”mjukare” mansideal som fanns under 1970-talet tonades ner 
på 1980-talet just för dessa verksamheters uppkomst. Men männen i mansgrupperna fick 
kritik för att de rättat sig för mycket efter kvinnor.  
 
Men hur är det, blir män diskriminerade? På senare tid har diskriminering mot männen 
uppmärksammats. Det kan tyckas svårt att tala om diskriminering eller förtryck när man inte 
kan utpeka någon enskild grupp som förtrycker. Det är framförallt det genus som den rådande 
samhällsordningen lett till som är problematiskt för många män. Manlighet, som den 
definierad i vår kultur, kan vara hindrande för mäns utveckling.16  
 
Man inte kan från kriscentrum för män inte ge någon fullständig bild av kvinnors och mäns 
olika känsloreaktioner vid djupare kriser som skilsmässor eller av annan existentiell natur, 
eftersom det inte finns något känt kvinnligt jämförelsematerial. Det man istället kan förmedla 
är en hel del data och beskrivningar från männen själva, från deras egna berättelser i 
självbeskrivningsformulär och från erfarenheter som personalen gjort i samband med 
behandlingsarbetet. Att en känslomässig förlust är svårt att handskas med är nog inte så svårt 
att hålla med om. Men det som inte alltid beaktas är att det kan bli fyr- och femdubbla 
förluster för män när der rör sig om skilsmässokriser. Vilket gör de känslomässiga kriser 
större, om inte värre också. En ”typisk” manlig skilsmässobild kan se ut så här: 
 

� Kvinnan vill skiljas mot mannens önskan 
� Mannen förlorar inte bara relationen till kvinnan utan också den dagliga kontakten 

med barnen, eftersom de så gott som alltid följer med sin mor 
� Mannen eller båda måste flytta från eventuellt hus. Förlust av hus är en alldeles 

speciell innebörd för många män. Inte bara i materiell betydelse utan i högsta grad 
känslomässig. Han har ofta lagt ner stor möda, glädje och energi i arbete på det 

                                                 
16  Helena Josefson, Genus – hur påverkar det dig? (2005) s.75 
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aktuella huset som fått en stark symbolisk betydelse i form av ”manligt livsverk”, som 
skapat stolthet och självkänsla. Han kan komma att uppleva skilsmässan som en 
tillbakagång i livet även i detta avseende. Hans ”livsprojekt” raseras 

� Därtill kommer förluster av självkänsla och upplevd manlighet och kontroll när han 
inte längre kan påverka sin livssituation. Har hustrun dessutom träffat en annan man 
kränks hans manlighet ännu djupare 

� Mannen befarar dessutom ytterligare en förlust, av sitt faderskap. Han blir rädd för att 
bli utbytt och utkonkurrerad av barnets eventuella styvfar, som de lever sitt vardagsliv 
med.17 

 
Varje förlust i sig och omställningen som hör ihop med dessa kräver sitt speciella sorgarbete 
och sin krisbearbetning. Genom de flerdubbla kriserna blir också känslorna mer förvirrande. 
Vid delförluster väcker olika slags sinsemellan motstridiga känslor, som inte är lätta att skilja 
åt när man är mitt uppe i krisen. Det kaosartade tillstånd som många av männen beskriver är 
lättare att förstå utifrån de ovanstående punkterna. En viktig uppgift hos psykologer och andra 
som hjälper män i kris är att hjälpa männen identifiera och sortera de olika förluster samt 
deras innebörd. Hjälpa till att försöka se en klarare bild av vad som är gått förlorat och vad 
som kan restaureras/behållas. Inte minst då naturligtvis relationen till barnen. 18 
 
När man som ny man kommer till ett kriscentrum för män får man fylla i ett 
självbeskrivningsformulär en fråga som ställs till männen är: Hur brukar du göra när du 

hamnar i en svår personlig kris?  Det är statistiskt bevisat att 34% av männen brukar anförtro 
sig till någon. 61% av männen brukar behålla problemen för sig själva. Exempel på sådana 
beskrivningar är: 
 

� Behåller dom för mig själv för att jag skäms. Det angår ingen annan. 
� Har ingen att tala med. Kämpar med mig själv tills jag får tillfälle att ta till alkoholen. 

Tar en grogg, låser dörren och går och lägger mig. 
� Gömmer/glömmer problemen. Tänker att det går nog över som en bihåleinflammation. 
� Lägger det mesta i magen. Svårt att tala med andra. Drar mig undan. Dumförklarar 

mig själv.19 
 

4.1 Kvinnornas härskartekniker 

 
Det är viktigt att se och erkänna att samhället har en lång historia av kvinnoförtryck. Den 
manliga normen och den manliga överordningen som en social och ekonomisk princip lever 
fortfarande kvar på många områden. Principen har dock försvagats och förändrats. Den kan 
också sägas ha blivit mer osynlig i takt med de stora framsteg som onekligen har gjorts i fråga 
om kvinnans frigörelse. 
 
Pär Ström, ingår i regeringens IT-råd. Han är även journalist som blivit tilldelad 
advokatsamfundets journalistpris så sent som 2007. Han skriver i sin bok om sex kvinnliga 
härskartekniker. Det är inte ofta man får höra annat än att det finns ”manlig härskarteknik”. 
Därför kommer ego-feministernas så kallade ”manliga härskartekniker” tas upp. Det 

                                                 
17  Barbro Lennéer-Axelson, Männens röster (1989) s. 188 
18  Barbro Lennéer-Axelson, Männens röster (1989) s. 189 
19  Barbro Lennéer-Axelson, Männens röster (1989) s. 190 
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feministerna predikar om då är fem mindre trevliga åtgärder som män sägs vidta mot kvinnor 
för att hålla dem undertryckta och samtidigt behålla de patriarkaliska maktstrukturerna. Dessa 
då mindre trevliga åtgärder kan sättas in i fem olika kategorier: 
 

� Osynliggörande  
� Förlöjligande 
� Undanhållande av information 
� Dubbelbestraffning20 
� Påförande av skuld och skam 

 
Självklart är detta inte något som förnekas i denna uppsats utan erkänns om nått. Men vad 
feministerna väljer att inte ta med i sina diskussioner är att detta är ett allmänmänskligt 
fenomen som inte bara tillämpas av män gentemot kvinnor utan kvinnor gentemot män, även 
båda könen emellan. Feminismen har ibland en förmåga att utmåla kvinnor till helgon medan 
männen fortfarande lever på jorden som dödliga. Men verkligheten är inte alltid så himla 
vacker, speciellt inte för den som öppnar sina ögon och märker att många kvinnor precis som 
män beter sig på ett mindre accepterat sätt.21 Pär Ström har i sin bok identifierat en 
motsvarighet på den påstådda manliga härskar teknik som finns, nämligen den kvinnliga 
härskartekniken. Det är åtgärder som kvinnor tar till för att tjäna deras syften: 
 

� Användning av K-vapnet 
� Förlöjligande 
� Påförande av skuld och skam 
� Osynliggörande 
� Misstänkliggörande 
� Användning av B-vapnet22 

 
Hur tillämpas då dessa i praktiken? De används precis likadant som männens används mot 
kvinnor. Är detta inte då ett gemensamt problem som vi borde lösa ihop kvinnor och män? 
Här nedan kommer endast K-vapnet att förklaras mer utvecklat då de andras namn förklarar 
sig själva i stort sett. K-vapnet är att ses som det tänkvärdaste och för att inte ge området en 
allt för stor plats kommer endast denna härskarteknik utvecklats mer noggrant.  

