
EXAMENSARBETE

Lönediskriminering
Mellan kvinnor och män på arbetsplatsen

Therese Mannberg

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på när lönediskriminering juridiskt sett 
föreligger mellan kvinnor och män. I arbetet har den juridiska metoden använts, vilket 
innebär att lag förarbeten, praxis och doktrin använts för att lösa problemet. Det har 
framkommit tydlig statistik som visar på att män tjänar mer än kvinnor, men att skillnaden 
har minskat de senaste åren. För att lönediskriminering av kön skall föreligga krävs det att en 
person har missgynnats och att orsaken bakom missgynnandet har samband med 
könstillhörigheten. Vid bedömningen av om lönediskriminering föreligger utförs en 
jämförelse med hur en annan arbetstagare har behandlats, eller skulle behandlas i en 
liknande situation. Vidare görs även en jämförelse huruvida arbetsuppgifterna är att anses 
som likvärdiga. I de rättsfall som har studerats är det få avgöranden där en arbetsgivare har 
blivit fälld för att betala lägre lön till kvinnor än till män, då arbetsgivaren oftast har kunnat 
påvisa en annan bevisning till varför männen har fått en högre lön. De flitigast använda 
argumenten från arbetsgivarens sida har varit att arbetsuppgifterna inte är likvärdiga eller 
att marknaden har styrt lönen. 
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Förkortningar  
AD  Arbetsdomstolen  
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1 Inledning  
Diskriminering på grund av könstillhörigheten är en fråga som under de senaste årtionden 
engagerat allt fler och därmed blivit uppmärksammad såväl i media som inom politiken. 
Lönediskrimineringsfrågan har skapat häpnadsväckande rubriker och ramaskri i 
nyhetsvärlden. Den har ställt politiker mot väggen, skapat livliga debatter mellan blocken, till 
och med lett till bildandet av ett nytt politiskt parti med frågan som huvudinriktning. Lika lön 
för lika arbete är dock inte en självklarhet. 

Trots att utvecklingen har gått framåt och Sverige har kommit att bli mer jämställt så tjänar 
kvinnor fortfarande mindre än män trots lika arbeten. Om man ser till de största 
yrkesgrupperna är det endast inom yrkesgruppen vård och omsorg som kvinnor tjänar lika 
mycket som män. I de andra grupperna är det tydligt att män tjänar mer än kvinnor.1  

Det är konstaterat att kvinnor tjänar mindre än män, det gäller så väl i Sverige som övriga 
världen. Skillnaderna har minskat de senaste åren i Sverige, men fortfarande finns det 
löneskillnader som inte kan förklaras på något annat sätt än att det beror på 
könstillhörigheten.2 

Hur kommer det sig att situationen ser ut som den gör, vilka lagar är det som styr och hur 
tillämpas de? Vad innebär lika arbete och hur är det definierat? Detta är bara några av de 
frågor som utreds och diskuteras i detta arbete. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka när lönediskriminering juridiskt sett föreligger 
mellan kvinnor och män. Vidare skall även undersökas vad som krävs för att 
könsdiskriminering anses föreligga. Det finns principer som säger att vi ska få lika lön för 
likvärdigt arbete, men vad anses med likvärdiga arbetsuppgifter? För att besvara sistnämnda 
frågan skall undersökas hur jämförelsen av likvärdiga arbeten sker.  

1.2 Metod  
Den juridiska metoden har legat som underlag för uppsatsen. Relevanta lagrum och rättsfall 
har undersökts för att få en inblick i vad som krävs för att lönediskriminering skall föreligga. 
Vidare har en del propositioner undersökts för att få en förståelse om hur 
diskrimineringslagen är tänkt att användas. Doktrin har använts för att undersöka hur 
sakkunniga inom området har sett på frågan.  

För informationssökning har rättsdatabaserna Zeteo och Karnov använts. Dessa 
rättsdatabaser innehåller bland annat lagkommentarer, propositioner, rättsfall och 
litteratur. För informationssökning gällande propositioner har i första hand Zeteo brukats 
och gällande sökning av rättsfall och EG avgöranden har främst Karnov använts.  För att hitta 
relevant information har särskilda sökord nyttjats. Dessa har varit bland annat 
lönediskriminering, könsdiskriminering, jämförelse av likvärdiga arbeten och hypotetisk 
jämförelseperson.  

  

                                                           
1
 SCB, Lathund om jämställdhet, 2010 s.66 

2
 http://www.arbetsgivarverket.se/t/newspage____1509.aspx (16/5 2011) 

http://www.arbetsgivarverket.se/t/newspage____1509.aspx
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1.3 Avgränsningar  

I detta arbete kommer inte undersökas vad lön är och hur lönekartläggningen går till. 
Gällande geografisk avgränsning kommer fokusområdet för undersökningen att vara EU-
området, och Sverige i synnerhet. Denna avgränsning har valts med tanke på de kulturella 
likheter som gäller inom EU-området och de gemensamma direktiven medlemsländerna 
emellan.  Praxis rörande den äldre jämställdhetslagen kommer inte behandlas i detta arbete.    
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2 Gällande rätt 

Gällande lagstiftning inom området könsdiskriminering är diskrimineringslagen. Den nya 
diskrimineringslagen har kommit att ersätta den tidigare Jämställdhetslagen och sex andra 
civilrättsliga lagar. Diskrimineringslagen grundar sig på proposition 2007/08:95 som 
innehåller förslag till ny lagstiftning inom området diskriminering. I propositionen föreslås 
två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet och åldersdiskriminering. Syftet 
med den nya diskrimineringslagen är att ge ett starkare skydd mot diskriminering samt att 
motverka och främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder.3 
 
I den nya lagen har skyddet mot diskriminering utvidgats och kommit att innefatta fler 
samhällsområden än förut. Skyddet mot diskriminering var förut olika beroende på vilken 
diskrimineringsgrund det handlade om och hur långt utvecklingen inom ett visst område 
hade kommit. I den nya diskrimineringslagen finns det fortfarande undantag som har 
utformats olika, beroende vilka samhällsområden det rör sig om. Det gäller framförallt kön 
och ålder, där viss särbehandling är tillåten.4  

Diskrimineringslagen består till stor del av bestämmelser som förts över från de tidigare sju 
civilrättsliga lagarna. I och med detta har fortfarande de äldre förarbetena betydelse vid 
tolkning av lagen, men dessa borde läsas med försiktighet eftersom de inte längre ger full 
vägledning av de bestämmelser som flyttats över från tidigare lagar.5   

Domstolar måste även vid prövning om könsdiskriminering föreligger ta hänsyn till 
diskrimineringsförbudet i artikel 141 EG och likabehandlingsdirektivet 76/207, numera finns 
dessa direktiv sammanslagna i direktiv 2006/54.6 

I den nya diskrimineringslagen finns inget tydligt förbud mot lönediskriminering, detta 
uttrycks i stället i lagens förarbete. Diskrimineringsförbudet av arbetstagare gäller alla 
situationer där arbetsgivare och arbetstagare kan mötas på arbetsplatsen eller situationer 
som har en naturlig anknytning till arbetet.7   

Diskrimineringslagen syftar till att värna om principen om alla människors lika värde och att 
alla människor har rätt att bli behandlade på lika villkor. Lagen är tvingande till förmån för 
den som omfattas av skyddet mot diskriminering. Ett avtal som strider mot 
diskrimineringsförbudet är ej gällande, men man kan i enskilda avställningsavtal eller 
kollektivavtal komma fram till bestämmelser som ger fler förmåner eller rättigheter än det 
som gäller enligt lagen.8  

En av diskrimineringsgrunderna är kön som regleras i 1 kap. 5§ första stycket 1p DiskL. Det 

har tidigare inte funnits med någon definition av kön i äldre lagstiftning, men det har nu 

ansetts nödvändigt att en sådan definition skall finnas med i lagstiftningen eftersom att 

