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Sammanfattning 

Författarna fördjupade sig inom ämnesområdet diskriminering på grund av kön vid 

osakliga löneskillnader med särskild fokusering på könet kvinna, i arbetet användes en 

traditionell juridisk metod. Men författarna har redogjort för när det föreligger 

lönediskriminering mellan män och kvinnor samt när arbeten är att anses vara lika eller 

likvärdigt. Innan författarna gick in på vad en lönediskriminering innebar och när en 

sådan förelåg behandlade författarna begreppet diskriminering. Diskriminering har 

tolkats som någon av form av missgynnande/orättvis särbehandling (av individer eller 

grupper), vilket oftast beror på kategoriseringar på grund av fördomar. Enligt svensk 

lagstiftning förbjuds arbetsgivare från att diskriminera på följande grunder: etnicitet, 

trosuppfattning, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning samt könsöverskridande 

identitet eller läggning. Förbudet mot lönediskriminering grundades på de mänskliga 

fri- och rättigheterna, och anses som en grundläggande rätt till rimlig och rättvis lön att 

kunna försörja sig på. Det kunde konstateras att lönediskriminering föreligger i de fall 

där en arbetstagare betalas lägre lön vid lika eller likvärdigt arbete på grund av sitt kön. 

Trots det faktum att vi har en gällande lagstiftning som reglerar den aktuella frågan har 

det oftast varit svårt att bevisa att lönediskriminering ofta föreligger.  
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Abstract  
The authors chose to examine thoroughly into the matter of subject when wage 

discrimination takes place on the basis of the female gender by using a traditional legal 

method. Before the authors examined into what the meaning of wage discrimination is 

and when it could take place, they looked into what the term discrimination is and 

means. Discrimination consists of a type of unfairly treatment which often depends on 

prejudices. It’s illegal in Sweden according to the law to discriminate on the following 

basis: gender, gender identity, ethnicity, religion or any other belief system, disability, 

sexual orientation or because of age. The prohibition against wage discrimination is a 

part of the human rights, and is considered as one of the primary rights to a reasonable 

and fair salary to make a living on. It could be established that wage discrimination 

exists in those cases when an employee is being less paid than another one who 

performs work of the similar tasks, due to the person’s gender. Despite the fact that 

there is a current and valid law who regulates the matter, it is still hard being able to 

prove the fact that wage discrimination often happens.  
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Förord  
Då ämnet är aktuellt i dagens samhälle har det varit väldigt lärorikt för oss att bredda 

våra kunskaper inom området. I samband med vår uppsats har vi tagit del av fakta om 

lönediskriminering och diskriminering i alla former. Resultatet av uppsatsen kommer vi 

ha väl användning av det i arbetslivet.  

Eftersom att vi är två författare delade vi upp arbetet så vi fick varsitt område att 

behandla i arbetet. Sammanfattningen, inledningen, syfte och frågeställningar, metod 

och avgränsningar samt disposition skrev vi som författare tillsammans. Kapitel 2, 

Kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället, En historisk återblick skrev Darya, vidare 

skrev Rojhat kapitel 3 om Arbetsmarknaden idag. I kapitel 4 skrev Rojhat hela 4.1, och 

Darya 4.2–4.5. Rojhat behandlade även hela 4.6 avsnittet. I kapitel 5 om Aktiva åtgärder 

skrev Darya framtill Jämställdhetsplan, 5.4, där Rojhat behandlade detta, dvs. 5.4- 5.4.4. 

Avsnittet 5.6 om Diskrimineringsersättning skrev Darya samt även hela Svenska praxis-

avsnittet, 6.1. Vidare behandlade Rojhat avsnitt 6.2 om EU-domstolens praxis. Slutligen 

skrev vi båda tillsammans våra diskussioner samt slutsats. Men vi vill framlägga att vi 

har hela tiden hjälpt varandra för att bl.a. texterna blir sammanhängande för läsarna men 

även för att vi är ett team som författare i arbetet.  

Vi vill tacka vår handledare Pär Sunden, tack för ditt tillmötesgående. Du har fått oss att 

se processen av C-uppsatsen som snarare nyttigt än besvärligt.  

Slutligen vill vi även ta vår tid och tacka varandra, för att vi inte lyckades gå varandra 

på nerverna under denna påfrestande tid då C-uppsatsen kommit i första hand. Det har 

varit väldigt lärorikt att tillsammans kunna hitta intressanta fakta och lära ut dessa till 

varandra.   

 

 

Tack! 

 

 

Darya & Rojhat   
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Förkortningar 
AD    Arbetsdomstolen 

DiskL   Diskrimineringslagen  

DO   Diskrimineringsombudsmannen 
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ILO  International Labour Organisation 

(Internationella arbetsgivarorganisationen)  
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LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd  

LO  Landsorganisationen 

Prop.    Proposition 

SAF Svenskt Näringsliv (f.d. Svenska 

arbetsgivareföreningen) 
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1. Inledning 

 

Det är allmänt känt att kvinnors arbete i genomsnitt betalas mindre än mäns 

arbete. Trots att det var mer än 90 år sen den svenska kvinnan fick allmän rösträtt i 

Sverige och att det finns lagstiftning kring människors lika värden och rättigheter får 

kvinnan än idag mindre lön än mannen på den svenska arbetsmarknaden. I en rapport 

om skillnaden mellan män och kvinnors löner i Sverige gjord utav Medlingsinstitutet, år 

2010, behandlas att kvinnors löner inom olika sektorer och yrken i genomsnitt är 14,3 % 

mindre än mäns.
1
  Under 1960-talet introducerades begreppet jämställdhet i Sverige och 

samtidigt ökade kvinnornas förvärvsfrekvens kraftigt.
2
 Sedan dess har Sverige varit ett 

av världens mest jämställda länder där kvinnor har ungefär 85 % av männens löner 

enligt FN.
3
  

Men varför finns det osakliga löner mellan kvinnor och män än idag trots alla 

lagstiftning, konventioner och kollektivavtal? Och när kan det föreligga 

lönediskriminering på grund av kön? I uppsatsen kommer dessa frågor samt fler att 

besvaras.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med arbetet är att rättsutreda när lönediskriminering i samband med 

diskrimineringsgrunden kön kan anses föreligga på den svenska arbetsmarknaden. 

Syftet är även att redogöra kort en del av kvinnans historia på arbetsmarknaden och i 

samhället. 

Frågeställningar som kommer att besvaras:  

 Hur har kvinnans rättigheter sett ut på arbetsmarknaden jämfört med männens?  

 Hur ser löneläget ut idag för kvinnor i förhållande till män?  

 Vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att lönediskrimineringen på den 

svenska arbetsmarknaden skall föreligga? 

 Vilka EU-rättsliga bestämmelser reglerar lönediskriminering på nationell nivå?  

 Vem har bevisbördan för om lönediskriminering skulle anses föreligga?  

 Vilka åtgärder finns det generellt för att motverka lönediskriminering? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Medlingsinstitutets rapport: Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor 

och män 2010? s.3 
2
 jämställdhet. http://www.ne.se/lang/jämställdhet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-05 

3
Riksdagens motion, Lönediskriminering 2002/03:A275 
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1.2 Metod och avgränsningar 

För att förstå och utreda ämnet kommer arbetet använda en traditionell juridisk metod.  

Med en sådan metod menas att gällande lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin 

behandlas för att kunna besvara ovan nämnda frågeställningar. Utöver detta kommer 

uppsatsen att redogöra den rättsliga utvecklingen genom att beskriva äldre lagstiftning. 

Uppsatsen kommer även att redogöra för artiklar och rapporter för att kunna redogöra 

kvinnans ställning på arbetsmarknaden idag samt behandla löneskillnader mellan könen.  

Arbetet kommer att avgränsas till den gällande Diskrimineringslagen (2008:567) och 

lönediskriminering på grund av könet: kvinna. Den huvudsakliga fokuseringen kommer 

att ligga på den svenska arbetsmarknaden, men arbetet kommer även att redogöra för 

EU-rätten och dess förhållande till den svenska rätten rörande lönediskriminering. 

I arbetet kommer det att behandlas äldre praxis gällande lönediskriminering. Trots att 

dessa avgöranden är äldre anser författarna att praxisen är relevanta eftersom att de ger 

en bra bild av rättsläget.  

 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en redogörelse för kvinnans historia samt svenska 

Jämställdhetslagens (1991:433) tillkomst. Det kommer även kort att redogöras för 

rättens inflytande på den svenska jämställdhetslagstiftningen.  En redovisning för den 

svenska arbetsmarknaden i nuvarande läge följer i kapitlet 3. I det efterföljande kapitlet, 

4, redovisas bakgrunden till den nu gällande Diskrimineringslagen (2008:567), 

Diskrimineringsombudsmannens befattning, begreppet diskriminering och kön, vad som 

menas med lika eller likvärdigt arbete, beskrivning av begreppet direkt respektive 

indirekt diskriminering och slutligen behandlas begreppet bevisbörda. I samma kapitel 

kommer även det att redogöras ingående för europarättsliga regler som berör ämnet 

lönediskriminering. I uppsatsens 5:e kapitel belyses regleringen kring åtgärder mot 

lönediskriminering. Slutligen, i kapitel 6, kommer rättsfall på området att behandlas. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. Kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället 

– en historisk återblick  

 

2.1  Från grekernas antik till medeltiden 

 

”Kvinnan är som en steril man; honan är i själva verket hona på grund av en slags 

oförmåga…” 

Aristoteles
4
  

 

Redan långt tillbaka i historien finns i bl.a. den grekiske filosofen och naturforskaren 

Aristoteles skrifter kring kvinnans olikhet jämfört med mannen. Aristoteles har haft ett 

stort inflytande på den västerländska världen, då han menade att kvinnan var defekt och 

att hon till skillnad från mannen inte var en riktig människa utan att hon bara fanns till 

för att producera fler män. 
5
 Även den italienska teologen och filosofen Thomas av 

Aquinos syn på kvinnan har dels präglat kvinnosynen. Aquinos menade att mannen 

ansågs fullvärdig medan kvinnan var mindervärdig. Denna föreställning av kvinnan 

betraktades fullkomligt naturligt och av Gud given.
6
 Eftersom att män har haft mer makt 

och inflytande genom historien så har deras åsikter om könen spelat stor roll. 
 

Vidare under medeltiden var kvinnornas rättsliga ställning oftast mycket svag, då 

kvinnosynen byggde på aristoteliska uppfattningen om kvinnans underlägsenhet.
7
 Fram 

till mitten av 1800-talet var alla kvinnor omyndiga och saknade rättshandlingsförmåga 

och det var fadern eller maken som var målsman.
8
 När mannen väl dog ansågs kvinnan 

som människa.
 9

 

Studier av gårdsböcker visar att kvinnans lön under 1500-talet var hälften så stor som 

mannens. Det stiftades även i landskapslagen att: ”Om någon giver dem mera i lega, 

böte han tre mark. Om de taga mera i lön, böte de och likaså.” Under 1500-talet och 

fram till 1800-talet var männen ute för att försvara det svenska riket. Kvinnorna fick 

därmed ökat ansvar och arbetsuppgifter i männens frånvaro och under 1600-talet styrdes 

arbetslivet av knektänkor och godsägarinnor med hjälp av barn och drängar. 
10

 

 

 

2.2  Upplysningen och det svenska jordbrukssamhället 

På 1700-talet under upplysningstiden ansågs kvinnor och barn som den billigaste 

arbetskraften. Tillgången på dessa blev därmed god, samtidigt fanns det inte någon 

                                                           
4
 Lönediskriminering, Fransson, S., s. 78 

5
 SOU 1993:7 s. 172 

6
 SOU 1997: 113 s. 19  

7
 Kvinnans historia. http://www.ne.se/kvinnans-historia, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-06. 

8
 När kvinnor fick rättigheter, Åkerblom, A., s. 20 

9
 SOU 1997: 113 s. 120 

10
 Lönediskriminering, Fransson, S. 85-87 
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lagstiftning för att begränsa utnyttjandet.
11

 De flesta filosofer under denna period var 

överens om att kvinnor inte var underlägsen mannen utan att hon helt enkelt är 

annorlunda, till och med i vissa avseenden mannen överlägsen. Författaren och filosofen 

