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ABSTRACT 

 

Sweden adopted a new anti-discrimination legislation 2009, DiskL, which aim to prevent 

direct and indirect discrimination in matters of employment and occupation.  

According to directives and practices from EU, pregnant workers are entitled a special 

protection from discrimination during employment situations. The purpose of this essay is to 

study the legal protection for pregnant workers in employment situations and also analyze 

whether male workers have similar protection when they plan parental leave. Both regulations 

from the EU-law and the Swedish law are presented and discussed. This because Swedish 

discrimination legislation is largely influenced by the EU-law. 

The study confirms that pregnant workers have a strong legal protection against 

discrimination through directives from the EU and DiskL. Employers must include this 

protection in employment situations. If hiring a pregnant worker implicates costs for 

employers, it is still not an accepted reason not to follow the regulation. The protection for a 

pregnant worker is always considered more important than an employer's financial loss, 

independent if the employment is fixed-term or permanent. 

The study also shows that male workers are protected against unfair treatment in employment 

situations according to 16 § föräldraledighetslagen. However, the protection of male workers 

is not as strong as the protection from discrimination of pregnant workers in employment 

situations.  

 

Keywords: discrimination, pregnant workers, parental leave, equal treatment of men and 

woman in matters of employment and occupation 

 

 

 

 

 



  

 

SAMMANFATTNING 

 

År 2009 antogs en gemensam diskrimineringslagstiftning i Sverige genom 

Diskrimineringslagen, DiskL. Lagens ändamål är att motverka, direkt och indirekt, 

diskriminering i bland annat arbetslivet. 

Gravida arbetstagare anses vara en riskgrupp på arbetsmarknaden och enligt direktiv och 

praxis från EU behöver de därför ett extra starkt skydd mot diskriminering i arbetslivet. Syftet 

med denna uppsats är att utreda vilket skydd gravida arbetstagare har mot diskriminering i 

anställningssituationer samt om manliga arbetstagare har något motsvarande skydd gällande 

deras rätt till föräldraledighet. Utöver de svenska bestämmelserna redovisas även delar från 

EU-rätten, eftersom den till stor del har påverkat framväxten av den svenska 

diskrimineringslagstiftningen.  

Studien bekräftar att gravida arbetstagare i Sverige har ett starkt rättsligt skydd mot 

diskriminering i arbetslivet genom direktiv från EU samt DiskL. En arbetsgivare får aldrig 

frångå diskrimineringsskyddet för gravida arbetstagare i anställningssituationer. Trots att det 

kan innebära kostnader för arbetsgivare att anställa en gravid arbetstagare, väger 

diskrimineringsskyddet alltid tyngre än en arbetsgivares ekonomiska förlust. Det är heller inte 

av betydelse om rekryteringen gäller en visstids- eller tillsvidareanställning.   

 

Studien konstaterar även att manliga arbetstagare, enligt 16 § föräldraledighetslagen, är 

skyddade mot missgynnande som har samband med att de är eller önskar vara föräldralediga. 

Dock är skyddet för manliga arbetstagare inte lika starkt som skyddet för gravida arbetstagare 

i anställningssituationer. 

 
 

Nyckelord: diskriminering, gravida arbetstagare, föräldraledighet, likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel beskriver jag bakgrunden och syftet med uppsatsen. Här redogörs även hur jag 

samlat in information samt mina avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Tänk dig att du är arbetsgivare och ska anställa en ny ekonom till din organisation. Du 

träffar många bra kandidater men fastnar extra mycket för två av dem. De har båda 

likvärdiga meriter och erfarenheter, vilket gör att personligheten till slut får fälla det slutliga 

avgörandet. Du bestämmer dig efter mycket övervägande för att erbjuda en kvinna vid namn 

Josefin en tillsvidareanställning. Innan du hunnit meddela Josefin glädjebeskedet, ringer hon 

upp dig och berättar att hon är gravid. Hon säger att det är viktigt för henne att vara helt 

ärlig mot dig men tydliggör samtidigt återigen hur otroligt intresserad hon är av tjänsten och 

hoppas att detta inte påverkar hennes chanser att bli anställd. Hur skulle du agera? 

Tack vare diskrimineringslagstiftningen i Sverige har gravida arbetstagare ett rättsligt skydd 

mot diskriminering i anställningssituationer. Sveriges första lag om diskriminering kom år 

1979 och fick namnet jämställdhetslagen. Lagens huvudsakliga syfte var att skapa lika 

rättigheter för kvinnor och män i arbetslivet.  Sedan dess har diskrimineringslagstiftningen 

utvecklats och skyddet mot diskriminering har vuxit sig starkare.
1
  

Vi kommer inte från det faktum att just diskriminering av gravida endast berör kvinnliga 

arbetstagare eftersom det bara är kvinnan som kan bli gravid, förlösa och amma. Men en fråga 

som berör både kvinnor och män är föräldraledighet. I Sverige använder pappor idag cirka 23 

% av den föräldraledighet som dem har rätt till.
2
 Genom prop. 2005/06:185 infördes ett 

missgynnandeförbud i Föräldraledighetslagen. Bestämmelsen skyddar både kvinnliga och 

manliga arbetstagare från missgynnande i bland annat anställningssituationer.
3
 

Men hur starkt är egentligen föräldrars diskrimineringsskydd i anställningssituationer? Och 

finns det tillfällen när arbetsgivare får se förbi bestämmelserna? Jag blev nyfiken på att 

fördjupa mina kunskaper inom detta och valde därför det som ämnesområde för min 

kandidatuppsats.  