4.1.1 K-vapnet 

K-vapnet, där står K för kvinna, innebär att kvinnor kan spela på sin kvinnlighet och därmed 
bräda mängder av manliga konkurrenter. K- vapnet har ett mycket brett användningsområde, 
det kommer väl till pass i en mängd situationer av högst olika karaktär, alltifrån när en 
punktering behöver lagas till högst formella situationer såsom möten med socialsekreteraren 
och förhandlingar i domstol. Att bete sig utmärkande kvinnligt (hjälplös, gråta) hör till K- 
vapnet.23  Nina Björk är en svensk feminist, litteraturvetare, författare och frilansjournalist. 
Hon växte upp i Falkenberg och är kanske mest känd för den feministiska debattboken Under 

det rosa täcket från 1996. Där hon bland annat skriver dessa två citera stycken: 
 

”När det gäller att lösa tekniska problem till exempel, som att 
byta cykeldäck. Då blir jag lätt väldigt ”kvinnlig”. Det är nog 

                                                 
20  Avser hur en kvinna än gör i en valsituation så blir hon bestraffad. 
21  Pär Ström och stiftelsen den nya välfärden (2007). Mansförtryck och kvinnovälde s. 39 
22  Pär Ström och stiftelsen den nya välfärden (2007). Mansförtryck och kvinnovälde s. 40 
23  Pär Ström och stiftelsen den nya välfärden (2007). Mansförtryck och kvinnovälde s. 42 
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okunskap, ovana och ren bekvämlighet som jag inte bryter det 
här mönstret. Helt plötsligt står jag där med pipig röst.” 
 
”Nyligen var jag och en väninna ute och åkte bil. vi stannade 
på en bensinmack för att tanka och kunde inte få upp 
tanklocket. Vi fick syn på några ”rejäla karlar,” varpå jag 
börjar kråma mig: Åå, ni ser så starka och duktiga ut, kan inte 
ni hjälpa till?”24 
 
 

Kommentar 
För att knyta samma detta med huvudämnet diskriminering av män, så skall man se detta som 
en karta uppifrån. Trots att det endast en är individ som jag sett skrivit på detta sett och tagit 
upp detta område inom diskriminering så vill jag någonstans ge det en chans. På den motsatta 
sidan, det vill säga de som påstår att majoriteten av kvinnorna är förtryckta och männen är de 
som står för diskriminering finns det fulla bibliotekshyllor, rad efter rad med litteratur där 
alltifrån feminister till drabbade kvinnor skrivit och publicerat. Det tas upp inom media och 
syns mer allmänt bland oss. Men är det sådan stor skillnad igentligen? Finns det inte någon 
sanning i att kvinnor kan vinna en del på sin egen kvinnlighet? Sen om det handlar om 
privatlivet eller inom arbetslivet spelar enligt mig ingen roll, om det finns är väl det ett lika 
stort jämställdhetsproblem som vilket annat. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24  Nina Björk, Under det rosa täcket, (1996)  
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5. Rättsväsendets syn på anklagade män 
 
Detta område är extremt laddat, nämligen sexualbrott. För att börja med vill jag berätta min 
personliga ståndpunkt gällande sexualbrott. Jag anser att sexualbrott i alla dess former är 
oförlåtliga, vidriga och att det bör läggas ner mycket möda för att finna, lagföra och straffa 
sexualbrottslingar. En hemsk sanning är att kvinnor är betydligt mer utsatta för sexualbrott än 
män och våldtäkter är ett stort samhällsproblem som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Det är 
en självklarhet att samtycke måste föreligga före sexuellt umgänge. Mitt syfte med att ta med 
denna del i min uppsats är  försöka få folk att öppna ögonen för att oavsett det hat som finns 
för sexualbrottslingar så torde det inte finnas någon etisk grund för att straffa oskyldiga män. 
Det är inte rimligt att kompensera för de faktiska våldtäktsmän som klarar sig undan med att 
straffa andra män som inte gjort sig skyldiga till något brott, om man inte tror på medeltida 
rättsprinciper vilket är fel då samhället bekänner sig till att moderna rättsprinciper för 
rättsäkerhet. Tyvärr verkar det som om det faktiskt idag förekommer ett sådant 
kvittningsförfarande i Svensk rättsväsende.25  
 
Högsta domstolen har bland annat utfärdat riktlinjer för Sveriges domstolar som går ut på att i 
brist på annan bevisning kan det vid sexualbrott räcka med en utsaga från målsäganden, om 
hon är trovärdig. Detta innebär i praktiken att en kvinnas påstående om att hon utsatts för ett 
sexualbrott kan få en man fälld.26 Här nedan kommer det att exemplifieras i form av en artikel 
tagen ur verkligheten. Här framgår det vilken ibland fruktansvärd makt som K-vapnet ger 
kvinnor gentemot män. Exemplet antyder också den partiskhet till kvinnans fördel när 
kvinnans intressen står mot en mans som är utbredd i svenska rättsvårdande instanser.  
  
 

 5.1 Artikel 
 
Citat ur Göteborgs-Posten den 3 Oktober  2006 
 
Björn var oskyldig – gjorde motanmälan 
En söndagskväll i slutet av juli förra året satt Björn Hedman vid 
datorn och surfade. Han hittade Jessica på en hemsida, de 
chattade lite och bestämde sig för att träffas och ha sex senare på 
kvällen. Björn hämtade Jessica vid busstation i Skövde och de 
åkte till hans pappas lägenhet där han bodde för tillfället. De 
hade sex flera gånger innan hon gick därifrån på småtimmarna. 
Vid tolvtiden knackade det på dörren. 
- Jag satt och kollade på en film och när jag öppnade stod det två 
civilklädda poliser utanför. Först trodde jag att det var ett skämt. 
Sen tänkte jag att jag kanske kört mot rött eller nått. Då sa de att 
jag var misstänkt för våldtäkt och skulle följa med. Jag fattade 
ingenting, säger Björn.  

                                                 
25  Pär Ström och stiftelsen den nya välfärden (2007). Mansförtryck och kvinnovälde s.118 
26  Ibid. 
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Han fördes till polisstation, anhölls och förhördes i flera timmar. 
Lägenheten genomsöktes, sängkläder togs beslag för DNA-prov, 
datorn och chattrafiken med Jessica kontrollerades. Björn erbjöds 
en advokat med tackade nej, han hade ju inte gjort något. På 
polisstation fortsatte förhören och han pressades att erkänna.  
- Jag sa som det var, att vi hade haft samlag och varit med på det 
båda två. Jag försökte vara så hjälpsam som möjligt men blev 
mer och mer orolig när jag märkte att poliserna inte trodde mig. 
De tyckte jag skulle erkänna istället. Men jag kunde ju inte 
erkänna något jag inte gjort, säger Björn. 
 
Kändes vidrigt 
Förhörsledaren berättade att Björn kunde bli dömd mot sitt 
nekande eftersom målsägandes väger tyngre.  
- Det var jobbigt att bli anklagad för våldtäkt . Men när polisen 
påstod att jag dessutom skulle ha använt kniv kändes det riktigt 
vidrigt, berättar Björn. 
Förhören fortsatte och efter fem timmar meddelade polisen 
plötsligt att han var fri. Då hade Jessica tagit tillbaka 
anklagelserna och erkänt at ljugit.  
 
Gjorde motanmälan 
Björn gjorde en motanmälan och Jessica anmäldes för falsk 
anklagelse. Ett allvarligt brott som kan ge ett par års fängelse. 
Men Jessica kom lindrigt undan med skyddstillsyn. Björn 
begärde 10 000 kr i skadestånd för kränkning. Han fick hälften.27 
 

 
Ur nyhetsmagasinet Rapport, Sveriges Television, kommer en intervju med Justitiekansler 
Göran Lambertz. Där han sa att landets domare är slappa i sin bevisvärdering, och att det 
finns anledning att tro att det sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser till följd av att 
beviskraven är för bland annat sexualbrottsmål är för låga. I den av Justitiekanslern beställda 
utredning ” felaktigt dömda” konstaterar en grupp höga jurister att vi sedan 1990-talets början 
fått en drastisk ökning av människor som dömts till fängelsestraff på ett felaktigt underlag att 
de senare beviljats resning och frikänts. I hans rapport togs det upp elva fall varav nio var 
sexualbrott. De felaktigt dömda hann i de flesta fall sitta ett antal år innan deras oskuld 
erkändes.28  
  
Anders Agell, juris professor em. vid Uppsala Universitet och sedan flera år en av Sveriges 
ledande författare inom juridisk litteratur har i en artikel för Uppsala Nya Tidning den 8 
januari 2007 skrivet följande: ” den härskande ideologin i tillägg till de många sexualbrott 
som faktiskt förekommer har i Sverige skapat en extremt negativ mansbild. Varje man är en 
potentiell sexualförbrytare. Varje man som förnekar anklagelser om sexuella övergrepp är 
dessutom en potentiell lögnare. Det är inte bara så att vissa domstolar, på initiativ av särskilt 
övertygande åklagare, satt ner beviskravet i vissa sexualbrottsmål genom uppvärdering av 