Jean-Jacques Rousseau menade att alla människor är av naturen jämlika. Han kritiserade 

även förtrycket och gamla patriarkala maktstrukturer för att gynna kvinnans frigörelse 

och jämlikheten.
12

   

 

I det svenska jordbrukssamhället fanns en tydlig uppdelning mellan vad som är 

kvinnosysslor jämfört med vad som var manssysslor. Kvinnorna arbetade som mest i 

hemmet, där de tog hand om barnen, de äldre och sjuka samt konservering av olika 

livsmedel. Männen däremot arbetade ute på åkrarna och i skogen, i större utsträckning 

innebar männens uppgifter att de lämnade bostaden mer jämfört med kvinnorna.
13

  

I samband med näringsfrihetslagstiftningen från 1846 gavs kvinnan nya möjligheter då 

ett av rekvisiten för att starta eget verksamhet var tillgång till kapital, vilket ledde till att 

kvinnorna startade småföretag inom handelsnäring. 
14

 Under industrialiseringen 

reproducerades jordbrukets könsstrukturerade arbetsdelning. Här blev det typiskt för 

kvinnor att arbeta inom textilbranschen eller livsmedelsbranschen. I samband med 

välfärdsstaten växte det fram nya yrken som hemvårdare och barnskötare och 

kvinnodominansen inom den offentliga sektorn blev större.  
15

  

 

 

2.3  Från likalöneprincipen till Jämställdhetslagen 

Genom att kvinnor stängdes ut från arbetsmarknaden under dess framväxt i början av 

1900-talet samt nekades tillträde till arbetsmarknaden och utbildningssystemen har 

segregering och diskriminering byggts in i arbetsmarknadens strukturer. 
16

 När kvinnan 

fick rätten att inneha samma tjänst som mannen kunde hon därmed också inneha samma 

anställningsvillkor. Det var här som utgångspunkten för kraven på lika lön började 

utvecklas. Diskussionen kring likalöneprincipen föddes då riksdagen 1906 beslutade för 

att ge manliga folkskollärare ett extra ålderstillägg. Det argumenterades bl.a. då att män 

var familjeförsörjare, att de inte föder barn och därmed var priset på manlig arbetskraft 

högre. Det sades även att kvinnor inte är familjeförsörjare och därför behövde männen 

högre lön än kvinnorna. En undersökning som gjordes i samband med detta visade att 

de kvinnliga folkskollärarna hade betydligt mer sjukdagar än de manliga och det var 

därför dyrare för företag med kvinnlig arbetskraft då de arbetade mindre.  
17

 

Kvinnor var under den ekonomiska krisen på 1920- och 30-talet, konkurrenskraftiga 

med sina lägre löner. Den arbetande kvinnan ansågs som ett hot framför allt mot de 

unga männens möjligheter till industriarbete. 
18

 När andra världskriget bröt ut var det 

återigen kvinnorna som fick ställa upp för samhällets skull och de ersatte tillfälligt 

männen på arbetsuppgifter som var starkt könskodade.
19

 När männen väl kom tillbaka 

                                                           
11

 Lönediskriminering, s. 96 
12

 SOU 1997: 113 s. 26-27 
13

 När kvinnor fick rättigheter, s. 52 
14

 Lönediskriminering, s. 105 
15

 När kvinnor fick rättigheter, s. 52 
16

 SOU 2010:7 s. 63   
17

 Lönediskriminering, s. 126-128 
18

 Lönediskriminering, s. 134 
19

 SOU 1997: 113 s. 32-33 
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återgick arbetsförhållandena till det vanliga igen. Under denna period förändrades synen 

på genusrelationen och kvinnoidealen som underställd till ett ideal om kvinnan och 

mannen som jämställda föräldrar, makar och arbetstagare. Och därmed nådde principen 

om lika lön för samma tjänst oavsett lön sin acceptans efter andra världskriget. Det var 

främst den ökade efterfrågan av kvinnor som arbetskraft som ledde till löneökningar. 
20

  

Fram till 1970-talet utgick den svenska familjerättsliga lagstiftningen från att mannen 

var den ansvariga för familjens försörjning. Efter denna period ansågs gifta kvinnor 

kunna ha egen försörjningsskyldighet för sig och sina barn. Ifall mannen i äktenskapet 

skulle dö, var staten inte längre skyldig att försörja kvinnan. En orsak till varför 

kvinnors förvärvsintensitet ökade under 1970-talet kan bero på att kvinnor kunde föda 

barn och samtidigt behålla sin anställning. För att kunna öka jämställdheten och 

kvinnors lönearbete användes deltidsarbete som ett medel under detta årtionde.
21

 Och 

under 1970-1980-talet arbetade 75 procent av kvinnorna med deltidsarbete.  
22

  

År 1972 höll Olof Palme ett kongresstal, där han talade om jämställdhet som ett mål för 

arbetslivet. Under 70-talet debatterades det mycket kring jämställdhet och 

könsdiskriminering i riksdagen. För att få bort de formella skillnaderna mellan kvinnor 

respektive männens rättigheter infördes rättsliga reformer. Den första jämställdhetslagen 

för arbetsmarknaden kom under 80-talet, då Sverige var det näst sista landet i Norden 

som beslutade om en jämställdhetslagstiftning.
23

 En av orsaken till varför löneskillnader 

mellan män och kvinnor minskat är att arbetsmarknadens parter kom under 1980-talet 

överrens om att pressa upp lönen för lågt lönade yrken där kvinnor dominerade. 
24

 

 

2.4  Jämställdhet och jämlika löner 

Folkpartiet drev frågan om jämställdhet i arbetslivet och förde fram begreppet till 

riksdagen under 1970-talet.
25

 Allmänt används begreppet numera för att uttrycka målet 

för att uppnå jämlikhet mellan könen. Rätten till en skälig och rättvis lön har på lång 

sikt utvecklats till ett förbud mot lönediskriminering på grund av kön. Förbudet mot 

lönediskriminering på grund av kön grundas på de mänskliga och sociala 

rättigheterna.
26

 

Rättviseskäl och demokratiaspekter utgör de viktigaste grundstenarna för jämlika löner 

mellan könen.
27

 Tvister kring jämlika löner mellan arbetstagare och arbetsgivare kan 

föras till domstol i och med att lönediskriminering är rättsligt reglerat och sanktionerat. 

Att arbete som utförs av kvinnor är kulturellt nedvärderat är bl.a. grundat på att kvinnor 

förväntas föda barn vilket leder till att den kvinnliga arbetskraften är mer ”riskabel” 

jämfört med den manliga arbetskraften.  Däremot föder inte alla kvinnor barn, men som 

författaren Susanne Fransson nämner i avhandlingen Lönediskriminering är 

sannolikheten att män föder barn omöjligt.
28
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3. Arbetsmarknaden idag  

På den europeiska arbetsmarknaden har männen fortfarande företräde trots 

jämställdhetsutvecklingen. Trots likalöneprincipen tjänar kvinnor 17,5 procent mindre 

än männen på motsvarande arbeten. Det Europeiska Jämställdhetsinstitut har inrättats 

för att bl.a. främja jämställdhet på arbetsmarknaden. Genom samarbete mellan 

medlemstaterna ges en möjlighet till ekonomisk självständighet för kvinnor liksom män 

samt lika lön för arbete av lika värde under perioden år 2010-2015 för att minska 

löneskillnader mellan könen.
29

 EU anordnade den 5 mars 2011 Europa dagen för lika 

lön i syftet av att minska lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. 
30

 

Som tidigare nämnts finns än idag fortfarande löneskillnader som främst orsakas p.g.a. 

könsfaktorn. I dagens samhälle arbetar kvinnor främst deltid, inom service och 

vårdyrken. Utöver detta värderas kvinnornas arbetsuppgifter oftast lägre än männens. 

Kvinnor och män har haft olika förpliktelser – männens plikt har varit enbart att arbeta, 

medan kvinnors förpliktelser har varit dels att arbeta och dels att reproducera. Fransson 

nämner i sin avhandling Lönediskriminering: ”Mannen tillhör en värld och kvinnan en 

annan – detta är det tydliga segregationsmönstret.” Då kvinnor har innehaft lättare 

arbetsuppgifter och lägre behov har det genom tiderna setts som en tradition att betala 

dem låga löner.
31

 

Genom beräkningar är det bevisat att den svenska arbetsmarknaden länge har varit 

könsuppdelad samt att denna könssegregering ökar ju mer detaljerade 

yrkesuppdelningar det görs.
32

 Könssegregeringen på arbetsmarknaden är en viktig 

förklaring till varför det råder löneskillnader mellan kvinnor och män.
33

 Samtidigt kan 

lön vara ett viktigt medel för att påverka könsstruktureringen på arbetsmarknaden.
34

 

Kvinnodominerat arbete är oftast lägre avlönat än mansdominerat.
35

 Den 

könsstrukturerade arbetsmarknaden hänger samman med såväl tradition som statlig 

reglering, då kvinnors arbete oftast kopplats till arbete som utförs i hemmet.
36

 Kvinnor 

har burit med sig sina vanliga sysslor i hemmen från förr ut på arbetsmarknaden, t.ex. 

sjukvård och undervisning. 
37

 En förklaring till varför kvinnor erhåller lägre löner än 

män inom samma yrkesgrupper är att kvinnor oftast deltidsarbetar. 
38

 Grundskolelärare 

är det enda yrket där kvinnor tjänar mer än männen. 
39

 Att kvinnor är lika produktiva 

som män är arbetsgivare mån om men de är väl medvetna om att kvinnor också stannar 

hemma mer med barnen jämfört med män. I och med att arbetsgivarna är medvetna om 

att män är mindre frånvarande från jobbet än kvinnor och att de är mer tillgängliga på 

jobbet så är männen mer lönsamma för företagen än kvinnor. Alltså sparar företagen 

pengar genom att anställa den mindre kostsamma arbetskraften.
40

 I dagens samhälle 

anses kvinnor och män vara jämställda, och trots att det enligt lag är förbjudet att 
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14 
 

diskriminera på grund av kön på arbetsmarknaden, så värderas kvinnors arbete 

fortfarande lägre jämfört med männens.
41

 

Skillnader mellan kvinnor och mäns löner är enligt olika undersökningar fortfarande 

betydande. Vid förhandlingar av nya kollektivavtal är det viktigt att ha i åtanke dessa 

löneskillnader, då detta tillfälle anses som det viktigaste tillfället för att minska osakliga 

löneskillnader.  

I artikeln Är kvinnor utsatta för lönediskriminering? skriven av Eva Meyerson och 

Trond Petersen behandlas att det främst förekommer lönediskriminering på 

arbetsmarknader där kvinnor och män har olika befattningar. Det är väldigt vanligt att 

kvinnor arbetar på låglönebefattningar och låglönearbetsplatser medan män arbetar på 

höglönebefattningar och höglönearbetsplatser.  Genom att kvinnor fördelas på 

arbetsplatser och befattningar som ger lägre betalt förekommer det diskriminering i 

form av löner. Att män och kvinnor inte har lika tillgång på befattningar och tillträde till 

vissa typer av befattningar eller arbetsplatser på grund av sitt kön och inte på grund av 

olikhet i preferenser eller utbildning är en stor orsak till att det kan förekomma 

lönediskriminering. Genom rekrytering och befordringsgång förekommer det att 

kvinnor fördelas befattningar som är sämre betalda. Det kan dessutom uppstå 

lönediskriminering där befattningar som innehas av kvinnor betalas sämre än 

befattningar som innehas av män trots det att kvalifikationskraven är desamma. Denna 

typ av form kallas värdediskriminering.
42

 

Löneskillnader mellan kvinnor och män är en av de mest omdiskuterade frågorna på 

området kvinnor och arbetsmarknad. De effekter som förekommer av löneskillnaderna 

mellan könen kvinnan och män resulterar till att kvinnor tjänar mindre än män under sin 

livstid. Följden blir i sin tur till lägre pensioner. Enligt en statistik gjort av europeiska 

kommissionen år 2005 var fattigdomsrisken 21 procent för kvinnor över 65 år och 16 

procent för män i samma ålder. Orsaken till att kvinnors löner är lägre beror dels på att 

deras kunskaper och duglighet underskattas inom kvinnodominerat yrke. Inom t.ex. 

hälso- och sjukvårdssektorn är 80 procent av majoriteten kvinnor som får lägre lön, till 

skillnad från när det kommer till mansdominerat arbete är lönerna oftast högre ju mer 

mansdominerat yrket är t.ex. avfallshantering. Arbetsuppgifter som utförs fysiskt av 

män värderas högre än arbetsuppgifter som utförs av kvinnor. Trots att vissa arbeten är 

jämförbara som t.ex. kvinnlig sjuksköterska och manlig medicintekniker, förekommer 

det lönediskriminering där kvinnan får lägre lön.
43
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4. Gällande rätt 

 

Med begreppet arbetsgivare avses i uppsatsen den fysiska eller juridiska personen som 

träffat avtal med annan om utförande av arbete under sådana förhållanden att ett 

anställningsavtal föreligger. Vidare avses med begreppet arbetstagare den som är part i 

ett anställningsavtal. Diskrimineringsförbudet omfattar alla arbetstagare vilket innebär 

att lagen skyddar även personer som inte skyddas av LAS, Lag (1982:80) om 

anställningsskydd.
44

 

 
4.1 Internationella åtaganden  

I detta avsnitt kommer uppsatsens internationella samt europarättsliga regleringar 

rörande lönediskriminering att belysas. Viktiga principer och rättsfall kommer även att 

behandlas nedan.  