                                                           
3
 Prop. 2007/08:95,s.1  

4
 Gabinus Göransson, Flemström och Slorach, Diskrimineringslagen, s. 25 

5
 Prop. 2007/08:95, s. 485 

6
 Sigeman, Arbetsrätten, s. 150 

7
 Prop. 2007/08:95, s.498 

8
 Gabinus Göransson, Flemström och Slorach, Diskrimineringslagen, s.26-28 
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transpersoner nuförtiden även skyddas av lagen. Begreppet kön innebär att en individ är 

antingen kvinna eller man.9    

2.1 Likalöneprincipen 
Bakgrunden till likalöneprincipen är Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention, 
vilken har legat till grund för hur principen har utformats inom EG-rätten. Redan när ILO 
grundades år 1919 fanns i deras stadgar principen om lika lön för likvärdigt arbete med. 
Dock hade inte ILO:s vädjande om likalöneprincipen någon stor genomslagskraft eftersom 
principen inte medförde något direkt krav på medlemsorganisationerna. Det var inte förrän 
år 1951 som ILO:s generalkonferens antog den första likalönekonventionen, konvention 100. 
Denna konvention innebar att ”män och kvinnor skulle ha lika lön för arbete av samma 
värde”10. Sverige implementerade inte denna konvention i svensk lagstiftning förrän år 1962 
eftersom den stött på ett visst motstånd från arbetsmarknadens parter, främst LO och SAF. 
Motståndet till konventionen berodde framför allt på att ett införlivande av 
likalönekonventionen skulle innebära att man gick ifrån den allmänt godtagna principen om 
rätten för arbetsmarknadens parter att, utan påverkan från statsmakten, träffa 
överenskommelser om löneförhållanden.11  

I Romfördraget artikel 141(f.d. 119) fastslogs en norm om lika lön oavsett kön. Den största 
anledningen till denna norm var värnandet om den fria konkurrensen. Initiativet till denna 
reglering på Europanivå kom från Frankrikes regering. I Frankrike existerade redan en lag om 
lika lön för lika arbete, men där var man rädd för att intigrationen av den Europeiska 
marknaden kunde leda till en ojämn konkurrenssituation. Företag i de andra 
medlemsstaterna kunde få konkurrensfördelar genom lägre kvinnolöner eftersom det inte 
fanns lagstiftat om lika lön för lika arbete i de andra medlemsstaterna. Frankrikes regering 
var rädd att detta skulle leda till social dumping – förflyttandet av arbetskraft från ett 
område, där arbetskraften är billig, till ett annat där den är dyrare. Dock hade denna norm 
aldrig antagits endast av Frankrikes skäl, utan antogs dels för att frågan redan hade tagits 
upp i och med konvention 100 från ILO.12  

I artikel 141 står det att ”varje medlemsstat skall säkerställa att principen om lika lön för 
kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tillämpas”.  Likalöneprincipen innebär att 
medlemsstaterna skall tillämpa lika lön för män och kvinnor för likvärdigt arbete eller arbete 
som tillskrivs lika värde.13  

I Amsterdam 1997 omarbetades EG-fördraget och numera framgår det tydligt att 
gemenskapen har som uppgift att främja jämlikhet mellan kvinnor och män. Det gjordes då 
ändringar och tillägg i artikel 119, vilken efter ändringarna fått en ny numrering, artikel 
141.14 

  

                                                           
9
 Gabinus Göransson, Flemström och Slorach, Diskrimineringslagen, s.30 

10
 Fransson, Lönediskriminering, s. 170 

11
 Prop. 2007/08:95, s.53 

12
 Fransson, Lönediskriminering, s.182 

13
 Fransson, Lönediskriminering s.194 

14
 Fransson, Lönediskriminering s.183 
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När Amsterdamfördraget trädde i kraft fördes jämställdhet mellan kvinnor och män in som 
ett av gemenskapens grundläggande mål. Genom Amsterdamfördraget fick rådet även 
behörighet att vidta åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön.15 

Artikel 141 om lika lön för lika arbete bygger på synen om arbetstagare och arbetets värde, 
det vill säga principen om likabehandling. Om man utför samma arbete skall man få samma 
lön oavsett kön. Det skall vara jämlikhet mellan könen. När man studerar lönediskriminering 
är artikel 141 och likalönedirektivet de viktigaste rättskällorna på regional nivå.16  

2.1.1 Defrennemålet II och direkt effekt av artikel 119 

Det andra Defrenne-målet handlade om olika lönesättning beroende av könstillhörighet och 
frågan om artikel 119 hade en direkt effekt. Gabrielle Defrenne var flygvärdinna och anställd 
hos det belgiska flygbolaget Sabena. Hon hade en lägre lön än den manliga kabinpersonalen 
hade, även fast de utförde exakt samma arbetsuppgifter. Hon kunde sägas upp från sin 
anställning redan vid 40 års ålder utan att få någon annan ersättning än ett avgångsvederlag 
motsvarande 12 månadslöner. Utöver detta hade hon inga andra rättigheter. Inom Sabena 
fanns det en speciell pensionsordning, men denna omfattade bara den manliga 
kabinpersonalen. I målet fastslogs att artikel 119 har direkt effekt. Även fast Belgien inte 
hade någon lagstiftning som förbjöd lönediskriminering kunde flygvärdinnan Gabrielle 
Defrenne således väcka talan mot flygbolaget Sabena i nationell domstol. Normen om lika 
lön blev i och med detta avgörande en rättsprincip av grundläggande art.17 

Detta avgörande kom som en chock för många av EU:s medlemsnationer, eftersom de på 
många håll i Europa fortfarande tillämpade lägre löner för kvinnor. Visserligen fanns 
likalöneprincipen men det var inte många som tillämpade den. EG domstolen menade att 
artikel 119 var utformat på ett klart och tydligt sätt och därmed hade direkt effekt. Den 
direkta effekten motiverades av domstolen genom artikelns dubbla syfte, det vill säga att 
artikeln både hade ett ekonomiskt och ett socialt syfte. Artikeln skulle hindra att de länder 
som hade genomfört principen skulle få en konkurrensnackdel i förhållande till de länder 
som inte hade följt fördraget. Vidare var tanken att artikeln skulle förbättra arbetstagarnas 
arbetsvillkor.18  

2.1.2 Likalönedirektivet  

Bestämmelsen i Romfördraget har förtydligats och kompletterats av rådets direktiv 75/117 – 
medlemsstaternas lagar om tillämpning av principen om lika lön för män och kvinnor. Enligt 
direktivet innebär lika lön för kvinnor och män vid både lika arbete och arbete som 
tillerkänns lika värde att all diskriminering på grund av kön skall avskaffas vid alla former och 
villkor för ersättningen.19 

Rådets direktiv 75/117 brukar kallas likalönedirektivet. I direktivet ställs en rad olika krav, 
bland annat ett krav på medlemsstaterna att häva all diskriminering mellan kvinnor och män 
som strider mot likalöneprincipen. Medlemsstaterna måste även se till att vidta åtgärder 
mot bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal 

                                                           
15

 Nyström, EU och Arbetsrätten, s.168 
16

 Fransson, Lönediskriminering, s. 184 
17

 Mål 043/75 
18 Christensen, Den EG-rättsliga likhetsprincipen versus den europeiska enförsörjarfamiljen, (8/5 2011) 

http://www.snee.org/filer/europa/78.pdf 
19

 Prop. 1993/94:147, s.45 

http://www.snee.org/filer/europa/78.pdf
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som strider mot likalöneprincipen. Om det finns någon bestämmelse som strider mot 
principen måste den ogillas eller ändras.20  

Förslaget till ett direktiv om likalöneprincipen lades fram av EU-kommissionen eftersom de 
hade konstaterat att principen inte tillämpades i någon större utsträckning i 
medlemsstaterna. Det hade även tillkommit länder i den europeiska unionen som inte hade 
någon lagstiftning inom detta område. Det är uppenbart att direktivet kompletterar och 
förtydligar artikel 119. Som rättsregel skiljer sig artikel 119 från artikel 1 i likalönedirektivet. 
Artikel 119 är som norm positivt formulerad, en princip för människors rättighet för lika lön. 
Medan artikel 1 i likalönedirektivet i sin tur är mer negativt formulerad då den uttrycker ett 
förbud mot diskriminering.  