                                                 
27   www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=102&a=299819   
28http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?queryArt712311=justitiekansler&submit.x=0&submit.y=0&submit=su
bmit&doneSearch=true&d=61206&a=712311 
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kvinnans berättelser och nedvärdering av mannens förnekanden. Detta gäller naturligtvis inte 
alla mål, men tendenserna är mycket tydliga och oroande.” 29 
 
 
Kommentar 
Artikeln har jag valt att ta med som en liten tankeställare, man kan tydligt läsa artikeln och se 
att resultatet ej blev en fällande dom för Björn, men väl anhållen. Jessica som är den unga 
kvinnan i artikel blev fälld i detta fall, dock utan strängare straff. Det problem jag ser i detta är 
självaste diskrimineringen om att det är män som oftast ses som den självklara 
gärningsmannen gällande våldtäkter. Detta leder enligt mig till felbedömningar, för snabba 
beslut från rättsväsendet som i sitt led kan leda till oskyldiga män som i detta fall blivit 
anhållen. Frågan är om en sådan privat stämpel som att ha ”suttit anhållen” för misstänkt 
våldtäkt är något som gynnar Björn i sin meritlista? Även om det som i detta fall kommer 
fram till att det den unga kvinnan sa var en lögn så kommer det alltid finnas människor som 
tvekar om det verkligen inte var en riktig våldtäkt ändå.  Ämnet jag gått in på nu är som 
tidigare skrivet väldigt omfattande och stort vilket gör att det varken finns tid eller rum för att 
ta upp det mer ingående i min uppsats. Utan lämnar det till en senare epok i livet. Men 
avslutningsvis vill jag knyta samma detta med det som skrivits i  4.1. Att detta tillhör enligt 
mig en könsdiskriminering från den privata sektorn och påverkar automatiskt arbetslivet då 
samma människor lever i båda världarna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29  http://www.nkmr.org/rattsstatens_sprickor.htm  
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6. Mansdiskriminering i arbetslivet 
 
I Sverige har jämställdhet haft en central roll i samhällsdebatten sedan 1970-talet, och Sverige 
som nation räknas ofta som ett föregångsland i frågan. Syftet med denna andra del av 
uppsatsen är att försöka belysa främst vad lagen säger rörande anställning vid diskriminering 
av män och hur den tillämpas i praktiken. Diskriminering förekommer av många orsaker. 
Föremålet för denna arbetsrättsliga del är som tidigare enbart diskriminering på grund av kön.  
 
I denna del kommer JämL att belysas. Emellertid kommer fokus att ligga på lagens reglering 
avseende könsdiskriminering vid tjänstetillsättning. Det medför att stora delar av lagen i 
övrigt inte kommer att behandlas. Intentionen är således inte att ge en uttömmande 
beskrivning av lagen utan fokusera på de avsnitt av den juridiska regleringen som berör 
tjänstetillsättning. För att kunna fullfölja denna del av uppsatsen har traditionell juridisk 
metod använts vilket innebär att lagtext, rättsfall, förarbeten samt doktrin har studerats. 
Rättspraxis har använts som exempel på reglerna, men förlikningar från JämO har behandlats 
för att ge en klarare bild på problemet. Orsaken till varför förlikningar fått en sådan stor roll är 
för att det inte finns några AD fall där män blivit diskriminerade avseende kön. Däremot har 
rättspraxis använts som källa för att förklara de olika lagrummen. Intresset i att ha kunnat 
använda förlikningar är högt då de i stort sätt är de enda dokumenterade bevis om att 
könsdiskriminering mot män existerar. Förarbetena samt doktrin har använts som 
utgångspunkt när innebörden i lagen har illustrerats och förklarats. Förlikningarna hjälper att 
ge en klarare bild av hur lagen tillämpas i praktiken. 
 

6.1 Diskrimineringsförbuden 

 
Ansvaret för de aktiva jämställdhetsåtgärderna vilar i första hand på arbetsgivaren. Det krävs 
även från arbetsmarknadens parter, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer att det har ett 
medansvar för att åtgärderna genomförs. Enligt 2 § 1st. JämL ska arbetsgivare och 
arbetstagare samverka för att uppnå jämställdhet i arbetslivet. Det betonas särskilt att de ska 
verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Denna 
målsättning skall av parterna försöka uppnås genom olika kollektivavtal och förhandlingar. 
Andra paragrafen är precis som första, en problemförklaring och har inga påföljder som har  
direkt anknytning till bestämmelsen.30 2 § 2 st. JämL definierar begreppet ”likvärdigt arbete”. 
Definitionen har betydelse för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader i 10 § samt förbudet mot lönediskriminering i 17 § 3p. 
Diskrimineringsförbuden hjälper den individ som är arbetssökande eller arbetstagare och 
känner sig i behov utav rättelse därför hon eller han missgynnats på grund av kön. Förbuden 
mot könsdiskriminering har utformats efter ett civilrättsligt mönster på samma sätt som 
arbetsrättsliga regler i allmänhet. Detta innebär att arbetsgivare som bryter mot lagens förbud 
mot könsdiskriminering kan komma att dömas till skadestånd till den individ som 
missgynnats på grund av kön.31  

                                                 
30 2§ Jämställdhetslagen 
31  Göransson, Karlsson, diskrimineringslagarna en praktisk kommentar 2 upp,. s33 
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6.1.1 Bevisfrågor  

 
Propositionen föreslog att skyddet mot könsdiskriminering i svensk lagstiftning skulle stärkas 
så att den i princip skulle hamna på samma nivå som skyddet mot diskriminering som har 
samband med de andra diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Ändringarna motsvarar därmed i 
huvudsak den lagstiftning som den 1 juli 2003 genomfördes i fråga om annan diskriminering 
än könsdiskriminering. Den som har bevisbördan är enligt regeringens proposition  
arbetsgivaren. Förslaget löd, att den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för 
repressalier anmäler detta enligt bestämda stadgar, så skall motpart visa sin oskuld genom att 
bevisa att inget missgynnade förekommit. I JämL utgjorde den gamla bevisregeln en del av 
den paragraf som innehåller förbudet mot direkt diskriminering. Vid direkt 
könsdiskriminering går motbevisningen ut på att styrka att personerna som jämförs inte 
befinner sig i en likartad situation, att deras sakliga förutsättningar för arbetet motiverar en 
särbehandling eller att det finns någon annan utomstående könsneutral grund för 
förutsättningen.32 Lagens förbud är dock inte tillämpbart om arbetsgivaren kan bevisa att 
missgynnandet saknar samband med könstillhörighet enligt 15 §. Innebörden av denna 
bevisregel är, enligt förarbetena, att bevisbördan åligger den som anser sig diskriminerad att 
lägga fram fakta som ger anledning att anta att det förekommit diskriminering, varefter 
bevisbördan övergår på arbetsgivaren som har att visa att missgynnandet inte har samband 
med könstillhörigheten. Skillnaden mellan den gamla bevisregeln och den nya är att den fått 
en egen paragraf samt att regeln om delad bevisbörda framgår tydligare av lagtexten. Det är 
enligt förarbetena en fördel att bevisregeln brutits ut från den bestämmelse som innehåller 
definitionen av förbudet mot direkt diskriminering. Dessa skillnader kan leda till 
missförståndet att en skillnad i sak är avsedd. Detta anses som skäl nog av regeringen för att 
försöka anpassa JämL till de andra lagarna. Regeringen föreslog således att den nuvarande 
delen av förbudet mot direkt könsdiskriminering som ger uttryck för bevisregeln upphävs och 
att en ny bevisregel vars lydelse är identisk med motsvarande paragrafer i de andra 
diskrimineringslagarna införs i en särskild bestämmelse i JämL33 
 
” 45a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar 
omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för 
repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa att diskriminering eller repressalier inte 
förekommit.”34 
 
Bestämmelsen får uppfattas som en bevispresumtion. Med det menas att en presumerande 
omständighet skall motbevisas. Vilka omständigheter som presumeras bestäms i det enskilda 
fallet.35 Käranden, den missgynnade skall alltså visa sådana faktiska omständigheter som ger 
anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, t.ex. att 
arbetsgivaren tagit emot ansökningshandlingar och åberopat meriter som är jämförbara med 
meriterna hos dem som kallats till anställningsintervju.36Svaranden, arbetsgivaren måste - för 
att freda sig från påståendet om diskriminering eller repressalier - styrka att diskriminering 