Europeiska kommissionen ser som sin främsta uppgift att vidta åtgärder mot 

diskriminering genom att öka medvetenhet bland befolkningen om deras rättigheter och 

skyldigheter, stödja arbetsmarknadens parter och jämlikhetsorgan för att förbättra deras 

förmåga att bekämpa diskriminering, och bland annat en bättre tillämpning av den 

existerande lagstiftningen att dels bekämpa löneskillnaderna. Trots EU:s hjälp är det 

dock de nationella regeringarna och arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för 

att hitta en lösning på löneskillnaderna mellan män och kvinnor
45

 Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter, EKMR, grundar sin tanke på att alla människor ska få 

möjlighet att leva ett drägligt liv oavsett genom införande av regler om alla människors 

rättigheter och värden i artikel 1 och 2.
46

 Skyddet mot diskriminering är en av 

hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna där det är en grundläggande 

mänsklig rättighet att skyddas mot diskriminering, i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheter, från år 1948. Med de mänskliga rättigheterna är alla lika inför 

lagen utan någon diskriminering av något slag.
47

 

 

4.1.1  ILO konventioner 

År 1920 anslöt sig Sverige till ILO, Internationella arbetsorganisationen, där bl.a. 

principen om lika lön för likvärdigt arbete var gällande. ILO är sedan år 1946 ett av 

FN:s fackorgan och här deltar regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för 

att tillsammans förbättra och skydda arbetsmarknadsvillkoren och arbetskraften.
48

 År 

1951 antog ILO:s generalkonferens konventionen nr. 100 om lika lön, vars syfte var att 

kvinnliga liksom manliga arbetstagare skulle betalas lika lön för arbete av samma värde. 
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Och först år 1962 ratificerades konventionen i Sverige efter mycket motstånd av LO, 

Landsorganisationen, och SAF, Svenska arbetsgivareföreningen (nuvarande Svenskt 

Näringsliv). Ifall en medlemsstat skulle underlåta att uppfylla sina förpliktelser av ILO:s 

konventioner utgör detta ett folkrättsbrott.
 49

 

ILO:s konvention nr. 111 om diskriminering (anställning och yrkesutövning), från år 

1958, ratificerades också av Sverige år 1962. Syftet med denna konvention är att främja 

likalönepolitiken för lika lön för arbete av lika värde. Medlemsstaten skall varje år 

redovisa resultat som uppnåtts, hur tillämpningen och åtgärder vidtagits. 
50

 

Konventionen nr. 111 definierar begreppet diskriminering som åtskillnad eller 

uteslutning som har sin grund i exempelvis kön eller etnisk tillhörighet som leder till 

brister av likställdhet på arbetsmarknaden. 
51

  

 

4.1.2  Likabehandlingsprincipen  

Ett av de gemensamma värdena i det europeiska samhället är likabehandlingsprincipen. 

Inom EU:s arbetsrätt är jämställdhet mellan män och kvinnor ett av de mest utvecklade 

områdena. Likabehandlingsprincipen är en grundläggande rättighet, som breddades 

väsentligt genom Amsterdamfördraget.
52

 Det har medfört stora förändringar i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning om EU-lagstiftningen på området jämställdhet 

mellan könen. 
53

 Målet för EU under 2010-2015 är bl.a. lika lön för kvinnor och män 

och lika lön för arbete av lika eller likvärdigt genom samarbete mellan medlemsstaterna 

för att minska löneskillnaderna mellan könen. 
54

 

 

4.1.3 Likalöneprincipen  

Redan i den dåvarande artikel 119 i Romfördraget stadgades om lika lön för kvinnor 

och män för lika arbete.
55

 Den viktigaste anledning för upprättandet av Romfördragets 

artikel 119, var värnandet av den fria konkurrensen. Initiativet till principen om lika lön 

oavsett kön kom från Frankrikes regering, där det redan fanns en lagstiftning om lika 

lön för lika arbete. De franska arbetsgivarna var rädda för att en gemensam 

arbetsmarknad skulle kunna leda till en orättvis och ojämlik konkurrenssituation. De 

menade att konkurrensen med andra företag i Europa skulle dra fördelar av att betala 

lägre kvinnolöner. 
56

 Numera finns om lika lön för lika eller likvärdigt arbete i artikel 

157 FEUF.
57

  Likalöneprincipen går ut på att lika lön skall betalas ut för lika eller 

likvärdigt arbete oavsett könstillhörighet. I de fall det föreligger löneskillnader mellan 

könen skall arbetsgivaren på något sätt visa att det finns sakliga skäl för 

löneskillnaderna. En persons meriter, prestationsförmåga och andra förhållanden kan 

utgöra skäl för löneskillnad. Däremot är det viktigt att bedömningen är könsneutral. 
58
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Staten skall enligt likalöneprincipen trygga och främja denna princips genomförande 

och tillämpning. 
59

 

 

4.1.4 Murphy-målet, C-157/86  

Murphy-fallet handlar om 29 kvinnliga arbetare som utförde arbete av högre värde än 

några manliga arbetare trots det erhöll kvinnorna lägre lön än de manliga arbetarna. 

Kvinnorna krävde få samma lön som männen men eftersom att en utförd värdering 

visade att arbetena inte var lika kunde de därför inte jämföras. Domstolen påpekade att 

likalöneprincipen gäller vid arbete av lika värde och inte vid arbete av olika värden. 

Men domstolen menade också att a fortiori förbjuder skillnader i lön ifall en får sämre 

betalt än en som utför arbete av lägre värde, då likalöneprincipen annars skulle vara 

verkningslös.
60

 

 

För att samordning skulle gälla med medlemsstaternas lagstiftning angående 

likalöneprincipen stiftades år 1975 Likalönedirektivet. Enligt kommissionen ansågs 

verkställandet av artikel 119 för långsamt och därför tillkom likalönedirektivet. 

Direktivet anger detaljerat betydelsen av EU-fördragets artikel 119 och innehåller krav 

på lagstiftningsåtgärder. Ett år efter direktivets införande försvann behovet av denna, då 

EU-domstolen fann i Defrenne II- målet (C-43/75) att artikel 141 har direkt effekt. 
61

 

Syftet med direktivet var att principen om lika möjligheter och lika behandling av 

kvinnor och män i arbetslivet genomförs.
62

 

 

4.1.5  Defrenne målet II, C-80/70 

 

Defrenne målet inleddes år 1971 och var det första målet som behandlade frågan kring 

likabehandlingsprincipen och socialförsäkringen som Gabrielle Defrenne förde mot den 

belgiska staten angående hennes statliga pension. Defrenne var anställd som 

flygvärdinna hos det belgiska flygbolaget Sabena, där hon fick lägre lön än den manliga 

kabinpersonalen, som utförde precis samma arbete. Det fanns under denna tid ingen 

belgisk lagstiftning som förbjöd lönediskriminering. Gabrielle Defrenne kunde enligt 

anställningsavtalet sägas upp sin anställning vid fyrtio års ålder utan annan ersättning 

från arbetsgivaren förutom en ersättningar motsvarande tolv månaders månadslön. 

Kabinpersonalen hade en särskild statlig pensionsordning som innebar att kvinnorna, 

även i pensionshänseende, hade sämre förmåner än männen hos Sabena.  I målet 

hävdade Defrenne att även pensioner som grundas på arbete skall betraktas som lön, 

enligt artikel 119 i Romfördraget. Genom Defrenne-målen orienterade sig EU-

domstolen för första gången rörande artikel 119:s direkta effekt och drog upp gränserna 

för områden kring den direkta lönen för utfört arbete och det statliga 

socialförsäkringssystemet. Målet nådde ganska långt men tiden var ännu inte mogen för 

att utmana den belgiska statens trygghetsordning. Genom domen i Defrenne-målet fick 

likalöneprincipen en konstitutionell karaktär och har därefter vuxit fram till en generell 

princip om jämställdhet mellan könen, som bland annat innefattar pensionerna.
63
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Artikel 119 blev svensk lag i och med ikraftträdandet av EES-avtalet i år 1994 och EG-

rätten fick full rättsverkan när Sverige blev medlem i EG år 1995. I och med Sveriges 

anslutning förändrades lagstiftningen ständigt för att kunna anpassa sig till den 

Europeiska unionsrättens.
64

 År 1997 omarbetades artikel 119 till artikel 141 i samband 

med överenskommelsen i Amsterdam, där bl.a. det framgick för den europeiska 

gemenskapen att främja jämlikhet mellan de båda könen.
65

 EU-rätten har fått all större 

betydelse när det gäller att motverka diskriminering, då den garanterar att alla kan ta del 

av sina rättigheter. 
66

 Syftet är att bevara människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Genom att 

medlemstaterna följer de grundläggande huvuddragen bevaras grundprinciperna om 

mänskliga rättigheter som gynnar medlemsstaterna med tryggare samhällen. 
67

 I och 

med att artikel, dåvarande artikel 141, nuvarande 157 har direkt effekt så innebär det att 

enskilda omfattas såväl som medlemsstaterna utav artikelns rättigheter och kan därmed 

stämma offentliga eller privata arbetsgivare för brott. 
68

 

 

4.2  Bakgrund till Diskrimineringslagen  

Det finns i Diskrimineringslagen två typer av bestämmelser för att motverka 

lönediskriminering. Dels aktiva åtgärder såsom jämställdhetsplan samt reglerna kring 

kartläggning, analys och handlingsplan för att upptäcka och åtgärda löneskillnader, dels 

förbudet mot lönediskriminering. Genom att tillämpa lönekarläggningar har ett antal 

grupper av kvinnodominerade arbeten fått sina löner förbättrade.
69

 

 

Sedan Sverige har gått med i EU, 1995, har den svenska diskrimineringslagstiftningen 

ständigt påverkats av reglerna kring likabehandling som ofta uppdateras.
70

  

Sedan den 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen (2008:567), denna lagstiftning 

omfattar diskriminering på sju grunder:   

 

 Kön 

 könsöverskridande identitet eller uttryck,  

 etnisktillhörighet,  

 religion eller annan trosuppfattning,  

 funktionshinder,  

 sexuell läggning  

 eller ålder 
71

 

 

Syftet med diskrimineringslagen är att motverka diskriminering på alla dessa sju 

grunder. Målet med lagstiftningen är att integrera individer och grupper i arbetslivet och 

därmed i vidmakthållandet av välfärdssamhället samt förhindra segregation i 
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samhället.
72

 Syftet bygger på liberala idéer om individuellt rättvisa och människans rätt 

till möjlighet att utnyttja och utveckla sig.
73

Lagstiftningen, som är tvingande och 

könsneutral, innehåller arbetsmarknadsregleringar för att förhindra att utsatta grupper 

utnyttjas.
74

 Ifall kollektivavtal eller personliga anställningsavtal slutits i strid med lagen 

är dessa då utan verkan enligt DiskL 5 kap. 3§.
75

  

 

4.2.1 Begreppet kön 

 

Med diskrimineringsgrunden kön avses i diskrimineringslagen att någon är kvinna eller 

man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden.
76

  Könsdiskriminering är förbjuden enligt ett flertal EG-

direktiv, särskilt kan nämnas likabehandlingsdirektivet.
77

 Diskrimineringskommittén 

har i propositionen till gällande lagstiftning föreslagit att kön definieras som ”det 

biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare 

fastställs för henne eller honom.” 
78

  

 

4.2.2 Begreppet diskriminering 

Diskriminering innebär att en person utsätts för en handling som är missgynnande för 

denne på grund av någon av diskrimineringsgrunderna som nämnts ovan. Men för att 

det skall kunna föreligga diskriminering krävs det ett orsakssamband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunden.
79

  

Diskrimineringsbegreppet i Diskrimineringslagen och andra lagstiftningar har i Sverige 

anpassats till den EU-rättsliga regleringen och har utformats av EU-domstolen. 