Artikel 1 i likalönedirektivet: 

”Principen om lika lön för kvinnor och män som skisseras i artikeln 119  
i fördraget, härefter kallas likalöneprincipen, innebär att för lika arbete eller för  

arbete som tillerkänns lika värde all diskriminering på grund av kön skall avskaffas vid 
 alla former och villkor för ersättningen. I synnerhet när ett arbetsvärderingssystem 

 används för att bestämma lön, måste detta vara baserat på samma kriterier för både 
 kvinnor och män och vara utformat så, att det utesluter all diskriminering på 

 grund av kön” 

Direktiv är till skillnad från fördrag en sekundär rättskälla, dessa direktiv är inte direkt 
tillämpbara i medlemsstaterna utan måste införlivas i den nationella rättsordningen. 
Direktiven är bindande på så sätt att medlemsstaterna inom en viss tidsram måste 
förverkliga direktivens mål och syfte.21  

Artikel 119 är en primär rättskälla, därför kan inte likalönedirektivet ändra omfattningen på 
artikeln. EG-domstolen har uttalat att direktivet innehåller detaljerade formuleringar och att 
principen måste införlivas i medlemsstaterna genom lagstiftning.  Likalöneprincipen har 
direkt effekt både vid direkt och indirekt könsdiskriminering. Förutsättningen för detta är att 
könsdiskriminering kan konstateras redan med hjälp av kriterierna lika arbete och lika lön 
som anges i artikel 141.22 

2.2 Likabehandlingsdirektivet   

Likabehandlingsdirektivet 76/207 innebär att kvinnor och män skall behandlas lika. Syftet 
med detta direktiv var att genomföra principen i medlemsländerna om ”likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning, befordran, arbetsvillkor 
och - under vissa förutsättningar - i fråga om social trygghet”.23  

Med stöd av artikel 141 gjordes år 2002 en rad ändringar i likabehandlingsdirektivet. 
Europaparlamentet och rådet antog direktiv 2002/73 om ändringar av direktiv 76/207. Syftet 
med ändringarna var att uppdatera det 25 år gamla direktivet om likabehandling mellan 
kvinnor och män med hänsyn till EG-domstolens rättspraxis. Likabehandlingsdirektivet är ett 
minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna får införa bestämmelser som går längre 

                                                           
20

 Prop. 2007/08:95, s.58  
21

 Fransson, Lönediskriminering, s.196-198 
22

 Lerwall, Könsdiskriminering, s.191  
23

 Prop. 2004/05:147, s.40 
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än direktivet. Dock får det skydd som redan finns inom de områden som direktivet om fattar 
inte inskränkas.24 

Artikel 1 i direktiv 2002/73: 

”Syftet med detta direktiv är att i medlemsstaterna realisera principen 
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 

anställning, däribland befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och, 
enligt de villkor som nämns i punkt 2, social trygghet. Denna princip 

kallas härefter likabehandlingsprincipen.” 

Numera ingår likalönedirektivet 75/117 och likabehandlingsdirektivet 76/207 i det så kallade 
recastdirektivet 2006/54 – kan beskrivas som det ”omarbetade” direktivet. Recastdirektivet 
sammanför sex olika direktiv vilket är i linje med EG domstolens praxis. Meningen var att 
detta direktiv skulle vara infört i den svenska rätten år 2009 eftersom de äldre direktiven 
upphörde att gälla då. Syftet med direktivet är att säkerställa att principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Direktivet innehåller bland 
annat bestämmelser inom områdena tillträde till anställning och arbetsvillkor inklusive lön. I 
och med den nya diskrimineringslagen har detta direktiv blivit implementerat i den svenska 
lagstiftningen25, vilken beskrivs vidare nedan.   

2.3 Direkt diskriminering  
Diskriminering från arbetsgivaren kan vara direkt och indirekt, dessa begrepp definieras i 
diskrimineringslagen. Direkt diskriminering regleras i 1 kap. 4§ första stycket 1p DiskL och 
innebär följande: 
 

”att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
 har behandlas eller skulle ha behandlas i en jämförbar situation, 

 om missgynnandet har samband med kön.” 

Direkt diskriminering avser en negativ särbehandling som avviker från normer som finns på 
arbetsplatsen och som inte kan motiveras sakligt. Kriterierna för att direkt diskriminering 
skall gälla är att rekvisiten missgynnande, jämförbar situation är uppfyllda och att det har ett 
samband med kön. För att direkt diskriminering skall föreligga krävs det att samtliga rekvisit 
är uppfyllda.26 

2.3.1 Missgynnande  

Vid direkt diskriminerings krävs det i första hand att någon har missgynnats. ”Ett 
missgynnande innebär att någon – en arbetssökande, en arbetstagare, en kund, en student, 
en patient etc. – försätts i ett sämre läge eller går miste om en förbättring, en förmån, en 
serviceåtgärd eller liknande”. En behandling som medför skada eller förlust för den enskilde 
är ett missgynnande.  Det som är införlivat med faktisk förlust, obehag eller annan skada för 
den enskilde kan oftast även det ses som ett missgynnande. 27  Ett exempel på missgynnande 
kan vara att en arbetstagare får sämre lön än andra medarbetare av motsatt kön.  
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2.3.2 Jämförbar situation  

Jämförelsen skall ske mellan den som anser sig diskriminerad och en annan person som är i 
en jämförbar situation. Jämförelsen skall normalt ske med en faktiskt existerande person, 
exempelvis en arbetskamrat. Behandlingen av personen som anses diskriminerad skall 
jämföras med hur en annan person i en jämförbar situation behandlas, har behandlats eller 
skulle behandlas. Om det vid jämförelsen finns en avvikelse från hur en annan person i 
jämförbar situation behandlas kan behandlingen anses som direkt diskriminering. När man 
använder sig av en hypotetisk jämförelseperson får man ställa frågan; hur en arbetstagare 
skulle ha behandlats i en jämförbar situation? Dock blir jämförelsen endast helt rättvis om 
det verkligen finns en faktisk person som är i en jämförbar situation.28  

I och med proposition 1999/00:143 finns inte längre något krav på en faktisk 
jämförelseperson. Här går den svenska rätten längre än vad EG-rätten gör, dock är det inte 
enligt EG-rätten något hinder att ge starkare skydd för jämställdhet mellan kvinnor och män 
än vad likabehandlingsprincipen ger. Att använda sig av hypotetiska jämförelsepersoner är 
ett steg i riktning mot intensiva arbetet som görs inom EU för att motverka diskriminering. 
Även fast bedömningen oftast görs med en faktisk jämförelseperson skall det finnas 
möjlighet att om det med annan metod går att bevisa att lönediskriminering föreligger, 
kunna använda sig av denna.29  

Fransson menar att det är rätten till lika lön som är grunden till att ta bort kravet på en 
faktisk jämförelseperson, snarare än förbudet mot diskriminering. Det är idag en mänsklig 
rättighet att erhålla en skälig lön – vilken man kan försörja sig på – för arbete. När det inte 
finns någon jämförelseperson måste lönen således vara orättvis, ställt i förhållande till något, 
för att vara diskriminerande. Detta ligger i linje med synen på diskrimineringsmönstret som 
en styrande struktur.30 

Arbetsdomstolen kan vid användning av hypotetisk jämförelseperson se till förhållanden i 
branschen eller använda sig av allmänna resonemang om rättvisa och skälighet som 
jämförelsestandard.31  

2.3.3 Orsakssamband 

Det måste vid direkt diskriminering finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och 
diskrimineringsgrunderna. Det vill säga att, missgynnandet skall ha skett på grund av 
personens kön.  Detta samband kan vara starkt eller svagt. Det finns ett starkt samband om 
det finns syfte att missgynna en person på grund av personens kön, orsakssambandet är 
tydligt i ett sådant fall. Det behöver inte finnas en diskriminerande avsikt från arbetsgivaren 
för att han skall kunna ställas till svars för diskriminering, detta kan istället avgöras utifrån 
effekten av ett visst handlande.32 I detta sammanhang är det således inte frågan om något 
vanligt kausalsamband och det finns inget krav på att diskrimineringsgrunden skall ha varit 
avgörande för ett beslut. Det enda som krävs är att diskrimineringsgrunden, direkt eller 
indirekt, påverkat arbetsgivarens beslut.33  
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Vid lönediskriminering krävs det ett missgynnande av en person som utför likvärdiga 
arbetsuppgifter och att diskrimineringen har direkt koppling till könet hos personen ifråga. 
För att lönediskriminering skall föreligga förutsätts att det finns ett samband mellan 
lönesättningen och könstillhörigheten. Om arbetsgivaren kan påvisa att lönesättningen 
beror på något annat än personens kön har arbetsgivaren inte gjort sig skyldig till 
lönediskriminering.34   

2.4 Indirekt diskriminering  

Indirekt diskriminering regleras i 1 kap. 4§ första stycket 2p och innebär:  

”att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 
 ett förfaringssätt som framstår neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 
 personer av det ena könet såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

 har ett berättigar syfte och de medel som används är lämpliga och 
 nödvändiga för att uppnå syftet.” 

Kriterierna för att indirekt diskriminering skall föreligga är missgynnande, jämförelse och 
intresseavvägning.  