                                                 
32   17 § p2 Jämställdhetslagen 
33   Prop 2004/05:147 s 121 
34   45a §, Jämställdhetslagen 
35   Förlikning  ärendenummer 0279/2001   
36   Förlikning ärendenummer  0284/2002 
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eller repressalier inte förekommit. Ett sätt att styrka att diskriminering inte förekommit är att 
svaranden bevisar att agerandet inte har något samband med den åberopade 
diskrimineringsgrunden.37 
 

 
Förbudet mot direkt diskriminering är en pliktnorm, medan förbudet mot indirekt 
könsdiskriminering har karaktären av en avvägningsnorm. Vid direkt diskriminering finns det 
ett direkt samband mellan orsaken, könet och den diskriminerande lönesättningen. Detta 
samband är inte beroende av något subjektivt rekvisit, utan kausalitetskravet är ett objektivt 
rekvisit. Vid indirekt diskriminering är inte kausaliteten, lika tydlig eller saknas helt. Indirekt 
diskriminering handlar om effekter av beslut. Beslutet kan vara könsneutralt och icke-
diskriminerande i sig, men effekten blir att en arbetstagare tillhörande ett kön missgynnas, 
vilket medför att en könsskev effekt uppstår.38    
 
 

6.2 Direkt diskriminering 

 
”Direkt diskriminering uppkommer när en förbjuden diskrimineringsgrund används för att 
tillämpa olikartad behandling där det inte finns något som rättfärdigar användandet av 
kriteriet”.39 
 
Enligt 15§ JämL får inte en arbetsgivare missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande 
genom att behandla denna sämre än vad arbetsgivaren behandlar, behandlat eller ska behandla 
någon annan i samma eller jämförbar situation om det finns orsakssamband mellan 
missgynnandet och könstillhörigheten. Lagen menar att missgynnande är handlande eller 
underlåtenhet som leder till att en arbetstagare eller arbetssökande hamnar i sämre läge, 
medför skada eller nackdel för henne eller honom. Handlingar som kan leda till missgynnande 
är det som typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande. 
 
Några exempel på missgynnande åtgärder är: 
 

• Att inte bli kallad på anställningsintervju trots bättre eller likvärdiga meriter med 
andra som har kallats till en intervju eller att på ett annat sätt bli förbigången vid 
anställningsförfarandet 

• Att inte bli befordrad 
• Att omplaceras, till ett sämre arbete 
• Att få sämre löneutveckling än de andra medarbetena 

 
 
För att en person skall anses direkt diskriminerad och missgynnad måste en jämförelse göras 
med en eller flera andra personer. De personer som jämförs måste vara i likartad situation 
samt att det måste finns ett samband med könstillhörigheten.40 För att kunna avgöra om ett 
missgynnande föreligger och om det finns någon koppling till kön så gör man oftast en 
jämförelse med hur någon annan behandlas. Det man vill komma fram till är om arbetsgivaren 

                                                 
37   AD 2003 nr 55  
38   Fransson, Lönediskrininering.  s240 
39  Fransson, Lönediskriminering,  s.241  
40  Göransson, Karlsson, diskrimineringslagarna en praktisk kommentar 2 uppl, s34 
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skulle ha handlat likadant mot någon annan. I fråga om likartad situation så ska t.ex. 
arbetssökande ha lika eller i huvudsak lika meriter i form av utbildning, erfarenhet och 
personlig lämplighet för ett arbete. Om situationen inte är likartad för den som anses 
diskriminerad och den eller de som personer som den arbetstagare eller arbetssökande jämförs 
med, har ingen diskriminering ägt rum. Den som har klart bättre meriter än andra sökande 
befinner sig inte i likartad situation. I fråga om utbildning har arbetsdomstolen främst sett till 
sådana meriter som dokumenterats genom examen eller genom betyg. Det kan vara fråga om 
såväl en akademisk utbildning som en praktisk yrkesutbildning. I praxis så finns det 
jämförelser mellan gamla utbildningar och nyare utbildningar med färskare datum. Det har 
där inte haft någon egentlig betydelse att en utbildning är inaktuell om den arbetssökande har 
hållit sig uppdaterad med förändringar på det aktuella yrkesområdet. 41  Att en arbetssökande 
har högre utbildning än de andra innebär ingen fördel. Om inte högre utbildning är en 
nödvändighet för det aktuella arbetet skall den inte vägas in i meritvärderingarna.42 Yrkes- och 
arbetserfarenheten har ofta stor betydelse i meritvärderingen. Arbetsdomstolen har bedömt 
erfarenhet såväl tidsmässigt som med hänsyn till bredd och om de är väl vitsordade. Om de 
arbetssökande har lång yrkes- och arbetslivserfarenhet har tidsfaktorn haft mindre betydelse. 
Domstolen har på liknande sätt inte lagt så stor vikt på chefsjobb, utan då tas främst hänsyn 
till de arbetssökandes skicklighet och lämplighet för anställning.43  
 
Sambandet med könstillhörigheten föreligger när de drabbade till största delen tillhör ena 
könet. Arbetsgivaren kan emellertid undgå ansvar om hon eller han kan visa att förfarandet 
berodde på något annat än könstillhörigheten, vilket skulle medföra att orsakssamband saknas 
och att det då inte skulle föreligga någon diskriminering.44 Det finns inga som helst krav på att 
jämförelsen ska vara verklig utan det kan göras en ren hypotetisk sådan. Däremot skall 
bedömningen avgöras genom att man jämför personer som är i jämförbar situation. Självklart 
så är den jämförbara situationen beroende av omständigheter i det aktuella fallet.  Som 
tidigare nämnt skall det finnas ett samband med könstillhörigheten som är avsett att markera 
att det är tillräckligt att den diskriminerandes kön finns med som en eller flera orsaker till 
arbetsgivarens handlande. Något krav på avsiktlighet finns ej.  
 
Vad det gäller personlig lämplighet har arbetsdomstolen gjort noggrann bedömning av de 
argument och den bevisning som arbetsgivaren lagt fram i målet. Det har krävts en stark och 
tillförlitlig bevisning för att domstolen ska godta ett påstående om att en arbetssökande är 
olämplig för visst arbete. Anledningen till detta är att förhindra att arbetsgivaren ger sken av 
att lämpligheten varit utslagsgivande när ställningstagandet i själva verket har berott på den 
arbetssökandes kön. Normalt sett så görs jämförelser med faktiskt existerande personer av 
motsatt kön, men detta är idag inte längre något krav, utan hypotetiska jämförelser är 
tillåtna.45  
 

                   6.2.1  AD-fall rörande direkt diskriminering 

Ett landsting annonserade ut en ledig anställning som 
barnmorska vid en vårdcentral. Fem kvinnor sökte anställningen.  
En av dem var gravid. Sedan en annan av kvinnorna erhållit 

                                                 
41  AD 1983 nr 78 
42  AD 1988 nr 50 
43  AD 1989 nr 122 
44  Lerwall, könsdiskriminering, s. 35 
45 Göransson, Karlsson, diskrimineringslagarna en praktisk kommentar 2 uppl, s34 se även s. 44 



19 

anställningen har uppkommit tvist mellan. 
Jämställdhetsombudsmannen och landstinget i frågan huruvida 
landstinget genom att inte anställa den gravida kvinnan har gjort 
sig skyldigt till otillåten könsdiskriminering. Arbetsdomstolen 
har funnit att den gravida kvinnan förbigicks vid anställningen 
eftersom hon hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än 
den som anställdes. Arbetsdomstolen har vidare funnit att 
landstingets handlande inte har skett i strid med 
jämställdhetslagen i dess lydelse före den 1 januari 2001. 
Landstingets handlande har emellertid ansetts strida mot förbudet 
mot könsdiskriminering enligt det inom EU antagna s.k. 
likabehandlingsdirektivet. Artiklar i detta direktiv har av 
Arbetsdomstolen ansetts vara direkt tillämpliga i tvisten (s.k. 
direkt effekt). Landstinget har med en analog tillämpning av 25 § 
jämställdhetslagen förpliktats att utge allmänt skadestånd till den 
förbigångna kvinnan.46 