Domstolen menar med begreppet diskriminering regler som tillämpas i jämförbara 

situationer eller att samma regel tillämpas i olika situationer. I de fall där olika regler 

tillämpas i jämförbara situationer benämns detta för direkt diskriminering och när 

samma regel tillämpas i olika situationer kallas det för indirekt diskriminering. I de 

svenska lagarna avser diskriminering bl.a. direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 
80

 

Det finns två definitioner av diskriminering i Diskrimineringslagen som är knutna dels 

till lönediskriminering, dessa två definitioner är direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering som uppsatsen senare kommer att behandla.
81
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4.3 Lika eller likvärdigt arbete  
 

Lönediskriminering föreligger när två arbetstagare som anses arbeta av lika eller 

likvärdigt slag och där den ena parten får lägre lön t.ex. på grund av sitt kön. 

Bedömningen med likvärdigt arbete görs genom att jämföra två arbeten med varandra 

för att se om de uppfyller samma krav, därefter måste arbetstagarna grupperas för att det 

ska kunna göras lönejämförelser mellan arbetstagare vars arbete kan betraktas som lika 

eller likvärdigt. Utifrån dessa kriterier görs bedömningen om det föreligger 

lönediskriminering.
82

 Det centrala i begreppet likvärdigt arbete är själva arbetet, dess 

krav och natur, och inte den individ som utför arbetet.
83

   Direkt och indirekt 

diskriminering skall avskaffas vid alla former för ersättning för att kunna uppnå ett 

likvärdigt arbete. Detta bör speciellt göras i de fall där arbetsvärderingssystem används 

för att kunna bestämma lön, då skall detta baseras på samma kriterier för både kvinnor 

och män så att det utesluter all könsdiskriminering.
84

 Ett bra sätt för att kunna bedöma 

kraven i arbetet är genom arbetsvärdering och efter den sammantagna bedömningen i en 

arbetsvärdering kan arbetena betraktas som likvärdiga.
85

 I Kumlamålet AD 1995 nr 158, 

Barnmorskemålet i AD 1996 nr 41 samt Barnmorskemålet II AD 2001 nr 13 har 

jämförelse gjorts om arbetsuppgifterna är att betrakta som likvärdiga. 

 

Av 3 kap. 2 § andra stycket Diskrimineringslagen följer:  

”Ett arbete är att betrakta 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 

bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.” 

 

Enligt definitionen i paragrafen ovan, anses ett arbete likvärdigt med ett annat ifall 

arbetskraven är likvärdiga och den sammantagna bedömningen av dessa krav utgår ifrån 

fyra huvudkriterier:  

 Kunskap och färdighet – dessa kan förvärvas genom utbildning och praktisk 

erfarenhet. När färdigheterna skall bedöms tas det hänsyn till t.ex. arbetstagarens 

förmåga att lösa problem, att kunna kommunicera med andra människor och att 

kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt.  

 

 Arbetsinsats/ansträngning – dvs. den psykiska anspänning som fordras för att 

ett arbete skall bli utfört. 
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 Ansvar – ansvaret kan variera beroende på olika arbeten, t.ex. i vilken 

utsträckning den anställda får fatta självständiga beslut eller ifall denne är en 

arbetsledare. 

 

 Arbetsförhållanden – Den anställdes arbetsförhållanden gäller främst dennes 

arbetsmiljö. Då skall det tas hänsyn till ifall den anställde t.ex. har oregelbundna 

arbetstider eller arbetar på hög höjd osv.  
86

 

 

I de fall där en arbetstagare utfört sitt arbete mer skickligt eller effektivt än en annan 

arbetstagare kan detta anses som en fullgod förklaring till varför högre lön utgått, dvs. 

en så kallad individuell lönesättning. Alltså behöver inte lika lön alltid innebära att två 

arbeten är lika och ställer samma grundläggande krav.
87

  

 

4.4 Direkt diskriminering  

Direkt diskriminering beskrevs första gången i direktivet mot etnisk diskriminering och 

i arbetslivsdirektivet. Definitionen av begreppet direkt diskriminering hade inte 

förekommit framtill år 2002 i likabehandlingsdirektivet.
88

 Med begreppet direkt 

diskriminering avses att en person på grund av t.ex. sin könstillhörighet behandlas 

mindre förmånligt än en annan person i en jämförbar situation ifall missgynnandet har 

ett orsakssamband med könet.
89

   

 

 

I 1kap 4§ 1p DiskL avses med direkt diskriminering:  

”Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har 

samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 

 

Direkt diskriminering är enligt Diskrimineringslagen baserad på tre rekvisit: 

missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband. För att det ska föreligga direkt 

diskriminering fordras det att missgynnandet har ett orsakssamband med någon av de 

diskrimineringsgrunder som föreligger, dvs. kön, religion osv. i en jämförbar situation. 
90

  

 

 Med missgynnande menas enligt paragrafen en faktisk förlust, att någon försätts 

i ett sämre läge eller går miste om en förbättring. Ett missgynnande måste vara 

aktuellt för att det ska föreligga direkt diskriminering.  

 

 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom 

att behandla denne sämre än vad arbetsgivaren skulle ha behandlat, behandlar 
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eller har behandlat någon annan i en jämförbar situation. 
91

 För att kunna avgöra 

om den påstådda diskriminerade personen har diskriminerats görs normalt enligt 

paragrafen en jämförelse mellan denne och med någon annan person i en 

jämförbar situation. Detta sker genom att undersöka hur den person som anser 

sig ha blivit diskriminerad har behandlats jämförs med hur någon eller några 

andra personer behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats. Det behövs 

inte göra en faktisk jämförelse utan det går att göra en hypotetisk jämförelse. 
92

 

Behandlingen bedöms som diskriminering ifall jämförelsen visar en avvikelse 

från hur den andra personen i den jämförbara situationen behandlats. Förarbeten 

uttrycker att en jämförelse blir ”rättvisande endast om personerna befinner sig i 

situationer där det är rimligt eller naturligt att jämföra dem med varandra”. 
93

  

 

 Till slut måste det även enligt paragrafens mening vid direkt diskriminering 

finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och någon av 

diskrimineringsgrunderna. Här gäller det att arbetsgivaren med avsikt 

missgynnat en arbetstagare t.ex. genom att kvinnan erhåller lägre lön än en 

manlig arbetstagare vid lika eller likvärdigt arbete. Men missgynnandet behöver 

inte alltid ske med avsikt utan det räcker med att t.ex. en löneskillnad 

föreligger.
94

 

 

 

4.5 Indirekt diskriminering 

I 1kap 4§ 2 punkten DiskL anges att:  

 ”Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, 

ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 

särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 

uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 

funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.” 

Jämfört med direkt diskriminering är begreppet indirekt diskriminering uppbyggt kring 

missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.
95

  

 

Missgynnandet har samma innebörd som vid direkt diskriminering där det ska vara 

fråga om en faktiskt skada, ett obehag eller någon annan nackdel för den drabbade. Det 

är inte lika lätt som vid direkt diskriminering att se diskrimineringen eller 

missgynnandet vid indirekt diskriminering. 
96

 Jämförelsen skall ske mellan den grupp 

som personen tillhör och någon person i en annan grupp. Intresseavvägning skall göras 

mellan den som är missgynnad och kriteriet som t.ex. en arbetsgivare tillämpat samt 

skall det bevisas att missgynnandet är godtagbar och att åtgärder är lämpliga och 
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nödvändiga, med vidare hänvisning till vilket utvecklas i avsnitt 4.6. 
97

 Ifall det skulle 

visa sig en stor betydande skillnad för personerna att uppfylla kraven är det frågan om 

indirekt diskriminering. Det bör alltså vara en betydande skillnad för att personen skall 

anses ha missgynnats. Genom att kärande lägger fram övertygande material kan denne 

bevisa en sådan skillnad. 
98

  

 

 

 

4.6 Bevisbördan  

Bevisbördan vid diskrimineringsmål har till skillnad från bevisregler i allmänhet syfte 

till att ge käranden en bevislättnad. Detta då det annars skulle vara svårt att upprätthålla 

diskrimineringsförbud. 
99

  

 

DiskL 6 kap 3 §  

 ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar 

omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad 

eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller 

repressalier inte har förekommit.” 

 

Paragrafen ovan innebär att bevisbördan att det först ligger först på den som anser sig ha 

blivit diskriminerad att lägga fram fakta som ger anledning att anta direkt eller indirekt 

diskriminering har förekommit. Därefter övergår bevisbördan på svaranden att bevisa 

att det inte föreligger brott mot likabehandlingsprincipen.  

Medlemsstaterna ska enligt Bevisbördedirektivet, direktiv 97/80/EG, vidta nödvändiga 

åtgärder i samverkan med sina nationella rättssystem för att säkerställa att det läggs 

fram fakta för att kunna ge anledning till att det förekommit direkt eller indirekt 

diskriminering, inför behörig instans. 
100

  

 

4.6.1 Bevisbördan vid direkt diskriminering  

Bevisbördan är uppdelad i två olika delar där det i första hand ligger på kärande som 

tidigare nämnts ovan, dvs. denne skall visa omständigheter som ger anledning att anta 

att denne har utsatts för diskriminering. Ifall kärande lyckas att styrka de 

omständigheter som ligger till grund skapas då ett orsakssamband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunden, i detta fall könet.   

I andra hand ligger bevisbördan på svarande, dvs. arbetsgivaren, för att visa att 

diskriminering inte har förekommit, genom att t.ex. styrka omständigheter som ger stöd 

för att missgynnandet haft andra orsaker än diskrimineringsgrunden (könet). 
101

 

Arbetstagaren har en s.k. åberopsbörda, dvs. personen skall anföra de omständigheter 

som denne vill att domstolen skall lägga till grund för domen och en bevisbörda för att 
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bevisa att denne har behandlats sämre än en annan. Arbetsgivaren skall bevisa att det 

t.ex. inte föreligger en jämförbar situation. Utöver detta krävs det även att det bevisas att 

personen behandlats mindre förmånligt än en annan faktisk jämförelseperson i en 

jämförbar situation.
102

 Arbetsgivaren blir ansvarig för alla beslut som varit 

diskriminerande när diskriminering väl föreligger. 
103

 

 

4.6.2 Bevisbördan vid indirekt diskriminering 

Regler kring bevisbördan vid indirekt diskriminering är i stor utsträckning den samma 

som vid direkt diskriminering. Däremot vid indirekt diskriminering skall kärande styrka 

sina omständigheter till stöd för att det t.ex. finns ett synbart kriterium i praktiken som 

missgynnar någon t.ex. p.g.a. kön då detta kriterium får en diskriminerande effekt. 

Svarande har bevisbördan då för att kriteriet kan ha haft ett syfte eller använts som ett 

medel för att uppnå ett syfte som var nödvändigt. 
104

  

Det finns en viss tolerans för att tillämpningen av en särskild bestämmelse eller ett 

kriterium kan missgynna en person p.g.a. något av diskrimineringsgrunderna. Därför 

skall en intresseavvägning göras när en bedömning om t.ex. ett kriterium är tillåten eller 

ej.  En handling som haft negativa effekter för en viss person eller grupp kan anses 

tillåten ifall dessa två krav är uppfyllda.  