2.4.1 Missgynnande  

Rekvisitet missgynnande är desamma som vid direkt diskriminering, det skall vara frågan om 
ett obehag, förlust eller någon annan nackdel för en person. När man tillämpar ett kriterium 
eller en bestämmelse som ses neutralt, men kan komma att missgynna personer som tillhör 
de grupper som skyddas i diskrimineringslagen uppstår ett missgynnande. Det visar sig i att 
dessa personer har svårare att uppfylla kriteriet eller bestämmelsen jämfört med andra.35  

2.4.2 Jämförelse 

För att avgöra om en bestämmelse eller ett kriterium kommer att missgynna personer ur en 
grupp måste det göras en jämförelse mellan den grupp som personen tillhör och någon 
annan grupp. Jämförelsen skall göras mellan de som kan och inte kan uppfylla kravet i de 
grupper som jämförs. Om det vid jämförelsen visas på en skillnad som har betydelse i de 
båda gruppernas möjlighet att uppfylla kraven eller kriterierna är det frågan om indirekt 
diskriminering. Skillnaden måste dock vara betydande för att någon ur gruppen skall anses 
vara missgynnad genom uppställda krav eller kriterium.  

När det är frågan om könsdiskriminering har EG-domstolen uttalat att det är upp till de 
nationella domstolarna att bedöma om bestämmelsen eller kriteriet drabbar en större 
procent av det ena könet.  De nationella domstolarna skall avgöra i belysning av EG-
domstolens avgöranden.  

Det måste göras en faktisk jämförelse mellan grupperna, det är inte aktuellt att använda sig 
av hypotetiska jämförelsepersoner när det är frågan om indirekt diskriminering.36  

2.4.3 Intresseavvägningen 
Intresseavvägningen är avgörande för att bedöma om ett visst kriterium eller bestämmelse 
är tillåten eller ej. Om en bestämmelse eller kriterium, trots att den har negativ effekt och 
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kommer att särskilt missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, är 
tillåten eller ej måste avgöras i intresseavvägningen.  

För att en behandling som oftast har negativ effekt på en grupp skall vara tillåten krävs det 
att två krav är uppfyllda. Det första kravet är att syftet med bestämmelsen eller kriteriet skall 
vara objektivt godtagbart. Ändamålet med att missgynna en grupp måste vara berättigat 
med ett syfte som man sedan kan motivera varför detta syfte skall gå före principen om icke 
diskriminering. Det andra kravet är att åtgärden att diskriminera måste vara lämplig och 
nödvändig. ”Om det finns andra, icke diskriminerande handlingsalternativ eller medel för att 
uppnå ett i sig godtagbart syfte utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid 
med lagen”.37 

3 Hur jämförelsen av två arbeten går till 

När man talar om lönediskriminering är det grundläggande att visa på att arbetsuppgifterna 

är lika eller i varje fall likvärdiga  

3.1 Lika arbeten  

Utgångspunkten är att liknande arbete hos samma arbetsgivare skall ge samma lön oavsett 
kön, detta är en princip som är väletablerad på arbetsmarknaden. Att arbetsuppgifterna skall 
vara lika betyder inte att de måste vara identiskt lika, det kan istället handla om 
arbetsuppgifter som huvudsakligen är av liknande natur. Om arbetsuppgifterna är lika eller 
om skillnaderna är marginella har den person som fått lägre lön missgynnats. Det är 
bestämmelserna i likalöneprincipen och likabehandlingsprincipen som är utgångspunkten 
när domstolen skall försöka tolka vad som menas med likvärdigt arbete.38  

3.2 Likvärdigt arbete  

När man skall göra en bedömning om arbetsuppgifterna kan anses som likvärdiga finns det 
olika tillvägagångssätt.  Om det finns ett arbetsvärderingssystem för att bestämma lönen 
måste det ”vara baserat på samma kriterier för både män och kvinnor och vara utformat så 
det utesluter könsdiskriminering”. Om det finns en arbetsvärdering som har sin grund i ett 
avtal mellan arbetsgivare och fackföreningen på arbetsplatsen är det den som är 
utgångspunkten vid lönejämförelsen. Bedömningen behöver dock inte alltid grunda sig på 
arbetsvärderingen, utan kan även grunda sig på generell arbetsvärderingsmetod om den är 
gjord av sakkunniga på arbetsområdet i fråga.39 

Enligt Arbetsdomstolens avgörande 1996 nr 41 måste det ställas väldigt stora krav på en 
arbetsbedömning som gjorts av sakkunniga som avviker från kollektivavtalets generella 
bedömningar om lönebestämmelser. Det krävs inte bara att värderingen är könsneutral utan 
också att den i stort sett är objektiv och genomförd på ett sådant sätt att den innehåller 
säkra slutsatser.40   

 I 3 kap. 2§ andra stycket DiskL definieras en bestämmelse om likvärdigt arbete vilken 
innebär att: 
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”Ett arbete är att beakta som likvärdigt med ett annat arbete om det  

utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt 

 dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de  

krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap 

 och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömning av arbetets natur ska 

 särskilt arbetsförhållandena beaktas.” 

Om prövningen inte utförs med ett arbetsvärderingssystem är det kriterierna kunskap och 
färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden som anges i 3 kap. 2§ andra 
stycket DiskL som används vid bedömningen om arbetsuppgifterna är likvärdiga.  

De lönediskrimineringsmål som har blivit mest uppmärksammade är Kumlamålet AD 1995 nr 
158, Barnmorskemålet I AD 1996 nr 41, Karlskogamålet AD 1996 nr 79, Mjölbymålet AD 
1997 nr 68 och Barnmorskemålet II AD 2001 nr 13.  I dessa mål har jämförelse gjorts om 
arbetsuppgifterna är att beakta som likvärdiga.41 Dessa fall beskrivs närmare i avsnitt 6. 

3.2.1 Kunskap och färdigheter  

Kunskap och färdigheter inom ett visst arbete erhålls genom utbildning och erfarenheter. 
När färdigheterna bedöms skall hänsyn tas till arbetstagarens kunskaper att lösa och 
analysera problem samt hur väl denne kommunicerar med medarbetarna.42  

Utbildning och erfarenhet kan uppnås på många olika sätt, exempelvis via teoretisk 
utbildning, praktisk upplärning, arbetslivserfarenhet och yrkeserfarenhet. Det är viktigt att 
poängtera att färdigheter också uppnås via övning och att man inte skall beakta dessa som 
medfödda egenskaper. För att kunna mäta hur avancerad en viss utbildning är eller hur bred 
kompetens som krävs för arbetet, tar man hänsyn till hur lång tid det tog att erhålla 
kunskapen. Sedan delar man in kunskap och färdigheter i olika faktorer: 
utbildning/erfarenhet, problemlösning och sociala färdigheter, därefter utvärderas varje 
faktor och analyseras genom olika mätningar.43  

Med utbildning och erfarenhet menas tid för utbildning, vilken utbildning som normalt kvävs 
idag för att klara av jobbet. Det finns i regel en utbildning som kan anses som den ”normala” 
för ett visst arbete. Bedömningen skall grundas på att den anställde har den utbildning som 
krävs, inte på hur den anställda erhållit kunskapen.44  

Faktorn problemlösning mäts genom analys, kreativitet, självständighet och utveckling. 
Analysen bedömer kraven som ställs vid problemlösning, vilka problem som uppstår och vad 
som krävs av den anställde för att lösa problemen. Kreativitet innebär hur den anställda 
skapar något nytt eller kommer på nya användningsområden för saker som redan finns på 
arbetsplatsen. Självständighet syftar på arbetstagarens förmåga att enskilt kunna lösa 
problem och att kunna ta egna beslut. Att hela tiden uppdatera sina kunskaper och 
förändringsarbete är kraven på utveckling, att arbetstagaren måste sätta sig in i nya 
situationer pågrund av snabb utveckling inom ett område.45   
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Sociala färdigheter mäts genom kommunikation, det vill säga arbetstagarens förmåga att 
förmedla kunskap och både muntligt och skriftligt kunna framföra information. 
Arbetstagarens förmåga att arbeta tillsammans i grupp på ett effektivt sätt och ha förståelse 
för andra medarbetare är också krav för sociala färdigheter.46  

3.2.2 Ansvar  

Ansvar är den andra huvudrubriken som bedöms utifrån arbetstagarens förmåga att arbeta 
självständigt, att fatta beslut eller om arbetstagaren har något ekonomiskt ansvar inom 
företaget.47  