 
 
Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse anställs 
två manliga socialkonsulenter som får högre löner än tio redan anställda kvinnliga 
socialkonsulenter får. Det är ostridigt i målet att det arbete som männen och kvinnorna utför 
är lika eller likvärdigt. Staten gör i målet i bl.a. gällande att löneskillnaderna vare sig direkt 
eller indirekt har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. Till stöd för denna inställning 
har staten anfört bl.a. följande. Länsstyrelsens önskan att införa ett nytt arbetssätt bland 
socialkonsulenterna var avgörande för valet att anställa de båda männen, som hade färsk 
erfarenhet från den kommunala socialtjänsten. Marknadsskäl har påverkat lönesättningen av 
de båda männen; löneläget är högre i kommunerna än hos länsstyrelsen. De båda männen 
anställdes mellan två lönerevisionstillfällen och deras löner sattes med hänsyn till att de inte 
skulle få någon löneförhöjning vid den kommande lönerevisionen.47 
 

6.3 Indirekt diskriminering 
 
Indirekt diskriminering föreligger när bestämmelse i kollektivavtal eller lag, ett beslut, en 
åtgärd, ett kriterium eller en sedvänja, som till synes är könsneutral får en ogynnsam effekt för 
medlemmarna av det ena könet i förhållande till det andra könet. Arbetsgivaren har i sådan 
situation möjlighet att hävda att agerandet ej är indirekt diskriminerande. 
 

6.3.1 AD-fall rörande indirekt diskriminering 

 
Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med 
hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på viss 
kroppslängd. Fråga om företaget härigenom gjort sig skyldigt till 
indirekt könsdiskriminering. Det krav på viss kroppslängd som 
bolaget tillämpar är ett typiskt exempel på ett kriterium som 
framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar kvinnor. 

                                                 
46  AD 2002 nr45 
47  AD 2001 s 51 
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Genom tillämpningen av längdkravet har bolaget missgynnat A. 
N. i hennes egenskap av kvinna. Kravet på en kroppslängd om 
minst 163 cm innebär att 28,2 procent av den kvinnliga 
befolkningen i arbetsför ålder utesluts från anställning i bolagets 
fabriker. Motsvarande siffra för männen är under en procent. 
Dessa siffror avser åren 2000 och 2001. Målet rör visserligen 
förhållanden under år 2002, men det görs gällande att några 
förändringar i nämnda hänseenden inte har skett. JämO gör alltså 
gällande att kravet på en längd om minst 163 cm inte är ett 
lämpligt kriterium. Det finns visserligen ett samband mellan 
kroppslängd och risk för arbetsskada men det är osäkert hur 
starkt sambandet är. Arbetsdomstolens bedömning är att det är 
ostridigt att bolaget, gällande frågan om anställning i C-fabriken, 
gjorts sig skyldig till indirekt diskriminering. När det gäller 
anställning i de två andra fabrikerna är arbetsgivarparternas 
ståndpunkt att bolaget inte handlat i strid med förbuden i 17 § 1 
jämställdhetslagen eftersom A. N. inte enligt dem kan anses ha 
varit arbetssökande till arbeten i dessa fabriker. Det finns ingen 
utredning i målet som visar på ett samband mellan arbetsskador i 
A-, B- eller C-fabrikerna och arbetstagarnas längd.  
Arbetsdomstolen fann bakgrund av det som varit att beakta att 
avseende alla tre fabrikerna har bolaget agerat i strid med 
förbuden genom att i förhållande till A.N tillämpa längdkravet.48 

 
 
 
Indirekt diskriminering har av såväl forskare som EG-domstolen utvecklats till en 
avvägningsnorm och detta förhållande har stadsfäst i direktivet om bevisbördan i mål om 
könsdiskriminering.49 16 § tillämpas då arbetsgivare missgynnat arbetstagare eller 
arbetssökande genom att tillämpa ett kriterium eller ett handlingssätt som kan anses som 
neutralt men i praktiken missgynnar särskilda personer av det ena könet. Exempel på detta är 
lagstiftning som anger att ersättning för deltagande i facklig utbildning bara utgår för faktiskt 
förlorad arbetstid och får som konsekvens att de som arbetar deltid bara får ersättning för 
bortfall av lön för sin deltid medan de deltagare i kursen som arbetar heltid får ersättning för 
sin heltid, där deltidsarbetarna till största delen består av det kvinnliga könet.50Undantag till 
detta är om bestämmelsen, kriteriet eller handlandet kan motiveras med berättigat mål och de 
är nödvändiga för att uppnå målen. Dessa mål skall motiveras med objektiva faktorer som inte 
har samband med personernas kön. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48  AD 2005 nr 87 
49  Fransson, Lönediskriminering,  s.247 
50  Mål 360/90, arbeiterwohlfarhrt der stadt Berlin e Y (ASWB ./. N. Bötel, 1992 ECR I_3589 
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7. Diskriminerade män i praktiken 
 
Tillsynen över hur bestämmelserna om jämställdhet i arbetslivet efterlevs är fördelad mellan 
jämställdhetsombudsmannen JämO och de fackliga organisationerna. JämO får inte föra ett 
diskrimineringsärende till arbetsdomstolen, om arbetstagarens fackliga organisation väljer att 
föra dennas talan. En arbetsgivare som bryter mot diskrimineringsförbuden kan dömas att 
utge skadestånd JämL 8 §. Den som inte följer lagens regler om aktiva åtgärder kan 
föreläggas vid vite att vidta särskilda åtgärder 
 
I detta avsnitt presenteras två olika förlikningar som JämO har tagit sig an för att hjälpa den 
svagare parten med sin anmälan. Syftet med att ta upp dessa förlikningar är för att ge dig som 
läsare en konkret bild på att den manliga diskriminering finns och att anledning till att det inte 
kommer till folks kännedom är för att fallen avslutas i förlikning på arbetsgivarens begäran. 
 
Sedan 1988 har 46 ärenden rörande könsdiskriminering av män tagits upp hos JämO. 
Samtliga  har slutat i förlikning utan att gå upp till AD. En anmälan om könsdiskriminering i 
arbetslivet kan lämnas till facklig organisation och/eller till JämO. Om det av utredningen 
framgår att könsdiskriminering inte kan påvisas försöker JämO i första hand uppnå en 
förlikning med arbetsgivaren. Ifall parterna inte kommer överens kan ärendet komma att 
avgöras i AD. Om JämO bedömer att könsdiskriminering inte kan påvisas kan anmälaren 
väcka talan själv vid tingsrätt. Anmälan till JämO är kostnadsfria och omfattas av 
offentlighetsprincipen. I anmälan skall man beskriva vad diskrimineringen handlar om, var 
och hur man känner sig missgynnad. Man skall även berätta om händelsen har något samband 
med kön. 51  
 

7.1 Beskrivning: Tjänstetillsättning 
 
Kieran Gower, (K.G) skickar 2002-04-24 in en anmälningsblankett rörande 
könsdiskriminering till JämO. K.G  är bosatt i Gävle och arbetet han sökte var hos Arne 
Backman information AB (A.B.I ab), Gävle. K.G blev av arbetsförmedlingen upplyst om 
jobbet den 12 April 2002 och sökte därefter direkt anställning hos A.B.I ab. Anställningen 
skulle vara under två veckor på heltid och arbetstypen skulle vara packning. K.G får senare 
inte jobbet som packare då arbetsgivaren sa att det sökte kvinnliga packare. De har enligt 
honom ”flinkare fingrar”. K.G hade då inget fackförbund som han anmälde till utan ville att 
JämO skulle driva ärendet.  
2002-05-14 skickar JämO iväg en begäran om ett yttrande av A.B.I ab p.g.a. anmälan som 
K.G   gjort till JämO, där han anser sig missgynnad på grund av kön vid tillsättning av tjänst 
som packar. Det som begärs av JämO i yttrandet är : 

 

• Hur arbetsgivaren bemöter anmälarens påstående om att arbetsgivarens endast 
anställer kvinnliga packare. 

• Hur många anställda Arne Backman Information AB har samt hur kvinnor och 
män är fördelade på de olika befattningarna. 

                                                 
51    JämO:s handläggningsmall 
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• Ytligare synpunkter som rör anmälan.  