1. Syftet med missgynnandet, den negativa effekten, skall vara objektivt sett 

godtagbart. Det bör även fastställas ifall det genom detta kriterium eftersträvades 

att uppnå ett viktigt syfte som var värt att skydda och tillräckligt viktigt för att 

kunna ge företräde framför diskrimineringslagen.  

 

2. Därefter måste åtgärden som användes för att uppnå syftet anses vara lämpliga 

och nödvändiga. Eller ifall det skulle finns andra alternativ som åtgärder för att 

kunna uppnå syfte just utan att diskriminera. Ett exempel på ett godtagbart 

undantag är tillämpningen av nationella regler för att tillgodose viktiga 

samhälleliga syften inom ramen för landets t.ex. social eller 

sysselsättningspolitik. 
105

 

 

 

Arbetsgivaren skall styrka undantaget ifall det kan motiverats sakligt och att dessa skäl 

väger tyngre än intresset av likabehandling. 
106

 Även ifall två arbeten är likvärdig 

(ställer samma grundläggande krav) behöver detta inte anses som ett krav för att lika lön 

skall utgå. Utan ifall den ena arbetstagaren arbetar bättre och mer effektivt än den andra 

kan detta vara en godtagbar förklaring till högre lön, vid individuell lönesättning.
107

  

Det kan vara svårt att bevisa att lönediskriminering förelegat även ifall det gäller frågan 

betraktandet av likvärdighet vid olika arbeten.
108

 I de fall där arbetsgivaren stödjer sig 

på de lönesättningsprinciper som är accepterade av kollektivavtalen kan det vara svårare 

att tillämpa diskrimineringslagen. Arbetsgivaren kan i dessa fall åberopa att 

lönesättningen är marknadsanpassad och att behovet samt intresset av att anställa 
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personal väger tyngre än likabehandlingsprincipen. 
109

 Likabehandlingsprincipen 

återfinns i artikel 14 i Europakonventionen och gäller som svensk lag.  

I den svenska lagstiftningen finns regler mot förbud av diskriminering i bl.a. 

Regeringsformen (1974:152) 2 kap 13§, som reglerar följande: 

”Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, 

om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män 

och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.” 

Lagen förklarar att det inte får förekomma missgynnande på grund av kön om inte 

föreskrifterna är till för att gynna jämställdhet mellan män och kvinnor. Med andra ord 

menar paragrafen att det inte får föreligga ett missgynnande, t.ex. löneskillnader, på 

grund av könstillhörighet. Regler och lagar i anställningsavtal eller kollektivavtal som 

strider mot likabehandlingsprincipen skall av medlemsstaterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att upphäva dessa. 
110

  

 

4.6.3 Enderby-målet C-127/92 

 

Fallet behandlade företaget NHS som anställt psykologer, farmaceuter och 

talpedagoger. Den kvinnliga anställda talpedagogen Pamela Enderby väckte talan om 

lönediskriminering mot sin arbetsgivare, eftersom att hon erhöll lägre lön än de manliga 

psykologerna och farmaceuterna som utförde likvärdiga arbetsuppgifter som henne. 

Arbetsgivaren menade att psykologerna och farmaceuterna erhöll en högre lön än 

Enderby genom ett annat kollektivavtal än den Enderbys lön reglerats kring, då 

företaget var i brist på psykologer och farmaceuter.  EG-domstolen ansåg att i de fall där 

arbetsgivare höjer löner för att dra till sig anställda kan det utgöras som ett objektivt 

grundat ekonomiskt skäl för en löneskillnad. Vidare utvecklade domstolen att 

arbetsgivaren i de fall där två olika kollektivavtal ger uppkomst till löneskillnader för 

lika eller likvärdig arbete skall detta inte anses som ett godtagbart skäl. Även ifall 

kollektivavtalen var olika, så hade de anställda ändå samma arbetsgivare. Domstolen 

uttalade att det är upp till den nationella domstolens ansvar att bedöma vad som utgör 

sakligt skäl beroende på marknadssituationens påverkan vid fastställandet av lönerna. 

EG-domstolen flyttade över bevisbördan från arbetstagaren till arbetsgivaren i samband 

med detta mål, eftersom att det åligger arbetsgivaren att bevisa att dennes lönepolitik 

inte är könsdiskriminerande.
111

  

 

 

4.6.4 Diskrimineringsombudsmannen 

I samband med den nya Diskrimineringslagen slogs de tidigare ombudsmännen för de 

olika verksamhetsområdena samman till en ny myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen.
112

 Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en 

myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. 

DO har till uppgift att se till att diskrimineringslagen följs och utövar tillsyn genom att 

granska hur arbetsgivare följer kraven på åtgärder för att förebygga diskriminering. 
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Detta gör DO genom att granska arbetsgivarnas jämställdhetsplaner och 

likabehandlingsplaner. Vidare tar DO emot anmälningar om förbud mot diskriminering 

och kan driva ett ärende om diskriminering i domstolen. Utöver detta har DO även till 

uppgift att sprida kunskap om diskrimineringsförbuden samt ser till att alla människor 

känner till sina rättigheter. Myndigheten utbildar även arbetsgivare i förebyggande 

arbete mot diskriminering, på kursen lär sig deltagarna bl.a. att genomföra en 

lönekartläggning, analysera reslutat samt på vilket sätt arbetsgivarna kan uppnå 

jämställda löner genom att dessutom framställa handlingsplaner.
113
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5. Aktiva åtgärder  
 

5.1 Inledning  
 

För att kunna bryta könssegregeringen och ojämlikheten på arbetsmarknaden krävs 

annorlunda åtgärder och enligt direktiven är aktiva åtgärder pådrivande och uppmanar 

till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering. 
114

 Bestämmelserna kring 

aktiva åtgärder återfinns i 3 kap. DiskL, som underlättar upptäckten av diskriminering 

på grund av kön genom att t.ex. utföra lönekartläggning.
115

 

 

 

     5.2  Samverkan  
 

DiskL 3 kapitlet 1§, anger att samverkan skall ske på följande sätt:  

 

”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana 

grunder.” 
 

3 kapitlet 2 § andra stycket 
 

”Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt 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 likvärdigt. De ska också främja lika 

möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.” 

 

Syftet med samverkan enligt paragrafen är att försöka uppnå lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Det är därför viktigt att parterna tillsammans på arbetsmarknaden 

anstränger sig för att nå detta mål. Med samverkan menas att arbetsgivare och 

arbetstagare tillsammans aktivt verkar för att främja lika rättigheter och möjligheter på 

arbetsplatsen. Det är alltid arbetsgivaren som har det största ansvaret för att se till att 

lagen följs, denne kan inte skylla ifrån sig för t.ex. brist från arbetstagarens sida. Även 

ifall arbetstagarsidan inte skulle medverka skall planen ändå genomförs. 
116

 

 

 

     5.3 Målinriktat arbete 

DiskL 3 kapitlet 3 § första stycket  

”Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att 

aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.” 
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Skyldigheten för arbetsgivarna att bedriva ett målinriktat arbete innebär att 

arbetsgivarna skall själva främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta 

skall ske planmässigt och arbetsgivaren skall ha en klar målsättning.
117

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Nämnden mot diskriminering, har till uppgift 

att se till att lagen efterlevs i denna del. DO har rätt till att få företräde till 

arbetsplatsen.
118

 

 

 

5.4  Jämställdhetsplan 

DiskL 3 kap. 13 § första stycket  
 

”Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen 

ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4–9 §§ som behövs på arbetsplatsen 

och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja 

eller genomföra under de kommande åren.” 

 

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter inom deras verksamhets områden. Vissa arbetsgivare har en 

skyldighet att vart tredje år upprätta en så kallad jämställdhetsplan. Denna 

handlingsplan skall upprättas av arbetsgivare med minst 25 anställda, för att kartlägga 

samt analysera löneskillnader mellan kvinnor och män.
119

 Jämställdhetsplanen skall 

dessutom innehålla en översikt av arbetsgivarens arbete med jämställdhet inom 

områden som arbetsförhållanden, rekrytering samt löner.
120

 Det är viktigt att planen 

utformas efter den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar.
121

 En viktig och 

betydelsefull del av syftet med jämställdhetsplanen är själva resultatet, av de åtgärder 

som tidigare angetts och ifall dessa har genomförts eller samt varför det inte har 

genomförts. Kanske kan målen ha varit för höga eller för låga att kunna uppnå. 

Arbetsgivare och arbetstagare får genom detta en möjlighet till självkontroll och 

möjlighet till ett bättre underlag för den kommande planeringen.
122

 I 

jämställdhetsplanen skall det ingå en så kallad lönekartläggning, det vill säga 

specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning 

av klassificeringen, lönerna samt löneskillnaderna mellan könens uppgifter. 
123

 Alla 

arbetsgivare har en skyldighet, oavsett antalet anställda, att framlägga en 

lönekartläggning.
124
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5.4.1 Lönekartläggning 

DiskL 3 kap. 10 §  

”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga 

och analysera- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som 

tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 

arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.     

 

Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt 

samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan- kvinnor och män 

som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför 

arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare 

som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller 

brukar anses vara kvinnodominerat.” 
 

Det åligger enligt paragrafen en skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att 

samarbeta för att utjämna och förhindra skillnader i löner mellan kvinnor och män.  

Denna regel om samverkan har en koppling till arbetet med lönekartläggning och 

löneanalys. Samverkan inleds med att arbetsgivaren diskuterar med arbetstagarsidan om 

hur arbetet skall läggas upp. En åtgärd som gynnar möjligheten till lika löneutveckling 

för kvinnor och män kan vara att särskilt satsa på kompetensutveckling. Med likvärdigt 

arbete menas, enligt propositionen till den gällande lagen, att själva arbetet, dess krav 

och natur, och inte individen som utför arbetet, är det väsentliga i begreppet.
125

 

Regleringen kring lönekartläggning är ett sätt för att nå jämställda löner på enskilda 

arbetsplatser.
126

  

Enligt utredaren Olle Brynja på myndigheten DO är lönekartläggning ett 

tillvägagångssätt för att hitta och åtgärda osakliga löneskillnader innan de leder till 

lönediskriminering.
127

 Ansvaret för lönekartläggningen är arbetsgivarens, men bör ske i 

samverkan med arbetstagarna antingen genom fackliga organisationer eller direkt med 

de anställda. 

 

Lönekartläggningen går till genom att: 

 Kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om bl.a. löner  

 Kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete 

av lika värde eller arbete som är likvärdigt.  

Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

skillnader i löner mellan kvinnor och män.
128
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5.4.2 Fas 1. Kartläggningen  

Arbetsgivaren skall först kartlägga vilka löneformer och lönerutiner som används i 

företaget/verksamheten, syftet med detta är att få fram all relevant information om 

lönebestämmelser i kollektivavtal och bestämmelser om andra löneförmåner. Utöver 

detta skall arbetsgivaren sammanställa kriterier för att placera in de anställda i olika 

grupper beroende på t.ex. arbetets svårighetsgrad. Det skall framgå information om alla 

arbetstagares löneförmåner och annat fakta som t.ex. kön, ålder, utbildning m.m.  

5.4.3 Fas 2. Analysen 

I den andra fasen efter kartläggningen skall resultaten analyseras. Då skall en 

bedömning göras om eventuella löneskillnader har direkt eller indirekt samband med 

kön. Analysen omfattar arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Vidare skall 

arbetsgivaren bedöma ifall löneskillnaderna som finns har direkt eller indirekt samband 

med kön. Löneskillnaderna skall kunna förklaras på ett sakligt sätt, t.ex. vilka kriterier 

som har tillämpats. 

Begreppet ”likvärdigt arbete” definierades i EU-domstolens praxis som:   

Ett arbete är att betrakta 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.
129

 Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med 

beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning, arbetets 

natur och arbetsförhållandena som tidigare nämnts ovan i kapitel 4.3.  