Det finns olika sorters ansvar som oftast löper in i varandra, grunden för bedömningen är 
konsekvenserna för arbetstagaren om ansvaret inte fullföljs. Formellt ansvar innebär ett 
övergripande ansvar som oftast bärs enskilt och tiden för ansvaret kan inte begränsas. Ett 
faktiskt ansvar går ut på kunskap för det arbete som skall utföras och det kräver oftast ett 
fysiskt ingripande. Ansvar delas in i faktorerna: Ansvar för materiella resurser och 
information, ansvar för människor och ansvar för planering, resultat och utveckling.48   

Ansvar för materiella resurser och information syftar till ansvar och inköp av maskiner, varor, 
lager och lokaler. Ansvar för information innebär ansvar för skriftlig information som finns i 
arkiv, databaser, register och sådan information som kan jämföras med materiella resurser 
eller investeringar.49  

Ansvar för människor innebär ansvar för medarbetarnas välbefinnande, hälsa och att kunna 
göra en bedömning av andra människors behov. Det kan även innefatta att hantera 
sekretessbelagd information eller annan information som berör individerna.50  

Ansvar för planering, resultat och utveckling syftar till att formulera mål, göra planeringar, 
budget och anställa personal. Utvecklingen avser förändra verksamheten, övervaka 
omvärlden och driva projekt eller arbete mot uppsatta mål. Att göra bokslut, 
kvalitetsbedömning och avslut av projekt hör till resultat.51  

3.2.3 Arbetsförhållanden 

Under denna rubrik är ansträngning och arbetsförhållanden sammanförda. För att utföra 
något arbete krävs det någon form av ansträngning. Arbetsmiljön och arbetsinnehållet 
påverkar vilken sorts ansträngning som behövs för att kunna utför arbetet. Ansträngningen 
kan vara psykisk eller fysisk.52 

Fysiska förhållanden bedömer vilken sorts ansträngning musklerna utsätts för och obekväma 
arbetsställningar. Buller, risk för skada eller annan otrevlig arbetsmiljö är också viktiga 
faktorer vid bedömningen. Psykiska förhållanden avser koncentration, enformighet, 
tillgänglighet och påfrestande relationer.53   
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Ansträngning syftar till stresstålighet, koncentrationsförmåga eller om arbetet är tungt att 
utföra. Arbetsförhållanden gäller främst arbetstagarens arbetsmiljö. Vid bedömningen om 
likvärdiga arbetsuppgifter skall hänsyn tas till oregelbundna arbetstider och om arbetet sker 
under jord eller på hög höjd, vilket kan medföra större risker för arbetstagaren.54 

Kriterierna är dock inte uttömmande, utan meningen med kriterierna är att det är själva 
arbetet, dess krav och natur som skall bedömas vid tolkning om likvärdiga arbetsuppgifter, 
inte den individ som utför arbetet.55   

4 Motbevisning vid lönediskriminering från arbetsgivaren  
Om lönediskriminering har uppkommit genom att arbetena anses vara lika eller likvärdiga, 
går bevisningen över till arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall kunna visa att löneskillnaderna 
beror på sakliga grunder och att lönesättningen inte har något samband med kön. 
Bevisningen handlar om att arbetsgivaren på ett övertygande sätt skall kunna bevisa inför 
domstolen att arbetsgivarens grunder till löneskillnaderna inte beror på kön. Arbetsgivaren 
behöver inte visa att det har funnits något annat syfte med lönesättningen, utan det som 
skall bevisas är det sakliga förutsättningarna som legat till grund för lönesättningen. Sakliga 
förutsättningar handlar om inre faktorer som kan ha sitt ursprung till jämförelsepersonerna, 
det kan exempelvis vara specialkompetenser. Ej samband med kön handlar om yttre faktorer 
som bryter de presumerade sambandet med kön. Både indirekt och direkt diskriminering 
kan motbevisas av dessa grunder.56 I 2 kap. 2§ första stycket 1 och 2p DiskL och 1 kap. 4§ 
första stycket 2p DiskL regleras arbetsgivarens motbevisning.  

I de flesta rättsfall har arbetsgivarens motbevisning godtagits med hänsyn till att skillnaderna 
mellan lönerna kunde förklaras med giltiga skäl, exempelvis att lönesättningen beror på 
marknaden, ålder och specialkompetens. Men det har dock ifrågasatts om sådana skäl 
verkligen stämmer överens men EG rätten.57  

4.1 Marknaden som grund för lönesättning  

Som bevistema brukar vanligtvis arbetsgivare använda att lönesättningen är 
marknadsrelaterad, då det kan gå att styrka att marknadsfaktorer har betydelse vid 
lönesättning. Ett problem med att använda marknaden som grund för lönesättning är att 
efterfrågan och utbudets betydelse har bedömts på olika sätt i förhållande till de 
löneskillnader som uppstår. Marknadskraften har en betydelse vid påverkan av 
lönesättningen och marknaden kan användas som en sakligt grund vilken bryter sambandet 
mellan missgynnande och kön. Att marknaden som grund för lönesättning har bedömts olika 
visas i rättsfallen AD 1991 nr 62, även kallat journalistmålet, och det tidigare nämnda 
Kumlamålet AD 1995 nr 158.58  

AD 1991 nr 62 gällde två journalister anställda vid Sveriges lokalradio som utförde likvärdiga 
arbetsuppgifter där frågan var om lönediskriminering hade förekommit. Mannen som 
anställdes efter kvinnan fick en högre lön än den kvinnliga journalisten. Mannen hade först 
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blivit tilldelad samma lön som den kvinnliga journalisten, men tackat nej till detta. Han ville 
ha en högre lön och efter förhandlingar fick han 700 kr i månaden mer än kvinnan.  
Lönesättningen var individuellt satt efter de riktlinjer i kollektivavtalet som fanns på 
arbetsplatsen. I kollektivavtalet stod att finna att lönerna kunde påverkas av 
marknadskrafterna. Arbetsgivarens motargument till lönediskrimineringen var just att 
mannens lön var ett utslag av marknaden. AD godkände i detta fall marknadskraftens 
påverkan för lönesättningen av mannen, lönen hade inte baserats på kön och därmed hade 
inte könsdiskriminering förekommit. I detta mål fanns en skiljaktig som inte delade samma 
mening som de andra, denne tyckte att majoriteten hade ställt för lågt beviskrav på 
arbetsgivaren. Hon citerade uttalandet från Lord Dennig, domare i brittiska Court of 
Appeal.59   

”En arbetsgivare kan inte undgå sina förpliktelser enligt lagen genom 
 att säga: "Jag betalade honom mera därför att han begärde mera"  

eller "jag betalade henne mindre därför att hon var villig att ta 
 anställning för mindre." Om någon sådan ursäkt tilläts, skulle lagen 

 vara en död bokstav. Dessa är i själva verket just skälen till att lönerna var 
 ojämlika innan lagen kom till. De är just de omständigheter under 
 vilka lagen har avsetts få sin verkan. Inte heller kan arbetsgivaren 

 undgå sina förpliktelser genom att ange skälen till att han gav efter 
 för de yttre faktorerna. Som t ex genom att säga: "Han begärde  

den lönen därför att den var vad han hade i sitt tidigare arbete" eller  
"han var den enda sökanden till tjänsten, så jag hade inte något val." I sådana  

fall kan arbetsgivaren slå sig för bröstet och säga: "Jag gav honom inte 
 högre lön därför att han var man. Jag gav honom den därför att han 

 var den enda lämpliga personen som sökte tjänsten. Man eller kvinna 
 gjorde ingen skillnad för mig." Detta är arbetsgivarens personliga skäl.  
Om något sådant skäl godtogs som ursäkt, skulle dörren stå vidöppen.  