2002-06-03 inkommer det information om företaget till JämO där A.B.I ab beskriver sin 
verksamhet utförligt.  Företagets huvudsakliga verksamhet består av konsult och återförsäljare 
av adressdata, reklamlager, IT/digitalprint, grossist Första hjälpen, emballagelager, 
kampanjhantering, lager/plock/pack. De ha totalt 33 anställda vara 19 är kvinnor och 14 är 
män. Av de 33 anställda är endast sju stycken tillsvidareanställda. Detta beror på de olika 
stora variationerna vad det gäller arbetstoppar inom lager/plock/pack. Denna anmälan rör 
dock endast tjänst inom lager/plock/pack och under perioden som K.G ansökte om tjänsten så 
pågicks det en mycket stor orderingång, det arbetade 24 personer varav endast en var 
tillsvidareanställd. Arbetsuppgifterna inom avdelningen utförs av samtliga arbetare oavsett 
kön. Rekrytering: A.B.I ab har när denna anmälan gjordes haft ett samarbete med 
arbetsförmedlingen de senaste 12 åren. Arbetsförmedlingens kontaktpersoner har gjort 
återkommande besök hos företaget för att på så sätt få en grundlig insyn i företagets 
personalbehov, arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utveckling och policys. 
 
Kvalifikationer: På grund av arbetsuppgifternas art så har företaget ett krav på goda kunskaper 
i svenska språket samt god fysik. Samtliga arbetsuppgifter utförs av kvinnor och män. 
Angående den uppkomna situationen så skriver A.B.I ab att de tagit kontakt med 
arbetsförmedlingen för att få förslag på personer som på kort varsel kan ta extrajobb. Detta 
har betts om tidigare med goda resultat. De sökte folk i två omgångar, första omgången 
anställdes två män och andra gången när K.G sökte så letade företaget efter specifikt två 
kvinnliga medarbetare. Anledningen var att de ville ha mer jämvikt till den föregående 
rekryteringen. De vill även lägga tyngd på att A.B.I ab aldrig tidigare diskriminerat eller ej 
har något uppsåt till att diskriminera vare sig det gäller kön, etnisk härkomst, religion och 
/eller sexuell läggning. 
Det råder ingen tvekan om att Arne A.B.I ab vill ta del och delar JämO:s intresse utav deras 
jämställdhetsplan samt främja ett aktivt jämställdhetsarbete. 
2002-06-24 så informerade K.G att han tagit del av A.B.I Ab:s yttrande angående hans 
anmälan. Han sätter sig emot den då det står att man ville anställa två kvinnliga arbetare för 
att göra lite mer jämvikt till föregående rekrytering då det anställdes två män. Informationen 
som K.G  fick stämmer ej överens med detta yttrande då de specifikt sökte kvinnor på grund 
av att de ha ”flinkare fingrar”. Han hänvisar även till ett reportage från den lokala tidningen 
(Arbetarbladet) där företaget gjort liknande uttalanden. Där de även säger att kvinnor är bättre 
lämpade för jobbet. 
Lars Westin, Internetchef på Arbetarbladet skickade efter begäran av JämO artikeln som skrev 
om A.B.I ab. 
 
  

                   

Kort sammanfattning av artikeln:. 
Gävleföretaget Arne Backman Information AB(A.B.I ab) har på 
kort tid anmälts till JämO. Anledningarna är att företaget inte 
ville anställa män eller invandrarkvinnor. En av dessa två 
anmälningar är den som K.G gjort som hävdar att företaget bara 
vill anställa tjejer i 20- årsåldern på paketeringsavdelningen med 
motivering att de skulle ha flinkare fingrar.  
A.B.I ab är ett familjeägt företag, företaget sysslar med många 
olika saker, bland annat framställning, lagring och distribution av 
reklammaterial för olika butikskedjor. Andrew Sundin var 
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handläggare på arbetsförmedlingen när K.G sökte anställningen 
hos företaget. 12 April ringde han för första gången till Arne 
Backman information. De skulle anställa fyra personer för att 
packa godiskartonger i två veckor. Sundin erbjuder sig att plocka 
ut ett antal lämpliga sökande, men får besked av Patrik Backman 
(delägare) att han ska plocka ut tjejer som är 22-23 år. När 
Sundin invänder att förpackningsarbete av löpandebandkaraktär 
måste passa killar lika bra, säger Backman med eftertryck att 
företaget bara anställer tjejer i 20 årsåldern på 
förpackningsavdelningen. Motiveringen är att tjejer har flinkare 
fingrar, jobbar snabbare och blir inte uttråkade lika snabbt som 
killar.  

 
 
Efter att ha utrett och prata med de aktuella parterna så bedömer JämO att det juridiska läget i 
K.G anmälan är så pass klart att de antar att det föreligger brott mot förbudet mot 
könsdiskriminering enligt 15 § och 17 § 1p jämställdhetslagen. JämO har 2002-10-01 
informerat A.B.I ab om JämO:s ståndpunkt att gå vidare med ärendet i Arbetsdomstolen, så 
länge inte båda parter lyckas komma överens om en förlikningssumma som ersättning för den 
kränkning som K.G fått utstå i samband med missgynnandet vid rekryteringstillfället. 
2002-10-16 sker förlikningsförhandlingen via telefon mellan JämO och 
arbetsgivarorganisationen, Tommy Karlsson (T.K). T.K säger vid förhandlingen att bolaget 
vill att överenskommelsen ska vara konfidentiell. Samtidigt så vill han att JämO ska 
medverka till att överenskommelsen mellan K.G och bolaget träffas. T.K säger vid 
förhandlingen att et belopp på 15 000 kr kan accepteras av bolaget , och att det då gäller en 
mer ”mental fråga” för dem. 
 
Förlikningsavtal skrevs 2002-10-28 innehållande två punkter.  

 

� Arne Backman Information AB skall senast den 15 november betala K.G ett 
bruttobelopp på 15 000 kr. 

� JämO:s ärende nr 284/2202 slutligt reglerat och K.G återkallar sin anmälan från 
vidare handläggning hos JämO. 

2202-11-04, JämO avslutar ärendet på grund av att K.G återkallar sin anmälan.52 
 
Kommentar 
Fallet som jag precis sammanfattat här ovan är ännu ett typiskt fall där en arbetssökande blivit 
missgynnad på grund av kön. Här blir problemet mer genomskådligt då arbetsförmedlingen är 
inblandad vad det gäller företagets rekrytering.  Arbetsförmedlingen har haft ett 12 årigt 
samarbete med företaget och har i och med det en fått en grundlig insyn i verksamheten.  De 
sökte fyra nya arbetare och enligt mig så har arbetsförmedlingen fullgjort deras förpliktelser 
vad det gäller att hjälpa företaget att uppnå en jämställd arbetsplats. Jag anser att de ej 
anställde Keiran Gower på grund av att de ville ha unga tjejer som arbetade i deras 
packavdelning. Det gör dem skyldiga till direkt diskriminering på grund av kön enligt 15 §, 
JämL. Att anställa unga tjejer i 20 års åldern på grund av att det skulle ha ”flinkigare fingrar” 
                                                 
52  0284/2002 Handläggare: Marie Nordström, JämO 
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är inte motiv nog för positiv särbehandling. Företaget har blivit anmälda tidigare samt att de 
gått med på en förlikning där de betalade Kieran Gower för en av de två veckor han sökt ser 
jag som ett resultat i sig, ett erkännande.  
 

7.2  Beskrivning: Tjänstetillsättning  

 
2001-03-27 skickar Håkan Medin, nedan förkortad H.M in en anmälan till JämO på grund av 
att han känt sig diskriminerad. Han var då bosatt och arbetade i Strängnäs. Den 1 Mars 2001 
öppnades ett nytt äldreboende i Strängnäs, Mariagården. Till det nya äldreboendet sökte man 
33 nya undersköterskor gällande dag, kväll och nattjänstgöring. Enligt annonsen som 
skickades ut så var fem av dessa 33 tjänster nattjänstgöring. Det var en av dessa fem som 
Håkan Medin sökte då det betonades i annonsen att man gärna emotsåg manliga sökanden 
eftersom 95 procent av personalen på äldreboendena i Strängnäs var kvinnor.  Januari samma 
år så blev H.M kallad till intervju. H.M hade 10 års erfarenhet av äldreomsorg och 
demensvård, 20 års erfarenhet inom sjukvården, mentalskötarutbildning, även arbetet som 
gruppledare m.m. Han har även med sig goda meriter från sina tidigare arbetsgivare.  En 
månad efter intervjun i februari så meddelades H.M att han ej fått någon av nattjänsterna. I 
efterhand så kom det fram att 31 en av de nyanställda var kvinnor och endast två var män. 10-
12 personer hade haft förtur p.g.a. att ett annat ålderdomshem blivit tvingad att stänga. Den 23 
Mars så träffade H.M enhetschefen på Mariagården, Mona Larsson. Hon informerade att av 
de fem nattjänsterna som H.M sökt så anställdes enbart kvinnor. De hade alla utbildning, dock 
så hade H.M både mer utbildning och längre erfarenhet och kände sig därför förbigången. 
Han beskrev i sin anmälan sin besvikenhet och undrar om det är så här jämställdhet ska 
hanteras. 
 