 

Vid bedömningen av ett likvärdigt arbete skall en grupp arbetstagare av 

kvinnodominerat arbete jämföras med en grupp arbetstagare av arbete som inte är 

kvinnodominerat. Skulle andelen arbetstagare av ett visst kön vara minst 40 procent 

anses det föreligga en jämn könsfördelning. Arbetet kan betraktas som kvinnodominerat 

ifall kvinnorna överstiger 60 procent av könen bland arbetstagarna. Ifall det slutligen 

skulle visa sig föreligga löneskillnader mellan olika grupper måste arbetsgivaren i det 

fallet undersöka om skillnaderna har samband med kön. 
130

 

5.4.4 Fas 3. Handlingsplan 

Arbetsgivaren skall i denna handlingsplan redovisa resultatet av lönekartläggningen och 

analysen. Det skall i planen anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver 

vidtas och i planen skall det även innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering. 

Planen bör innehålla en klar och tydlig målsättning, samt bör de åtgärder som planeras 

att vidta vara så korrekta som möjligt. 
131

 En arbetsgivare skall redovisa resultaten av 

kartläggningen och analysen i en handlingsplan. Denna handlingsplan skall upprättas 

varje tredje år och ange vilka lönejusteringar och andra konkreta åtgärder som behövs 

för att uppnå lika lön för arbeten av lika värden. Utöver detta bör handlingsplanen även 

innehålla en tydlig målsättning. När det är dags för nästa handlingsplan skall en 

redovisning och en utvärdering av hur de åtgärderna genomförts. 

Handlingsplanen för jämställda löner är inte den samma som jämställdhetsplanen, utan 

det är en fråga om två olika dokument. Däremot skall handlingsplanen kort redovisas i 

jämställdhetsplanen. 
132

 Arbetet skall ske i samverkan med arbetstagarrepresentanter på 
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arbetsplatsen eller direkt med arbetstagarna.
133

 Samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är väldigt viktigt för att arbetet skall bli ändamålsenligt.
134

  

5.5  Det skall kosta att diskriminera – Diskrimineringsersättning 
 

DiskL 5 kap. 1 § första stycket  

 

”Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte 

uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella 

trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning 

som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka 

sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av 

överträdelsen.” 

 

I dagens samhälle förekommer begreppet diskrimineringsersättning vid de fall där 

lönediskriminering förelegat. Ändringen gjordes för att ge bättre förutsättningar för 

högre ersättningsnivåer än de som tillämpades enligt 1972 års skadeståndslag.
135

 Syftet 

med ändringen är att diskrimineringsersättningen skall vara avskräckande och ha en 

preventiv funktion. Diskrimineringsersättning skall sättas så högt att den skall avskräcka 

arbetsgivaren från att vidta otillåtna åtgärder. Ersättningen har två funktioner; dels ge 

kompensation åt den drabbade, dels avhålla från överträdelser.
136

 Domstolarna är inte 

bundna av praxis som rör ersättning vid diskriminering av denna särskilda form. Syftet 

är att diskrimineringsersättningen helt enkelt skall ligga på en högre nivå än de som 

tillämpas i brottmål.
137

 Likabehandlingsprincipen och förbudet mot diskriminering ingår 

i de mänskliga rättigheterna och det anses som allvarligt att överträda mot dessa. 

mänskliga När diskriminering förekommit, skall påföljden för den skyldige vara 

påkostande för att avskräcka denne samt andra arbetsgivare.
 138

   
 

5.5.1 På vilka grunder skall diskrimineringsersättning bedömas på?   

 

För att diskrimineringsersättning skall utgå krävs det att någon bryter mot förbuden mot 

diskriminering eller att t.ex. en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter att utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier osv. enligt diskrimineringslagen. Denna 

diskrimineringsersättning skall betalas till den som kränkts av överträdelsen enligt 

lagen.  

För att bestämma hur stor en diskrimineringsersättning skall vara så skall det tas hänsyn 

till faktorer som bland annat: 

 överträdelsens slag samt omfattning 

 den diskriminerandens personliga upplevelse av kränkningen och konsekvenser 

av diskrimineringen samt dennes intresse av att reglerna upprätthålls 

 den som diskriminerats avsikt 

 det allmännas intresse av att diskriminering inte sker 

 samt ifall diskriminering inträffat tidigare i verksamheten.
139
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6  Praxis rörande lönediskriminering 
 

 

För att få en ökad förståelse för hur Diskrimineringslagen tillämpas utav AD kommer 

det i detta kapitel olika rättsfall på området att behandlas.  Dessa sex rättsfall är bland de 

mest relevanta fallen inom området lönediskriminering, då de bland annat behandlar fall 

där AD dömt att lönediskriminering förelegat, fall där bevisen ansetts otillräckliga och 

fall där löneskillnader inte haft samband med könstillhörighet att göra.   

 

6.1 Svensk praxis  

I detta avsnitt av uppsatsen skall de svenska rättsfallen synliggöras för att få en vidare 

förståelse för hur det går till i vissa fall där frågan om lönediskriminering förekommit i 

AD 

6.1.1 Barnmorskemålet, AD 1996 nr 41 

Målet behandlar hur den kvinnliga barnmorskan, K.W., som var anställd av landstinget 

fick lägre lön än två manliga klinikingenjörer, A.E. och L.P., som var anställda av 

samma landsting. Frågan ställdes kring huruvida lönediskriminering, enligt den 

dåvarande lagstiftningen Jämställdhetslagen 18 § (nuvarande Diskrimineringslagen), 

ansågs föreligga. Enligt Jämställdombudsmannen talan (nuvarande 

Diskrimineringsombudsmannen) hade presumtion för könsdiskriminering, gällande 

missgynnande av lägre lön, inträtt då K.W. utförde arbete som var att betrakta som 

minst likvärdigt med det arbete som utfördes av A.E. och L.P. Arbetsdomstolen kom 

fram i sitt domslut till att JämO, som fört talan för barnmorskan, inte hade tillräcklig 

med bevis för att kunna bevisa att arbetet skulle betraktas som likvärdigt med något av 

de manliga klinikingenjörernas arbeten. Arbetsdomstolen avvisade JämO:s yrkande om 

allmänt och ekonomiskt skadestånd samt att det hade förelegat lönediskriminering.
140

  

 

6.1.2 Barnmorskemålet II, AD 2001 nr 13 

I det här målet kom AD fram till att arbetet som utförts av de tre arbetstagarna bör 

betraktas som likvärdiga.  Målet handlade om två barnmorskor som är anställda hos 

Örebro landsting hade lägre lön än en manlig klinikingenjör hos samma landsting. De 

tre arbetstagarnas löner var bestämda i kollektivavtal, som träffats mellan landstinget 

och arbetstagarnas skilda lokala fackliga organisationer mot bakgrund av vad som 

bestämts i en överenskommelse mellan centrala organisationer på landstingssektorn av 

arbetsmarknaden. Eftersom det förelåg en löneskillnad hade det förelegat en presumtion 

för könsdiskriminering enligt 18 § första stycket jämställdhetslagen. Men däremot ansåg 

AD att landstinget hade med hänvisning till åldersskillnaderna, arbetsmarknadssituation 

och kollektivavtalsbakgrunden visat att löneskillnaderna inte hade samband med 

arbetstagarnas könstillhörighet. Därför avslogs talan om ekonomiskt skadestånd.
141
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6.1.3 Kumlamålet, AD 1995 nr 158  

Målet behandlade huruvida en kvinnlig förvaltningsekonom erhöll lägre lön en manlig 

förvaltningsekonom vid samma kommuns socialförvaltning. Enligt 18 § i den äldre 

jämställdhetslagen ansågs lönediskriminering föreligga och AD fann att de bägge 

ekonomerna utförde lika eller likvärdigt arbete. Enligt paragrafens första stycke förelåg 

en presumtion för otillåten könsdiskriminering. Vid prövning enligt andra stycket i 

samma paragraf fann domstolen vidare att kommunen inte kunnat bevisa att 

löneskillnaden mellan de bägge ekonomerna till någon del berodde på skillnader i deras 

sakliga förutsättningar för arbetet, som varken hade direkt eller indirekt samband med 

könstillhörighet. Domstolens slutsats kom att bli att otillåten könsdiskriminering ansågs 

föreligga, och därför förpliktades kommunen att betala allmänt skadestånd på 40000 kr 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen och ekonomiskt skadestånd på 8686 kr jämte ränta till 

den kvinnliga förvaltningsekonomen.
142

 

 

6.1.4 Karlskogamålet, AD 1996 nr 79 

I Karlskogamålet hade en två avdelningschefer anställda inom samma kommun haft 

olika löner, den ena kvinnliga chefen hade en lön som var lägre än den manliga chefen. 

Parterna var oense då kommunen menade att arbetena mellan de två cheferna inte var att 

betrakta som likvärdiga. Under vissa perioder hade löneskillnader förelegat då lönen för 

den kvinnliga chefen hade förändrats under tiden och därför delades målet in i fyra olika 

perioder.  AD fann i 2 av de 4 perioderna att arbetena mellan den kvinnliga och manliga 

chefen ansågs som lika eller likvärdiga. Domstolen dömde därför kommunen skyldig 

till könsdiskriminering och förpliktade arbetsgivaren att betala allmän skadestånd på 

20000 kr jämte ränta samt ekonomiskt skadestånd på 12000 kr jämte ränta till den 

kvinnliga chefen. 
143

 

 

6.1.5 Mjölbymålet, AD 1997 nr 68 

Mjölbymålet behandlade tre gymnasielärare, varav två kvinnliga lärare och en manlig 

lärare, där de kvinnliga lärarna erhöll lägre lön än den manliga trots att de arbetat där i 

tio år innan mannen anställdes med en högre ingångslön. Det rådde ostridigheter mellan 

parterna angående arbetets lika värde eller inte. Kommunen menade att de anställde den 

manliga läraren eftersom att gymnasieskolan efterfrågade en särskild datakompetens 

som denne hade och att det därför ej förelåg löneskillnader på grund av 

könstillhörigheten. Det visade sig senare att den manliga lärarens datakunskaper inte 

levt upp till kommunens förväntningar och att löneskillnaderna minskat under år 1996. 

AD dömde att arbetsgivaren sakligt förklarat löneskillnaden och att denne inte hade 

samband med de två kvinnliga lärarnas könstillhörighet att göra. 
144

 

 

6.1.6 Socialkonsulentmålet, AD 2001 nr 51 

AD fann i Socialkonsulentmålet, AD 2001 nr 51, att löneskillnader mellan två manliga 

socialkonsulenter och tio kvinnliga socialkonsulenter som inte hade samband med 
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könstillhörigheten att göra. Länsstyrelsen ville anställa någon som nyligen arbetat för 

kommunen, vilket de manliga socialkonsulenterna nyligen gjort så erbjöd Länsstyrelsen 

en högre lön än vad de erhållit från den tidigare anställningen. Även här lyckades AD 

styrka att lika eller likvärdigt arbete mellan parterna ej förelåg då de manliga anställda 

tillämpades en individuell lönesättning. 
145

 

 

6.2 EU-domstolens praxis   

I detta avsnitt behandlas de centrala europarättsliga rättsfallen rörande 

lönediskriminering. Alla mål som behandlats nedanför, har nått upp till EU-domstolen.  

6.2.1 Jenkins-målet, C-96/80 

Jenkins-målet behandlade ifall det var tillåtet att betala högre timlön till heltidsanställda 

än till deltidsanställda och om det förelåg indirekt diskriminering. Jenkins arbetade 

deltid på ett företag där arbetsgivaren betalade lägre lön till henne än vad denne gjorde 

till hennes manliga kollegor som arbetade heltid. Arbetet som utfördes av de manliga 

kollegorna ansågs vara likvärdigt med de deltidsanställda som främst var kvinnor. 