Varje arbetsgivare som önskade undkomma lagen skulle 
 promenera rakt igenom den.” 60 

Fransson anser att detta sammanfattar den problematik som kan uppkomma om 
beviskraven på arbetsgivarens motbevisning är för låg. Hon jämför detta fall med 
Kumlamålet som också gällde olika lönesättningar vid nyanställning mellan en kvinna och en 
man. I Kumlamålet sade arbetsgivaren att det var efterfrågan som hade styrt lönesättningen. 
I båda rättsfallen sade arbetsgivaren som motbevisning att det var denna faktor som hade 
styrt lönesättningen och att lönesättningen inte hade någon betydelse av parternas kön, 
men i Kumlamålet satte AD ett högre krav på arbetsgivarens motbevisning än i 
journalistmålet. I Kumlamålet var det inte en nödvändig åtgärd att betala den manliga 
arbetstagaren mer än den kvinnliga.61  Det måste vara en lämplig och nödvändig åtgärd från 
arbetsgivaren för att nå det uppställda målet om det skall vara rätt att ge någon högre lön 
vid likvärdiga arbeten. Om arbetsgivaren kunnat vidta någon annan åtgärd för att nå sitt mål, 
utan könsdiskriminering, hade han varit tvungen att välja den åtgärden. 62  
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5 Jämställdhet mellan kvinnor och män  
Även fast det har varit en enorm utveckling på arbetsmarknaderna inom EU har fortfarande 
männen ett stort försprång vad det gäller lönesättningen på arbetsmarknaden. Trots 
principen om lika lön tjänar män ca femton procent mer än vad kvinnor gör inom liknande 
arbeten. Sedan mitten på 1970-talet har handlingskraften i jämställdhetsfrågorna varigt hög 
och haft en stor effekt inom den nationella rätten. Jämställdhetsprogram är viktiga områden 
inom EU:s politik. Dessa program gäller sedan 1990-talet i femårsperioder. Under år 2010-
2015 är några strategier för jämställdhet dessa områden: 

 Lika möjligheter till ekonomisk självständighet för kvinnor och män. 

 Lika lön för arbeten av lika värde.63 

Regeringens nuvarande jämställdhetspolitik är att motverka och förändra fördelningen av 
makt mellan kvinnor och män. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av 
samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhetspolitiken har 
under de senast åren fått mer resurser och har därmed kunnat utvecklas. Faktum kvarstår 
dock att kvinnornas löner i genomsnitt är 16 procent lägre än männens och har så varit 
under de senaste åren, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.64  

Det finns statistik som visar att löneskillnaderna mellan könen har minskat under senare tid. 
Till den rådande löneskillnaden finns mätbara förklaringsfaktorer, exempelvis arbetstidens 
omfattning, att fler män än kvinnor är chefer, skillnader i utbildning, erfarenhet och ålder. 
Men även om alla de förklarande faktorerna till löneskillnaden reduceras, återstår en så 
kallad oförklarad löneskillnad på 1,3 %.65 

6 Domstolsavgöranden  
Detta avsnitt behandlar avgöranden från EG domstolen och Arbetsdomstolen. Mål som 
behandlas är Enderby-målet, Wiener Gebietskrankenkasse-målet, Jenkins-målet, Bilka–
målet, Kumlamålet, Karlskogamålet, Barnmorskemålet I, Mjölbymålet och Barnmorskemålet 
II. 

6.1 Enderby-målet 

Detta mål handlade om Pamela Enderby som var anställd som talpedagog hos företaget NHS 
och ansåg sig lönediskriminerad.66 Företaget hade även psykologer och farmaceuter 
anställda hos sig och anställningsvillkoren var reglerade i olika kollektivavtal. Psykologer och 
farmaceuter hade ett avtal och talpedagoger hade ett annat. Enderby stämde sin 
arbetsgivare för lönediskriminering eftersom hon ansåg att hennes arbetsuppgifter var 
likvärdiga med de manliga psykologer och farmaceuter som erhöll en högre lön än vad 
Enderby gjorde. Arbetsgivaren hävdade att lönerna var satta i olika kollektivavtal som i sig 
inte var könsdiskriminerande och att löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna var godtagbara 
eftersom löneskillnaden berodde på att det var brist på kvalificerade psykologer och 
farmaceuter.  EG domstolen menade även att det är upp till den nationella domstolen att 
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avgöra om arbetsgivarens hänvisning till marknaden är ett godtagbart skäl för 
lönediskriminering.67  

EG domstolen menade att trots att lönen för två likvärdiga arbeten regleras i olika 
kollektivavtal, är inte detta ett godtagbart skäl för löneskillnaderna. Detta berodde på att 
arbetsgivaren hade kunnat kringgå principen om lika lön för lika arbete och stödja sig på att 
lönerna var bestämda i olika kollektivavtal.68   

6.2 Wiener Gebietskrankenkasse-målet  

Målet rörde psykoterapeuter anställda av Wiens regionala försäkringskassa.69 Vissa av 
psykoterapeuterna hade läkarutbildning medan vissa var legitimerade psykologer. Läkarna 
var övervägande män och hade högre lön än vad psykologerna hade, vilka var mestadels 
kvinnor. Försäkringskassans personalkommitté ansåg att kvinnorna blev lönediskriminerade 
och menade att de kvinnor som doktorerat i psykologi skulle ha samma lön som läkarna.70 
EG domstolen dömde emot psykologerna eftersom yrkesutbildning är ett av sätten för att 
undersöka om arbetena anses lika. Läkarna och psykologerna utförde arbete som anses lika 
då de bedriver samma verksamhet, men EG domstolen menade att de använder kompetens 
som de erhållit från olika discipliner, eftersom de har genomgått olika utbildningar. Läkarna 
hade även behörighet att utföra andra arbetsuppgifter. Detta medförde att arbetstagarna 
inte var i en jämförbar situation.71  

6.3 Jenkins-målet  

Jenkins arbetade deltid hos ett företag som tillverkade kläder, hon anklagade arbetsgivaren 
för att betala lägre lön till henne än vad denne gjorde till hennes manliga kollegor. 
Kollegorna arbetade heltid, men utförde lika arbete som deltidsarbetarna – vilka främst var 
kvinnor. Arbetsgivaren menade att löneskillnaderna grundades på ekonomiska skäl som inte 
berodde på arbetstagarens kön, utan arbetsgivaren ville istället uppmuntra heltidsarbete 
genom att betala lägre lön för deltidsarbete. Domstolen hade i målet att undersöka om 
indirekt diskriminering förelåg när arbetsgivaren betalade lägre lön till deltidsanställda. Att 
betala lägre lön till deltidsanställd utgör enligt domstolen inte diskriminering som är 
förbjuden, så länge olika timlöner betalades utan betydelse av kön.72 I detta fall hade 
kvinnor och män som jobbade heltid samman lön, men deltidsanställda hade 10 % lägre lön. 
Domstolen godtog arbetsgivarens motivering att löneskillnaderna inte berodde på kön, utan 
att företaget ville försäkra sig om att maskinerna användes i full utsträckning för att öka 
produktiviteten.73 

6.4 Bilka–målet 

Detta mål handlade om en tvist mellan bolaget Bilka och en före detta anställd, Karin Weber 
von Hartz, om hon skulle ha rätt till ålderspension från Bilka. Karin hade jobbat heltid men 
senare valt att gå över till deltid. Det var bara de som hade jobbat heltid i 15 år som fick ta 
del av pensionssystemet. Weber menade att denna princip stred mot lika lön för män och 
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kvinnor som återfinns i artikel 119. Hon menade att pensionssystemet missgynnar de 
kvinnliga anställda eftersom kvinnorna tar hand om hushåll och barn är därmed tvingade att 
jobba deltid. Bilka menade att företaget inte kunde ha brutit mot principen om lika lön 
eftersom beslutet att utesluta deltidsanställda från pensionssystemet grundade sig i 
ekonomiska orsaker – heltidsanställda medför lägre kostnader för företaget.74 Om det visade 
sig att det var mindre kvinnor som arbetade heltid än män menade EG domstolen att detta 
utgjorde indirekt diskriminering. I detta mål kom uttalandet från EG domstolen som menade 
att den nationella domstolen måste avgöra om åtgärden att bara heltidsanställda skulle få ta 
del av pensionssystemet var ett verkligt behov hos företaget och om det är nödvändigt för 
företaget att vidta denna åtgärd för att uppnå mål som företaget satt upp. I detta mål ställde 
EG domstolen för första gången krav på att arbetsgivarens skäl till indirekt diskriminering 
måste vara adekvata och nödvändiga.75   

6.5 Kumlamålet 

Kumlamålet AD 1995 nr 158 handlade om en kvinnlig förvaltningsekonom som har haft lägre 
lön än en manlig förvaltningsekonom inom socialförvaltningen i Kumla kommun. Frågan i 
målet berörde huruvida lönediskriminering enligt dåvarande 18§ JämL hade förekommit, då 
kommunen gav lägre lön till kvinnan än till den manliga förvaltningsekonomen. JämO ansåg 
att kvinnan och mannens arbetsuppgifter är att betrakta som likvärdiga eller lika. Kumla 
kommun ansåg att arbetsuppgifterna inte var likvärdiga eller lika och att löneskillnaden 
beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet och att den lägre 
lönen inte hade samband med kvinnans könstillhörighet. Arbetsdomstolen kom fram till att 
Kumla kommun hade gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering och skulle betala 
skadestånd till den kvinnliga förvaltningsekonomen. Arbetsdomstolen ansåg att kommunen 
inte kunde visa på att löneskillnaderna berodde på deras sakliga förutsättningar för arbetet 
eller någon annan saklig grund som skulle ge rätt att betala högre lön till mannen, utan att 
löneskillnaderna således berodde på könstillhörigheten.76  