Mariagården är ett nytt äldreboende med 40 bostäder. Enheten omfattade 32 platser för 
ålderdomshemsberoende och 8 platser för demensboende. Kvalifikationer för arbetet var: 
Undersköterska/skötare eller gymnasiets omvårdnadsprogram eller likvärdig vårdutbildning. 
Stor vikt lades vid personliga egenskaper som flexibilitet och samarbetsförmåga. Erfarenhet 
inom äldreomsorg och demensvård utgör en merit. 
 
Diskrimineringen ifrågasattes med hänvisning till 47 § jämställdhetslagen av Jurist Pia 
Lindgren, JämO.  Hon skickar 2001-04-04 ett brev till Sv. Kommunalarbetarförbundet 
gällande en förfrågan om att påkalla tvisteförhandling i den anmälda tvisten. Det skulle inte 
bara gälla om tvisten berörde könsdiskriminering utan även brott mot annan lagstiftning.  Sv. 
kommunalarbetarförbundet begärde efter att ha erhållit anmälan från JämO ett yttrande i 
ärendet. Yttrandet skulle innehålla en beskrivning som ger vägledning till ett beslut huruvida 
förbundet ska ge avdelningen i uppdrag att inleda tvisteförhandling mot Strängnäs kommun 
för brott mot bestämmelserna i 47 § jämställdhetslagen i samband med den aktuella 
rekryteringen. Representant för förbundet var Christer Thilén. 2001-06-19 skrevs en 
förhandlingsframställan avseende tvisteförhandling och skadestånd på grund av brott mot 
Jämställdhetslagen (1991:443). I framställan stod det att H.M sökt underskötersketjänst inom 
socialförvaltningen i Strängnäs kommun men ej blivit tillsatt den trots att kommun i sin 
annons uppmanat det underrepresenterade könet att söka. Det hävdades att kommun brutit 
mot 17 § i Jämställdhetslagen och ett yrkande på allmänt och ekonomiskt skadestånd till H.M. 
Kort därefter bestäms tid och plats för förhandling till 2001-08-28 kl 10.00 av Sten Elofson, 
kommunal Sörmland.  
2002-02-13 skickar Pia Lindgren, jurist på JämO en återkallelse bekräftelse till H.M.  
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Vid förhandlingen som ägde rum 2001-08-28 mellan Sv. kommunalarbetarförbundet och 
Strängnäs kommun så träffades det en förlikning i samma ärende som anmälts av H.M till 
JämO, därav vill JämO i detta läge få en bekräftelse av H.M om detta är korrekt. Om så är 
fallet så kan H.M återkalla ärendet från vidare handläggning hos JämO. 
 
2002-02-18 skickar den Svenska kommunalarbetarförbundet överenskommelsen som träffats 
av parter i det rubricerade ärendet. Överenskommelsen innebar att Strängnäs kommun kom att 
erbjuda H.M en nattjänst som undersköterska inom äldreomsorgen. Ersättning utgavs även 
med 10.000 kronor till H.M för tvistens lösande. Ärendet avslutades även efter denna 
överenskommelse.53 
 
Kommentar 
I detta fall så har Håkan Medin blivit missgynnad som arbetssökande. Den negativa 
särbehandlingen är i detta fall direkt diskriminerad enligt 16 § , JämL. Jag anser att det är rätt 
bedömt avseende användningen av 17 § 1p då den förbjuder arbetsgivaren att missgynna 
under anställningsförfarandet. Undantag finns, dock tycker jag inte att de kan vägas in då de 
gäller skydd för den personliga integriteten. Det måste stå klart att det verkligen varit att 
arbetet ställer vissa krav eller ett visst sammanhang i arbetet som varit styrande i det enskilda 
fallet. I detta fall så var endast 5 % män i Strängnäs kommun och därmed anser jag att direkt 
diskriminering är ett faktum.  Jag anser även att ersättningen på 10 000 kr är skälig.
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53  0279/2001  Handläggare: Pia Lindgren, jurist, JämO. 
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8.Diskussion 

Syftet för denna studie var att lyfta upp frågan om manlig diskriminering och undersöka i 
vilken utsträckning den förhåller sig till. Jag anser att jag lyckats fånga en hel del områden där 
män diskrimineras på grund av kön. Jag har emellertid varit tvungen att begränsa mig ganska 
kraftigt då området är betydligt större än vad de ger sken av. Utifrån det material jag hittat 
inom området anser jag mig kunna formulera följande generella slutsats: 

Att JämO fått in hundratals anmälningar om könsdiskriminering efter att  den nya lagen 
skrivits visar enligt mig att den verkligen behövs. Enligt JämO själva så är sju av tio av 
anmälningarna som kommer in till dem gjorde av män, detta styrker min teori om att män blir 
diskriminerade på grund av kön i större utsträckning än vad media tar upp. Jag kan inte 
bestämma mig om vad jag tycker är sorgligast, att media väljer att inte ta upp frågan i lika stor 
omfattning som kvinnors diskriminering. Det var den 1 juli 2005 som lagen om förbud mot 
diskriminering fick tillägget att man inte heller får diskriminera på grund av kön. Bättre sent 
än aldrig kan man väl säga, sen kan man diskutera var man ska dra gränsen, ska exempelvis 
inte frisörer och taxi ha tjejtaxa och åldersgränsen på krogen måste vara densamma för alla. 
Tre exempel som jag personligen tycker om då det har synts så tydligt i samhället. På krogen 
använde man kvinnor som lockbete för män genom att ha olika åldersgränser. Men självklart 
innebar detta att man som man kände sig diskriminerad. I och med att jag fått chansen att få 
arbete med e person inom JämO så har jag fått ta del av en del förlikningar som satt 
perspektiv på det hela. Få av de ärenden som kommit in till Jämo har hittills lett till fällningar 
utan de slutar i förlikning. Många fall avskrivs då diskriminering inte går att styrka.  

Det  är mycket möjligt att de kan anses fel av mig att säga att det i Sverige kan anses som en 
självklarhet att en kvinna som uppger sig  ha blivit våldtagen också har blivit det. Självklart 
skall alla fall utredas grundligt men detta leder även till att kvinnor sätts lättare upp på en 
slags helgon. Detta anser jag vara en av de stora anledningarna till att det är mycket sällsynt 
att kvinnor döms för falsk tillvitelse efter att ha anklagat en man felaktigt för sexualbrott. I 
mitt exempel som jag tagit upp om Björn fick den unga kvinnan skyddstillsyn samt 5 000 av 
Björns begärde 10 000 kr i skadestånd. Är detta inte ganska lindrigt för en anklagelse i den 
kalibern. Men vad gäller för oskyldigt anklagade som Björn. Hur går det vidare? Hur blir det 
stämplade av samhället? Hur kan det bli så här? Själv tycker jag inte det värsta med detta är 
att man kan bli anklagad för våldtäkt på väldigt lätta grunder, utan sättet allmänheten, kvinnor 
ser på en och att man måste hela tiden tänka sig för. Går man själv på en gångväg och så råkar 
det gå en person med motsatta könet framför känner man sig nästan tvungen att byta sida av 
vägen just för att personen i fråga inte skall känna sig jagad eller bli rädd på något sätt. Det är 
enligt mig en stor risk för att liknande fall som Björns kommer att leda till att tron på kvinnor 
som anmäler våldtäkter kommer att minska på mer ont än gott. Nog för att oskyldiga män som 
i detta fall Björn inte råkar illa ut i onödan men det kommer nog dessvärre även påverka de 
riktiga tragiska fall negativt där det verkligen begåtts ett brott.  
 