Arbetsgivaren menade att löneskillnaderna berodde på att denne ville uppmuntra 

heltidsarbete genom att betala ut lägre löner till de deltidsanställda. Dåvarande EG- 

domstolen uttalade att det inte stred mot artikel 119 om det inte går att bevisa att detta 

har samband med någon form av könsdiskriminering i likalöneprincipen.
146

 

 

6.2.2 Royal Copenhagen- målet, C-400/93 

Målet handlade om vilka faktorer som har betydelse vid värderingen av arbete. För att 

avgöra om arbetstagarna utför lika eller likvärdigt arbete måste den nationella 

domstolarna ta hänsyn till detta när de avgör om löneskillnaderna beror på objektiva 

faktorer som inte har något med könsdiskriminering att göra. EU- domstolen 

framställde att det var fråga om likalöneprincipen trots att det var fråga om samma 

kollektivavtal. Domstolen uttalade om att det inte är något hinder att olika löner betalas 

om det beror på olika arbetsresultat, och att det inte räcker med att fastställa att det 

föreligger könsdiskriminering genom att mäns och kvinnors genomsnittslöner skiljer 

sig. Bevisbördan övergår till arbetsgivaren att bevisa att skillnaderna inte beror på 

könsdiskriminering.
147

   

 

6.2.3 Brunnhofer-målet, C-381/99 

 Målet handlade om Susanna Brunnhofer som jobbade på en bank och fick lägre lön än 

sin manliga kollega som hade börjat sin anställning efter henne. Målet behandlar frågan 

om arbetsgivaren som sakliga skäl för löneskillnader kan åberopa omständigheter som 

inte beaktas i det kollektiva avtalet. Domstolen yttrade sig om att det inte är tillräckligt 

att två arbetstagare placeras i samma tjänstkategori för att konstatera att de utför lika 

eller likvärdigt arbete. Omständigheterna som inte finns med i kollektivavtalet kan 

motivera löneskillnader om de utgör sakliga skäl och är förenliga med 
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proportionalitetsprincipen och helt saknar samband med diskriminering på grund av 

kön.
148

 

 

      6.2.4 Wiener Gebietskrankenkasse-målet, C-309/97 

 

Målet behandlade en jämförelse av psykologer och läkare, som båda arbetade som 

psykoterapeuter. Läkarna, bland vilka män dominerade, hade högre lön än psykologerna 

där flertalet var kvinnor. Frågan som skulle avgöras var om det anses vara ”lika arbete” 

i den mening som avses i artikel 119 i EU-fördraget eller i direktiv 75/117/EEG även då 

lika verksamhet bedrivs under en avsevärd tid av arbetstagare med olika 

yrkeskompetens? Domstolen beslutade att det inte är fråga om lika arbete i den mening 

som avses i artikel 119 i EU- fördraget, eller i rådets direktiv 75/117/EEG. Domstolens 

framställning var att yrkesutbildningen inte enbart skulle utgå från att vara sakligt skäl 

för olika löner till arbetstagare, utan det skulle avgöras genom att utgå från att de utför 

lika arbete eller inte. Domstolen menade att det inte är en jämförbar situation då de båda 

yrkesgrupperna genomgått olika utbildning och på grund av dem har olika behörighet, 

skilda arbetsuppgifter samt olika befattningar.
149
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7 Diskussion  

I uppsatsen undersöker vi kring lönediskriminering och vårt syfte med uppsatsen är att 

undersöka när lönediskriminering på grund av kön kan föreligga på den svenska 

arbetsmarknaden. Våra övergripande frågeställningar är: vilka rekvisit som måste vara 

uppfyllda för att lönediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden skall föreligga?; 

Vilka EU-rättsliga bestämmelser reglerar lönediskriminering på nationell nivå?; Vem 

har bevisbördan för om lönediskriminering skulle anses föreligga?; Vilka åtgärder som 

generellt finns det för att motverka lönediskriminering? 

7.1 Kvinnor på arbetsmarknaden 

Sedan flera tusentals år tillbaka i historien har mannen alltid ansetts som 

familjeförsörjaren, den som lämnade hushållet medan kvinnan stannade hemma med att 

vårda barn och äldre. Det är därför inte konstigt att kvinnor idag oftast i stor 

utsträckning arbetar inom vård och omsorg. Den nervärderande synen på kvinnan har 

dels sedan Aristoteles tid varit en del av samhället och dess tänkande.  Det är därför inte 

heller konstigt att kvinnan än idag sällan hävdar sig själv och sina kompetenser jämfört 

med mannen som har en tendens att ofta övervärdera sig själva. Att vi idag har 

reglerande lagstiftning inom just diskriminering på arbetsmarknaden och principer kring 

lika lön är en självklarhet, det är också en självklarhet att Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder. Men det är däremot konstigt att vi fortfarande trots all reglering och 

framgång har en löneskillnad mellan könen på 15 procent, där männen i dagens 

samhälle tjänar mer än kvinnan.  

Vi tror att detta kan bero på just att det sedan lång tid funnits en tendens att betrakta 

vissa arbeten som typiskt kvinnliga. Att det är något som vi människor har som en 

inlärd vana och tradition. För att kunna öka jämställdheten mer mellan könen anser vi 

att det därför är viktigt att kunna bryta mot dessa inlärda traditioner och beteenden, att 

istället främja ännu mer kvinnliga arbetare inom t.ex. teknikvärlden. Det krävs nya 

normer för värderingar av kvinnors och mäns arbetsuppgifter. Vi anser att lagstiftningen 

aldrig skulle kunna lyckas styra beteenden i samhälle men att däremot kan 

lagstiftningen ha en preventiv verkan, d.v.s. skrämma oss från att t.ex. undvika att 

diskriminera. Det tar självklart längre tid att kunna ändra traditioner och vanor än vad 

det kan ta att reglera och tillämpa lagstiftningar men så länge vi gör det till en vardag att 

tänka på jämställdheten på detta sätt tror vi att löneskillnader mellan män och kvinnor 

inom en snar framtid kan komma att minska rejält mellan könen. Vi förmodar att skälet 

till att kvinnor får lägre lön än män kan dels bero på kvinnornas frånvaro från 

arbetsplatsen i samband med barnafödande, då det främst är kvinnor som tar 

mammaledigt samt stannar hemma för vårdande av tillfälligt sjuka barn jämfört med 

män.  Kvinnan är inte längre i dagens samhälle en faktor för reproducering utan hon 

anses idag vara en självständig, oberoende, arbetare med mål och visioner. Vårt 

samhälle bör ej längre definiera kvinnan som svag utan som en jämställd och likvärdig 

människa precis som mannen. I dagens samhälle bör kön inte spela någon roll, utan vi 

anser att i framtiden kommer egenskaper, personligheter och kunskaper att spela roll 

samt spegla oss som individer.  

 

7.2 Arbetsmarknaden idag  

En annan orsak till varför kvinnor betalas lägre löner än män är att kvinnor i större 

utsträckning arbetar deltid.  Det här kan förknippas med indirekt diskriminering då det 
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är fler kvinnor som arbetar som deltid än män. Att kvinnor arbetar deltid borde inte ha 

någon betydelse så länge de utför samma arbetsuppgifter som heltidsanställda. I Jenkins 

målet ser vi att arbetsgivaren kommit undan genom att yrka att orsaken till 

löneskillnaden var för att främja heltidsarbetande. Genom att arbetsmarknadens parter 

tillsammans skulle kunna gå ihop och reglera samt förespråka för kvinnor att arbeta mer 

heltid skulle detta också kunna leda till en mindre löneskillnad mellan könen.   

Vi anser att uppmärksamma jämställdhet och lönediskriminering på nationell nivå 

likaväl som på internationell nivå såsom Europeiska Jämställdhetsinstitutionen är 

väldigt viktigt. Genom att anordna Europa dagen för lika lön, 5:e mars, för att främja 

och uppmärksamma lika lön på arbetsmarknaden ägnas en hel dag runt om i hela 

Europa för att tillsammans främja jämställdhet. När länder tillsammans samarbetar kan 

frågor som lönediskriminering uppmärksammas på en helt annan nivå än vad den kan 

göra på ett nationellt nivå. Däremot tror vi starkt på att det krävs en mer genomgående 

kunskap kring ämnet för att kunna minska löneskillnader, endast genom kunskap är det 

möjligt att förändra inom systemet. 

Vi ser lönediskriminering som ett hinder för utvecklingen av arbetsmarknaden och ett 

stort problem för tillväxten. Att bekämpa lönediskriminering är en viktig grundsten som 

vi bör sträva efter för att arbetsplatsen ska präglas av jämlikhet och jämställdhet. 

Löneskillnaden har inte bara en negativ påverkan i betydelsen av lön utan det påverkar 

också individens position och status. Ju högre lön en individ har, desto högre upp ligger 

denne på den sociala statusstegen vilket betyder att en högre lön inte bara genererar 

bättre möjlighet för konsumtion utan även påverkar sociala aspekter.  

Ifall det skulle uppmärksammas mer i media, t.ex. tidningar och nyhetsreportage, om 

olika fall där lönediskriminering faktiskt skett tror vi att ämnet skulle synliggöras mer 

och fler skulle uppmärksamma frågan samt diskutera det mer på vardaglig nivå. Vi 

anser att okunskapen hos de flesta arbetstagare angående de rättigheter som de har 

enligt lagen, nationell som internationellt, kan främja till att arbetsgivarna kan komma 

undan med diskrimineringen.  

7.3 Gällande rätt 

Det små kryphål för att undgå med lönediskriminering skulle kunna regleras mer strikt. 

Arbetsgivaren kan med gällande lagstiftning undgå förbud mot diskriminering genom 

att utnyttja undantagsregleringarna som finns vid lönediskriminering, t.ex. genom att 

använda sig utav godtagbara skäl. Däremot anser vi att i de fall där en person har en 

särskild kompetens, som t.ex. i Mjölbymålet där en datorkompetens var nödvändig, 

borde kunna erhålla högre lön än en annan som utför lika eller likvärdig arbete utan 

denna särskilda kompetens. Personen i Mjölbymålet har trots allt en nödvändig 

kompetens, det finns därför inget som talar emot att denne inte skall erhålla lika lön som 

en annan. Arbetstagaren anställdes just för sin särskilda kompetens och därför skall 

denne anses oersättlig samt i det sambandet erhållas en högre lön. Sammanfattningsvis 

menar vi att regleringarna kring godtagbara skäl bör ej kunna utnyttjas utan att 

regleringarna endast skall tillämpas i de fall där det tydligt framgår ett behov av t.ex. en 

särskild kompetens.  

Diskrimineringslagen är en lagstiftning som tydligt beskriver när, var och hur 

diskriminering kan förekomma men trots denna lagstiftning kan det vara svårt att bevisa 

när t.ex. lönediskriminering förelegat. Genom vår uppsats har vi kommit fram till att 

ifall det ska anses föreligga lönediskriminering krävs att det finns ett missgynnande i 

form av t.ex. lägre lön för en kvinnlig arbetstagare i en jämförbar situation med en 
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manlig arbetstagare av arbete som anses lika eller likvärdigt samt att orsakssamband 

mellan den lägre lönen och diskrimineringsgrunden kön föreligger. Vid indirekt 

diskriminering skall samma rekvisit uppfyllas samt utöver dessa skall även en 

intresseavvägning göras där t.ex. ett kriterium eller en bestämmelse missgynnar 

arbetstagaren med anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna.  

När det gäller bevisbördan från arbetsgivarens sida har inte arbetsgivaren sällan använt 

sig av argument som exempelvis att de lönefördelaktiga personerna har presterat bättre 

eller att arbetsuppgifterna inte har kunnat anses som lika eller likvärdiga. På detta sätt 

kan de ha sluppit undan ansvar. Arbetsgivarens argument stämmer säkerligen till viss 

del, men ofta kan det handla om att undgå brott mot diskriminering och dess ansvar. 

Enligt vår uppfattning ser det ut som att dilemmat kring lönediskriminering kommer att 

finnas till ett bra tag framöver.  

 

7.4 Aktiva åtgärder  

För att motverka löneklyftor anser vi i att samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare har stor betydelse. Genom lönekartläggning, analys och handlingsplan för 

jämställda löner kan osakliga löneskillnader upptäckas då arbetsgivaren och 

arbetstagaren kan åtgärda och förhindra detta tillsammans. Genom samverkan blir 

arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter ändamålsenligt. Utan en 

fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är förutsättningarna för att 

bedriva ett fruktbart arbete med aktiva åtgärder kraftigt begränsade. Att vissa 

arbetsgivare skall upprätta handlingsplaner vart tredje år anser vi är ett effektivt sätt för 

att informera och uppmärksamma arbetsgivare såväl som arbetstagare vad som försiggår 

och gäller på just det företaget. I enlighet med lagen anser vi att, när det gäller 

lönesättning, den borde grundas på arbetstagarens kompetens och hur arbetstagaren 

utför de krav som ställs i arbetet som bedöms i prestationsbedömningen i lika eller 

likvärdigt arbete.  