7.6 Karlskogamålet 

Karlskogamålet AD 1996 nr 79 behandlade en kvinnlig avdelningschef som under vissa 
perioder hade haft en lägre lön än en manlig avdelningschef anställd inom samma kommun. 
Kommunens enda förklaring till varför lönerna inte var desamma för den kvinnliga och 
manliga avdelningschefen var att arbetsuppgifterna inte var likvärdiga. AD menade på att 
inom vissa perioder har deras arbetsuppgifter inte varit likvärdiga men under andra perioder 
har arbetsuppgifterna varit lika. Den kvinnliga chefen hade sedan hennes anställning började 
fått högre lön men dock inte kommit upp till den manliga chefens lön. AD bedömde att 
Karlskoga kommun skulle betala skadestånd till den kvinnliga chefen, i och med att hennes 
lön hade stigit måste det ses som att hon hade fått mera ansvar i förhållande till den manliga 
chefen. Därför skulle Karlskoga betala skadestånd till kvinnan för de perioderna som 
arbetsuppgifterna var att betrakta som likvärdiga.77  
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6.7 Barnmorskemålet I 

Detta mål är det enda som har prövats i svensk domstol där talan har byggt på en jämförelse 
mellan arbetstagare som utfört olika arbetsuppgifter.78  

AD 1996 nr 41 behandlade en barnmorska som hade lägre lön än två manliga 
klinikingenjörer anställda inom samma landsting i Örebros län. Frågan i målet berörde 
huruvida lönediskriminering enligt dåvarande 18§ JämL ansågs föreligga. I kollektivavtalet 
som fanns på arbetsplatsen fanns vissa grundläggande principer om att lönen för den 
enskilda arbetstagaren skulle vara individuell och bestämmas utifrån arbetstagarens bidrag 
till verksamheten, ansvar, svårighetsgrad och arbetstagarens duglighet för 
arbetsuppgifterna. I detta fall var lönerna bestämda utifrån ett lokalt kollektivavtal, men 
detta kollektivavtal grundades på principerna i det centrala kollektivavtalet.  JämO gjorde en 
arbetsvärdering och kom fram till att arbetsuppgifterna mellan barnmorskan och 
klinikingenjörerna kunde anses som likvärdiga. Landstinget i Örebros län hävdade att 
arbetsuppgifterna inte kunde anses som likvärdiga och att löneskillnaderna inte hade något 
samband med kvinnans könstillhörighet. AD gjorde bedömningen att JämO hade brister i sin 
bevisning och inte förmått att visa att barnmorskan och klinikingenjörens arbetsuppgifter 
ansågs likvärdiga. Arbetsvärderingssystemet som JämO använt sig av för att visa att 
arbetsuppgifterna var lika ansågs av AD osaklig och subjektiv.79  

6.8 Mjölbymålet  

I AD 1997 nr 68 behandlas huruvida två kvinnliga civilingenjörer utsatts för 
lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare vid Mjölby kommun. Kommunen 
anställde senare en manlig lärare som fick högre lön än de två kvinnliga lärarna. Enligt 18§ 
första stycket JämL har Mjölby kommun utsatt de kvinnliga lärarna för lönediskriminering. 
Dock bröts presumtionen i andra stycket samma §, Mjölby kommun har kunnat påvisa att 
löneskillnaderna inte berodde på parternas könstillhörighet utan att den manliga läraren 
hade en specialkompetens som efterfrågades när han anställdes. Kommunen hävdade att 
lönesättningen berodde på den manliga lärarens kompetens inom dataområdet som skolan 
var i ett starkt behov av och att en anställning skulle leda till att verksamheten förbättrades. 
Detta är grunden till varför lönerna skiljde sig åt, trots att parterna har likvärdiga 
arbetsuppgifter enligt kommunen. Alla tre var utbildade civilingenjörer, men kvinnorna hade 
även erfarenhet från utlandstjänstgörning. Mannen och kvinnornas lönegap hade under år 
1996 minskat i och med att kommunen inte tyckte att förväntningarna på datakunnigheten 
hos den manliga läraren hade uppfyllts, vilket ledde till att AD dömde att 
lönediskrimineringen inte förelåg eftersom det inte hade något samband med 
könstillhörigheten.80 

6.9 Barnmorskemålet II 

AD 2001 nr 13 byggde på en gammal tvist mellan JämO och Örebros län (se tidigare AD 1996 
nr 41).  

Detta rättsfall handlade om en lönejämförelse mellan två kvinnliga barnmorskor och en 
manlig klinikingenjör anställda inom landstinget i Örebros kommun. Denna dom framhävde 
att man kan göra en bedömning om två arbeten kan vara likvärdiga trots att det rör sig om 
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helt olika arbeten. Enligt AD var deras arbetsuppgifter likvärdiga utifrån kriterierna Kunskap 
och färdigheter, ansvar, ansträngningen och arbetsförhållandena. Även fast denna 
bedömning kunde göras ansåg AD att lönediskriminering av barnmorskorna inte förelåg. 
Landstingen kunde enligt AD bevisa att lönediskrimineringen inte hade samband med kön 
utan anmärkte att den manliga klinikingenjören var äldre än barnmorskorna. Om 
barnmorskorna hade haft samma ålder som klinikingenjören skulle de också haft samma lön. 
Landstinget hävdade även att de hade varit tvungna att anpassa lönesättningen till 
förhållandena på den privata arbetsmarknaden, eftersom ingenjörens kompetens kunde tas i 
anspråk på många håll inom näringslivet. AD dömde därför emot barnmorskorna.81  
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Diskussion  
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur lönediskriminering juridiskt sett 
förekommer mellan kvinnor och män. Av den utförda analysen framgår att 
lönediskriminering hänger ihop med diskrimineringsgrunden kön. Lönediskriminering tar 
sikte på individuella fall där någon anser sig direkt eller indirekt diskriminerad i jämförelse 
med en arbetskollega av motsatt kön. Det finns inte någon allmän rätt om lika lön för 
likvärdiga arbetsuppgifter, utan lönediskriminering enligt lagen kräver att det finns ett 
samband mellan den lägre lönen och könstillhörigheten.  

Det finns löneskillnader som innebär diskriminering, där man inte kan finna andra orsaker än 
att diskrimineringen beror på kön. I Sverige uppmärksammas könsdiskriminering inom 
lönesättningen och frågorna är vida diskuterade inom såväl politiken som i media. Sverige är 
därmed ett land som fokuserar på dessa frågor, för att eliminera löneskillnaderna. Detta 
stämmer bra överens med de studier som visar på att löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor minskat i Sverige på senare tid. Jämställdhetsfrågan har dock visats sig vara en så 
pass komplex fråga att vi trots långvarig uppmärksamhet i media tillsammans med politiska 
ingrepp, inte lyckats eliminera lönediskrimineringen på grund av könstillhörigheten. Vidare 
kan Sverige ses som ett modernt samhälle med sunda värdegrunder, varpå jag finner det 
underligt att lönediskriminering på grund av kön fortfarande föreligger. Detta kan dock ha 
sin förklaring i att de, nuförtiden, sunda värdegrunderna inte är väl förankrade hos äldre 
personer – de som i regel innehar chefspositioner och således styr över lönesättning. Förr i 
tiden var det mer accepterat att kvinnor hade lägre lön än män. I takt med att den yngre 
generationen – där jämställdhetens värdegrunder är bättre förankrade – klättrar upp för 
karriärstegen tror jag att ytterligare framsteg kommer att uppnås. 
 

Jag anser att det är bra att jämställdhetsfrågan har fått sådan stor uppmärksamhet och att 
det jobbas hårt inom Sverige för att bli mer jämställt. Men jag hoppas att denna fråga inte 
slutar att utvecklas och glöms bort i och med att Sverige ligger bland de länder som är mest 
jämställt. 

Att de undersökningar som SCB har utfört och dess resultat – att kvinnor i genomsnitt tjänar 
16 % mindre än män – skall granskas kritiskt, är värt att belysas. Detta eftersom att 
resultatet inte enbart speglar fall där likvärdiga arbetsuppgifter råder. Vidare är det fler 
kvinnor än män som deltidsarbetar samt att kvinnor har fler sjukdagar än män. Det skall 
dock sägas att jag inte är förvånad över undersökningarnas resultat, och att det fortfarande 
är en väldigt hög procentsats även om man bortser från de naturliga förklaringarna. 