Det finns viktiga detaljer och vissa mindre viktiga detaljer som tid ödslas på för att reda ut. 
Ibland känns det som en ren pajkastning, som dessvärre tar fokus från det viktiga. Min 
ståndpunkt i jämställdhetsdebatten är enkel: Det finns svårigheter och underlägen för både 
män och kvinnor. Sann jämställdhet kan bara uppnås genom könsneutralitet i 
jämställdhetsdebatten. Det har vi inte idag, där jämställdhetsarbetet ensidigt utgår ifrån att det 
är kvinnor som är “förtryckta”. Denna ensidighet drabbar män, eftersom deras problem och 
underlägen inte erkänns i samma utsträckning som kvinnors då de inte anses lika viktiga. 
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Jag tycker den här debatten är väldigt nödvändig, inte enbart för att den enligt min mening är 
mer human och verklighetsförankrad än de rådande kraftigt feministöverepresenterade, men 
kommer också föra debatten framåt. Jag tror nämligen att många män är rädda i dagens läge 
att gå in och aktivt kämpa för såna här frågor därför att man känna en viss skuld över att vara 
man i de här kretsarna när det finns en underton att män har den kollektiva skulden. För visst 
håller jag med om att så har det ju varit, men så vill vi ju inte ha det längre och då kan man ju 
knappast beskylla gemene man för något våra förfäder står ansvariga för.  
 
Det intressanta med den arbetsrättsliga delen är smalt och det finns inte mycket skrivet om 
det. Att det inte funnits mycket material ser jag inte som något hinder utan tvärtom. Jag ser 
det som en utmaning att ta upp något som inte ges mycket tid annars. Jag har koncentrerat 
mig på vad lagen säger och försökt reda ut de olika begrepp som är relevanta för att kunna 
förstå problematiken runt området. 
 
Syftet med en arbetsrättslig del var att undersöka vad lagen säger om könsdiskriminering och 
hur den tillämpas i praktiken när män känner sig diskriminerade på grund av kön avseende 
anställning. Jag har redogjort vilka paragrafer i JämL som en arbetsgivare är skyldig att känna 
till och rätta sig efter. Det ligger i arbetsgivarens intresse att anställa rätt person, som har de 
rätta kompetensmässiga förutsättningarna för att klara av arbetsuppgifterna. Det är dock en 
balansgång mellan olika lagar för att inte diskriminera någon när företaget ska anställa ny 
personal. När det gäller små företag har jag uppfattat det som att det är en extra svår 
balansgång, där det är ännu viktigare i fråga, att personen som skall anställas inte bara har rätt 
kompetens utan även rätt personlighet som fungerar väl i företagets helhet. Det vill säga, 
företaget ger i viss mån en godtycklig eller subjektiv bedömning som inte bara baserar sig på 
individens kompetensprofil utav även på företagets behov att får rätt person i motsats till 
lagstiftningens intentioner om att inte diskriminera någon. 
 
I brist på rättpraxis där män blivit diskriminerade på grund av kön har jag uteslutit dem och 
istället använt mig av 2 olika förlikningar som rör tjänstetillsättning. Dessa har jag 
sammanfattat för att illustrera hur ärenden där män känner sig missgynnande har hanterats. 
Att det inte finns några AD fall anser jag vara ett resultat i sig, att anmälningar som kommer 
från män stannar vid förlikningar kan bero på mycket, och jag kan endast anta vad det kan 
bero på. Man kan ställa sig frågan varför alla ärenden som tas upp i domstol berör kvinnor 
och inte blandat av kvinnor och män. Jag har svårt att egentligen tro att det finns något riktigt 
svar på det hela men jag antar efter att ha studerat ämnet att det kan bero på att antalet kvinnor 
som anmäler är betydligt fler. Och det mest logiska skulle då vara att i proportion till 
anmälningar att det är just kvinnornas anmälningar som går upp i domstol på grund av 
arbetsgivarens bestridande.  
 
Min personliga tolkning till varför mäns anmälningar slutar i förlikningar är att när de väl 
anmäler så är det oftast av så pass klart fall att arbetsgivaren går med på förlikning för att inte 
skada företagets namn. Som jag skrivit så kan man se att arbetsgivare går med på förlikning 
mot att anmälan återkallas och att ärendet förblir inofficiellt.  Sen kan man självklart vända på 
det hela och säga att kvinnor diskrimineras mest på grund av kön, och att detta vet man 
genom att bara titta på praxis. Men enligt mig så är det på grund av att arbetsgivaren anser sig 
ha så pass rätt, det kan bero på att fallet inte är lika klart att det rör sig om könsdiskriminering 
som hos männen jag valt att ta upp, och att det är därför värt att bestrida och ta upp i AD.  
Även fast lagen skall vara könsneutral så vill jag inte uppfatta den som till fördel till kvinnor, 
men genom att läsa första 1 § så blir jag uppriktigt sagt tveksam. Jag tvivlar inte alls på vad 
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som menas och har fullständigt klart för mig att den är könsneutral, men jag tror att den kan 
feltolkas väldigt lätt.  
 
Samtidigt som förutsättningarna för mer jämställda villkor har ökat, har inte samma positiva 
förändringar skett på andra områden. Mönstren i fördelningen av ansvaret för det dagliga 
arbetet med barn och hushållsgöromål synes inte ha förskjutits i någon avgörande 
utsträckning. Mäns genomsnittliga inkomster är visserligen fortfarande ungefär 50 % högre än 
kvinnors, men detta är enligt min egen uppfattning främst beroende på att det är kvinnor som 
ofta arbetar deltid, men också på att traditionella kvinnoyrken i regel är låglöneyrken. 
Statistiken är således inte sett ur ett ordentligt korrekt jämförelsediagram. Kvinnors och mäns 
villkor är emellertid olika på väsentliga områden i samhället. Så länge dess olikheter består 
måste också hänsyn till dessa tas. Detta gäller t. ex. i fråga om reformer och andra 
förändringar liksom i fråga om de aktiva åtgärder som behövs på olika plan.  
 
Jag tycker inte att lagen är tveksam på något vis utan att den har bearbetats till en jämställd 
lag som är till för att gynna de missgynnade. Att arbetsgivaren enligt lag har skyldighet att 
främja jämställdheten i arbetslivet är något jag håller med om till fullo. Att ha en 
jämställdhetsplan ger arbetsgivaren rätt att använda sig utav positiv särbehandling, som jag 
beskrivit tidigare, så är det ett sätt att utjämna könsskillnader på arbetsplatsen, även fast den är 
diskriminerande i det enskilda fallet tillåtet. Detta för att uppnå en mer jämställdhet. 
Jämställdhetsplanen är något jag känner borde utnyttjas mer för att kunna uppnå syftet med att 
minska könsskillnaderna. Det är enligt mig ett sätt för arbetsgivaren att få en ”trevligare” 
arbetsplats mer än bara en bra och jämställd arbetsplats. Istället för att använda sig utav 
självklara diskrimineringshandlingar som använts i ett av de förlikningar jag studerat. Där 
arbetsgivaren specifikt velat ha unga kvinnor i 20- 25 års åldern genom att försöka hävda att 
just dessa kvinnor ska ha flinkare fingrar samt att de skulle både jobba bättre än män och inte 
bli uttråkade lika snabbt. Att bevisbördan har gått över helt och hållet på arbetsgivaren är 
något som många är tacksamma över tror jag, detta på grund av att pressen för arbetstagarna 
samt arbetssökanden blir betydligt mindre. Bara tanken att som arbetstagare eller 
arbetssökande ge sig an ett större företag kan nog vara jobbigt bara det.  
 
Något som skulle kunna föra samhället med jämnare skulle kunna vara  en jämnare fördelning 
av föräldraledighet och ansvar för vård av barn. Detta skulle kunna medföra bättre möjligheter 
för kvinnor på arbetsmarknaden och i ekonomiskt avseende. Men en sådan förändring kan 
också antas leda till stora vinster för männen bl.a. i form av en djupare kontakt med barnen. 
Vilket skulle minska den diskriminerade biten avseende män som ej får tillräckligt med tid 
med sina barn. 
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