7.5 Praxis rörande lönediskriminering  

I och med utfallet av Defrenne II (C-80/70) målet fick likalöneprincipen, Artikel 157 

(f.d. 141 och 119) en så kallad direkt effekt. Detta främjade privatpersoner på nationell 

nivå att direkt åberopa EU-rätten i domstolen. Vi anser att genom den direkta effekten 

åstadkom det en stor säkerhet för t.ex. privatpersoner i länder som ej hade tillämpat 

principen nu skulle kunna ta en del av denna. Utöver detta anser vi även att Defrenne II 

målets direkta effekt fastslog för alla arbetsgivare att principen om lika lön skall 

tillämpas för att motverka lönediskriminering mellan könen.  

 

I AD 1996 nr 70, Karlskogamålet, delades bedömningen av löneskillnaderna in i olika 

perioder. Detta fall lägger fram att trots att löneskillnaderna mellan den kvinnliga och 

manliga chefen bara skett under vissa perioder skall lönediskriminering ändå anses 

föreligga. I detta fall delade AD in målet i fyra olika perioder och dömde därefter att 

lönediskriminering förelegat i två av de fyra perioderna.  

 

Att bevisa att arbeten är lika eller likvärdig är förstås väldigt svårt då fler arbeten i 

dagens samhälle har börjat få mer detaljerade yrken. Det kan då anses svårare att bevisa 

att arbeten är lika eller likvärdiga med tanke på att arbete kan vara så specialiserande 

och detaljerande samt unikt jämfört med ett annat vanligt yrke. T.ex. vid 

Barnmorskemålet, AD 1996 nr 41, ser vi att barnmorskan utförde arbeten som var att 
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betrakta som likvärdig med det arbete som utfördes av en klinikingenjör men ändå 

ansåg domstolen att det inte förelåg löneskillnader. Trots att de utförde likvärdiga 

arbetsuppgifter ansåg AD att arbetsuppgifterna inte skulle anses som likvärdiga 

eftersom att barnmorskan och klinikingenjörerna hade olika arbetsbeskrivningar i 

anställningsvillkoren som inte hade samband med arbetstagarnas könstillhörighet att 

göra. Vi tycker att det är just här problematiken kan föreligga i de flesta målen som inte 

har gått igenom då det baserats just på om det ska räknas som lika eller likvärdigt 

arbete. Det här är ett sätt för arbetsgivaren att undgå ansvar för diskriminering genom 

att använda sig utav arbetsuppgifternas differens.   

 

I Barnmorskemålet II anser vi att det föreligger könsdiskriminering enligt 18§ i 

dåvarande Jämställdhetslagen, men trots det har vi insett hur svårt det kan vara i sådana 

fall att gå igenom, då AD godtagbart sakliga skäl som åldersskillnader, arbetssituation 

och kollektivavtalsbakgrund. Vi anser att domstolen inte kom fram till rätt bedömning, 

då vi känner att det inte borde anses som tillräckligt skäl genom att utgå från dessa 

punkter när det uppenbart föreligger lönediskriminering p.g.a. könstillhörighet.  

 

AD 1995 nr 158, det så kallade Kumlamålet, gjordes en arbetsvärdering för att utreda 

ifall arbetsuppgifterna hos den kvinnliga förvaltningsekonomen och den manliga 

förvaltningsekonomen kunde anses som lika eller likvärdigt arbete. I arbetsvärderingen 

som JämO framställde, fastslogs det att de båda arbetena mellan den kvinnliga 

ekonomen samt den manliga ansågs som likvärdiga. I och med att AD kom fram till 

slutsatsen att en otillåten diskriminering med samband med könstillhörigheten förelåg, 

anser vi att detta bevisar hur pragmatisk en arbetsvärdering kan vara i praktiken. 

 

I det så kallade Mjölbymålet, AD 1997 nr 68, kan vi se hur löneskillnader inte alltid har 

med könstillhörigheten att göra som det påståddes i det gällande fallet. De kvinnliga 

lärarna erhöll lägre lön jämfört med den manliga läraren just på grund av att den 

manliga läraren skulle haft någon särskild datakompetens som gymnasieskolan 

efterfrågade. Vi anser att det skulle vara skäligt med en löneskillnad ifall en särskild 

kompetens efterfrågas och den sökanden skulle ha denna kompetens. Men i detta fall 

visade sig det att den manliga läraren inte nådde upp till den särskilda datakompetensen 

och då står det klart att löneskillnad framgår men p.g.a. en oförutsedd faktor, inte på 

grund av könstillhörigheten. Vi lekte även lite med tanken ifall arbetsgivaren försökte 

rädda sitt eget skin genom att ”skylla” allt på den särskilda datakompetensen och 

därefter hastigt åtgärda denna situation genom att sänka löneskillnaderna.   

 

Även i Royal Copenhagen-målet, C-400/93, ser vi när bevisbördan övergår till 

arbetsgivaren. Vi håller med om att det inte föreligger någon löneskillnad eftersom att 

arbetet som utförs av de två grupperna av arbetstagare inte är identisk, dessa skillnader 

kan bero på skillnader i det individuella arbetsresultatet hos de enskilda arbetstagarna 

som de grupperna består av. 

 

I Murphy målet ser vi att domstolen kom fram till att det förelåg lönediskriminering, 

trots att det inte var fråga om ”lika arbete” i nämnda lags mening. Vi anser att det var 

rätt bedömning av domstolen, där artikel 119 EEG- fördraget skall tolkas på så sätt att 

den även avser fall där löneskillnader inte ska uppstå genom att den som utför ett mer 

kvalificerad arbete har lägre lön än den person som utför lägre värde. 

 

Ifall vi tittar tillbaka på Wiener Gebietskrankenkasse-målet så ser vi att ”lika arbete” 

inte enbart utgår på att arbetstagaren har samma yrkeskompetens, utan det skall avgöras 

genom att de utför lika arbete eller inte. I det här fallet delar vi samma tanke som 
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domstolen om att läkarna samt psykologerna har olika behörigheter eftersom de har 

genomgått olika utbildningar. Men något som får oss att tänka om är, även ifall de har 

olika utbildningar så har de ändå en och samma tjänst som de har valt att jobba med. 

Med detta menar vi att läkaren trots sin utbildning valt att jobba som psykoterapeut trots 

sin högre utbildning. 

 

I Enderby målet ser vi ett tydligt exempel på när bevisbördan övergår till motparten 

(arbetsgivaren), då arbetsgivaren måste komma med sakliga skäl för löneskillnaderna. 

Vi funderade lite kring frågorna ifall det var sakligt grundat för löneskillnaderna 

beroende på marknadsförhållandena men även ifall kollektivavtalen hade bedrivits 

separat. När det gäller arbetsmarknadens förhållanden så anser vi att det är sakligt 

grundad med löneskillnader eftersom att det är ett sätt att främja balansen i arbetslivet. 

Gällande kollektivavtalet anser vi också att det inte föreligger lönediskriminering i och 

med att kollektivavtalsförhandlingarna förts separat för varje grupp. 

 

I det så kallade Jenkins-målet, C-96/80, behandlades huruvida en kvinnlig 

deltidsanställd erhöll lägre lön än de heltidsanställda manliga kollegorna trots att arbetet 

ansågs likvärdigt. När vi läste detta fall kunde vi inte mer än att hålla med domstolens 

uttalande om att löneskillnaderna inte hade något med könstillhörigheten att göra. Att 

arbetsgivaren betalade de deltidsanställda lägre lön är acceptabelt med tanke på att 

denne gjorde detta för att uppmuntra de deltidsanställda till heltidstjänster istället. Men 

åt andra sidan diskuterade vi även problematiken kring att kvinnor inte alltid kan arbeta 

heltid som vi tidigare behandlat i arbetet. Ifall en deltidsanställd inte har den 

möjligheten att ta en heltidstjänst borde hon ändå erhålla lika lön som den som arbetar 

heltid och utför likvärdigt arbete. Men i och med att arbetsgivaren lade fram ett 

godtagbart skäl för att visa att löneskillnaderna inte berodde på könstillhörigheten så 

dömde domstolen inte annat än rätt. Vi anser däremot bara att faktorer som att kvinnor 

inte alltid kan arbeta heltid bör tillgodoses av domstolen, då det kan vara en viktig 

faktor för att utfallet i en dom som denna skulle kunna se annorlunda ut.   

 

I Brunnhofer-målet, C-381/99, diskuterades frågan kring likvärdigtarbete och domstolen 

kom fram i det gällande fallet att arbetena mellan den kvinnliga och den manliga 

arbetstagaren inte ansågs som likvärdigt genom bankens framställning. Tillskillnad från 

Enderby-målet, C-127/92, där två olika anställningsvillkor reglerades i separata 

kollektivavtal så reglerades i detta fall ett och samma kollektivavtal för både den 

kvinnliga samt den manliga anställda på banken. I detta kollektivavtal reglerades det att 

de tillhörde samma tjänstkategori men det behöver enligt domstolen inte mena att de 

utför likvärdigt arbete, vilket de i detta fall inte gjorde då arbetsgivaren kunde bevisa att 

de hade olika uppgifter. Vi anser att i fall som dessa är det viktigt att arbetsgivare har 

bevisbördan då det förekomma vissa fall med anklagelser om lönediskriminering när det 

egentligen finns sakliga skäl för löneskillnader. Viktigt även att poängtera i detta fall är 

även ifall arbetstagare enligt ett kollektivavtal är anställda inom samma tjänstkategori 

behöver det inte betyda att de utför likvärdigt arbete utan det bör i dessa fall utföras en 

arbetsvärdering av arbetsuppgifterna för att styrka detta.  

 

I de praxis som vi har behandlat i arbetet har arbetsgivarna för att motbevisa att 

lönediskriminering förelegat p.g.a. könstillhörighet använt sig av skäl som bl.a. 

åldersskillnader, arbetssituationer, kollektivavtalsbakgrunder, marknadsförhållanden 

och för att främja heltidstjänster. Dessa godtagbara skäl kan vi hitta i rättsfall som 

Mjölby- målet, Enderby- målet, Barnmorske-målet II samt Jenkins-målet. I dessa 

rättsfall har bevisbördan övergått till arbetsgivaren då denne måste komma med sakliga 
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skäl för löneskillnader och domstolarna har godtagbart dessa för att avslå talan om 

diskriminering. 

 

 

7.6 Slutsats  

Av de mål som vi har behandlat har vi slutligen kommit fram till att det inte alltid varit 

lätt att bevisa att lönediskriminering har förelegat. Det har antingen varit svårt att bevisa 

att arbeten kan anses vara likvärdigt eller så har arbetsgivaren vid olika löner kommit 

med argumenten om att det är för att främja arbetsmarknaden vid t.ex. som tidigare 

nämnt heltidsarbetande. Vi har även kommit fram till att de EU-rättsliga bestämmelser 

som reglerar lönediskriminering på nationell nivå är likalöneprincipen som 

medlemsstaterna ska följa. 

Den slutsats som vi kan dra av vår uppsats är att när det föreligger lönediskriminering 

krävs att rekvisiten vid direkt diskriminering missgynnande i form av löneskillnader, 

jämförbar situation och orsakssamband uppfylls. Vid indirekt diskriminering krävs 

uppfyllandet av rekvisiten missgynnande även här i form av löneskillnader, jämförbar 

situation och intresseavvägning. Under uppsatsens gång har vi uppmärksammat att 

kvinnans roll i samhället genom historien tills dagens samhälle varit underställd som i 

sin tur ofta lett till lägre löner än män. När det föreligger lönediskriminering har vi 

kommit fram till att bevisbördan ligger först på den som anser sig ha blivit 

diskriminerad, därefter övergår bevisbördan på arbetsgivaren för att kunna lägga fram 

motbevis att en sådan diskriminering inte skett. De åtgärder som vi har sett finns för att 

förebygga att lönediskriminering föreligger är att det upprättas jämställdhetsplan och 

lönekartläggning.  
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