Det finns inte många avgöranden där arbetsgivare har blivit fälld i domstol för 
lönediskriminering på grund av kön. Jag tror att detta beror på att det är lätt för 
arbetsgivaren att frångå att arbetsuppgifterna är likvärdiga eller kan anses som lika. I dagens 
moderna samhälle blir varje enskild anställning mer och mer unik, vilket i sin tur gör det 
lättare för arbetsgivaren att påvisa arbetsuppgifternas differens. Den avgörande faktorn i 
många av de rättsfall som jag tagit upp är just det att arbetsuppgifterna inte ansetts lika. I 
vissa av fallen beror löneskillnaden även på andra faktorer så som ålder eller att marknaden 
har styrt lönesättningen. Att lönesättning skall bero på ålder anser jag är ett föråldrat 
synsätt. Förr i världen ansågs ålder vara liktydligt med erfarenhet och visdom, vilket 
självklart kan vara sant i många fall, men ofta helt felaktigt. Ålder borde överhuvudtaget inte 
anses som en grund för lönesättning, utan istället arbetslivserfarenhet och kompetens. 
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När man gör en jämförelse vid direkt diskriminering om likvärdiga arbetsuppgifter behöver 
man inte använda sig av en jämförelseperson, utan numera kan det vara en hypotetisk 
person. Detta tror jag gör det svårt för en person som anser sig diskriminerad att få rätt i ett 
sådant fall, då jämförelsen inte behöver göras med en riktig person. Dock kan det även ha 
sina fördelar med en hypotetisk jämförelseperson, då det kan hjälpa till att avgöra de 
uppenbara fallen av lönediskriminering som hindras just på grund av brist på en 
jämförelseperson. I de mer komplexa fall, där ytterligare faktorer kan föreligga och det är 
svårt att påvisa om en hypotetisk jämförelseperson av det andra könet hade behandlats 
annorlunda, var det redan innan diskrimineringslagens inträde – vilken gav möjligheten att 
använda hypotetisk jämförelseperson – svårt att ge personen i fråga rätt. Som helhet ställer 
jag mig positiv till de möjligheter en hypotetisk jämförelseperson medför, då det är just de 
uppenbara fallen av diskriminering som jag anser viktigast att behandla. 

Att marknaden styr lönesättningen kan anses vara självklart eftersom lönen oftast grundas 
efter utbud och efterfrågan. I Mjölbymålet fick den manliga civilingenjören högre lön än de 
två kvinnliga civilingenjörerna vid nyanställning. Det kan anses rätt att betala mannen den 
högre lönen för att kommunen skall kunna konkurrera med den övriga arbetsmarknaden om 
efterfrågan av kompetens. Dock anser jag att lönediskriminering föreligger då den manliga 
civilingenjören får högre lön än de kvinnliga lärarna med anledning av att han tidigare var 
anställd inom den privata sektorn där lönerna är högre.  Vidare anser jag att de tre lärarnas 
kompetens måste ställas emot varandra. Kvinnorna var i grunden också civilingenjörer, 
denna kompetens måste anses likvärdig med mannens i frågan om deras kapacitet som 
lärare. I detta fall borde man se till deras sakliga förutsättningar att uppfylla kravet som bra 
lärare, det vill säga pedagogisk förmåga och förmåga att lära ut.  

Hur mycket marknaden kan styra lönesättningen är en väldigt svår fråga, visst kan det vara 
så att marknaden spelar stor roll men den kan även vara just en anledning som arbetsgivare 
använder sig av för att komma undan med lönediskriminering. Att använda marknaden som 
grund för lönesättning kan bli orättvist men måste ibland användas. När det är brist på en 
viss kompetens inom ett område faller det naturligt att lönen inom detta område stiger. 
Frågan kvarstår därför hur detta skall kunna göras utan att lönediskriminering förekommer.  

Jag håller med om Susanne Franssons resonemang i rättsfallen AD 1991 nr 62 och AD 1995 
nr 158, att domstolen inte har varit konsekvent i sin bedömning om arbetsgivarens 
motbevis. Domstolen dömer olika när det är frågan om hur marknaden kan påverka 
lönesättning. Detta kan bero på brist på kunnande från domstolen, att de inte vet hur de 
skall döma i de fall när marknaden är grunden för lönesättningen, men det kan även vara 
svårbedömda fall där det är svårt att visa på exakt hur mycket marknaden påverkar vid 
lönesättning. Jag tycker att bedömningen av hur mycket marknaden skall spela in skall ske 
från fall till fall, då marknadens påverkan är olika stor inom olika yrkesområden. Däremot 
anser jag inte i något fall att marknaden skall utgöra hela grunden på vilken bedömningen 
sker, utan endast skall vägas in som en faktor med andra. 

Jag tycker att det är bra att Artikel 119 fick direkt effekt i Defrenne målet, eftersom det skall 
vara rättvist mellan EU-länderna, så att de länder som inte hade infört principen även skulle 
behöva ta hänsyn till den.  

Eftersom diskrimineringslagen tillkom så sent som 2008 finns det ännu inte rättsfall som 
bygger på denna. Detta har medfört en del svårigheter vad gäller informationssökning 
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gällande relevant litteratur och artiklar, då i stort sett allt material behandlar den gamla 
lagstiftningen. Jag har fått läsa de gamla förarbetena med en stor försiktighet eftersom vissa 
av sakerna som finns med i de äldre förarbetena har upphört att gälla. 

Det är fastslaget att det förekommer löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige, trots 
detta har det inte kommit något avgörande från arbetsdomstolen på 10 år. Detta anser jag 
ytterst märkligt och man kan fråga sig vad det beror på? Det kan vara så att kvinnor inte 
vågar anmäla att de har blivit utsatta för lönediskriminering på grund av att de är rädda att 
förlora jobben. De är kanske rädda att yttra sitt missnöje för högt och det har antagligen inte 
funnits något fall där kvinnan i fråga har varit säker på att få rätt i domstol. Troligtvis inser de 
flesta att det krävs mycket tid och engagemang för att ta ärendet vidare. Det kan också vara 
så att arbetsgivare rättar till löneskillnaderna om någon tar upp det för att slippa hamna i 
domstol.  

Det kommer troligtvis att ta relativt lång tid att få in jämställdhet mellan könen. Det är 
fortfarande vanligt att kvinnor deltidsarbetar för att kunna ha tid att ta hand om hus och 
barn medan männen arbetar. Eftersom detta var fallet i Bilkamålet anser jag att det borde 
vara självklart att kvinnorna också skall omfattas i pensionssystemet. Att de arbetar deltid 
borde inte ha någon betydelse så länge de utför samma arbetsuppgifter som de 
heltidsanställda. 

Jag tror att arbetsgivarens motbevisning är mycket lättare i lönediskrimineringsmålen än vad 
det är under andra omständigheter där arbetsgivaren har bevisbördan. Det finns många 
faktorer, exempelvis marknaden, ålder och deltidsarbete som arbetsgivaren kan använda sig 
av för att komma undan med lönediskriminering. Detta är förstås ett problem som är svårt 
att komma runt. En hårdare lagstiftning där arbetsgivaren inte kan dra nytta av andra 
faktorer blir inte rättvist då dessa i många fall givetvis spelar en avgörande roll. Dock borde 
marknaden kunna användas som faktor utan att det missgynnar kvinnor. I de rättsfall som 
jag tagit upp är det alltid kvinnorna som har fått lägre lön än männen när marknaden har 
varit den avgörande faktorn vid lönesättningen. Istället borde kvinnornas arbetskraft 
självklart värderas lika högt som männens på marknaden. Jag tror att en anledning till varför 
kvinnor har lägre lön beror på att arbetsgivaren antar att de kommer ha fler frånvarande 
dagar än männen – det är exempelvis vanligare att kvinnor är hemma med sjukt barn än 
män – vilket anses leda till lägre produktivitet för företaget. 

Slutligen kan jag konstatera att utifrån ovan nämnda resonemang lär problematiken kring 
lönediskriminering förbli ett dilemma ett bra tag framöver. Förhoppningsvis kommer detta 
att förändras i takt med kommande generationsväxlingar som lägger föråldrade synsätt i 
graven. Vem vet, om tvåhundra år kommer kanske inte ens uttrycket lönediskriminering att 
vara allmänt känt. 
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