                                                           

1
 Gabinius Göransson, Håkan m.fl. (2011). Diskrimineringslagen (2:a upplagan), Norstedts Juridik. Stockholm, 

sid 21-22. 
2 Nordenmark Mikael(2011), Professor vid institutionen för hälsovetenskap. ”Sverige blir jämställt redan under 

2020-talet”, En utskrift från Dagens nyheters nätupplaga 2011-10-27. 
3
 Prop. 2005/06:185, sid 2. 
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   1.1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för diskrimineringsskyddet för gravida 

arbetstagare i Sverige samt missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Genom att utreda 

den gällande rätten i Sverige samt EU-rätten kommer uppsatsen besvara följande 

frågeställningar: 

- Vilket diskrimineringsskydd har gravida arbetstagare i Sverige vid 

anställningssituationer?  

- Omfattas manliga arbetstagare av något motsvarande skydd gällande deras rätt till 

föräldraledighet? 

- Finns det tillfälle då arbetsgivare, exempelvis på grund av ekonomiska skäl, kan 

frångå skyddet för gravida eller föräldralediga arbetstagare i en anställningssituation? 

 

1.2. Metod 

Den rättsliga delen av denna uppsats presenteras genom den rättsdogmatiska metoden. En 

rättsdogmatisk studie består huvudsakligen av en tolkning och sammanvägning av lagstiftning 

och regelverk, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning samt övriga rättskällor som berör det 

studerade området.
4
   

För att skapa förståelse för nuvarande regelverk innehåller uppsatsen en kortare rättshistorisk 

beskrivning av diskrimineringslagstiftningens framväxt i Sverige. Detta för att ge läsaren en 

introduktion till ämnet på ett lättförståligt sätt. Jag menar därmed att uppsatsen håller sig inom 

ramen för den strikt rättsdogmatiska metoden och räknas inte som en rättshistorisk metod. 

För att finna svar på mina frågeställningar har jag huvudsakligen använt följande rättskällor: 

EU-direktiv, rättspraxis, SOU, propositioner, lagar och doktrin. Den doktrin jag har haft mest 

användning för är Jenny Julén Votinius doktorsavhandling Föräldrar i arbete. Den är skriven 

på ett lättförståligt sätt och berör många intressanta delar inom mitt valde ämnesområde.  

I denna uppsats definieras rekryteringssituationer som situationer då en gravid/föräldraledig 

arbetstagare söker jobb hos en extern arbetsgivare alternativt redan har anställning hos en 

                                                           

4
 Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, 2004-05 nr 2, Juridisk tidsskrift, sid 316. 
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arbetsgivare och söker jobb internt inom organisationen. Jag räknar också praktikanter som 

arbetstagare.  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen belyser endast diskrimineringsskyddet för gravida arbetstagare och manliga 

arbetstagare i rekryteringssituationer. Det innebär att uppsatsen inte berör diskriminering i 

andra situationer som exempelvis vid uppsägning eller befordran. Att jag valt denna inriktning 

grundar sig i mitt personliga intresse för området som vuxit fram när jag arbetat med 

rekrytering. Området intresserar mig eftersom jag uppfattar att det finns problematik i att 

definiera när diskriminering i rekryteringssituationer verkligen sker eftersom arbetsgivare har 

fri anställningsrätt. Jag menar att rekryteringsområdet därför skiljer sig från diskriminering i 

andra sammanhang som exempelvis vid uppsägning, då arbetsgivare måste ha sakligt grund 

för sitt agerande.
5
  

I uppsatsen använder jag mig av begreppet ”gravida arbetstagare” istället för ”gravida 

arbetssökande” med anledning av att frågeställningarna berör anställningssituationer både för 

arbetssökande och arbetstagare som är gravida. 

Uppsatsen belyser ingenting gällande regler
6
 om var bevisbördan ligger vid diskriminering av 

gravida arbetstagare eftersom det ligger utanför mina frågeställningar.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt fyra kapitel. Under respektive kapitel presenteras kort vad som 

kommer att behandlas. I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen samt 

dess syfte, frågeställningar och metod. Det andra kapitlet innehåller en kortare rättshistorisk 

beskrivning av diskrimineringslagstiftningens framväxt i Sverige samt en redogörelse av 

rättsläget gällande diskrimineringsskyddet för gravida arbetstagare. I samma kapitel 

presenteras även föräldraledighetslagen och förbudet mot missgynnande av arbetstagare samt 

mäns rätt till föräldraledighet. I de två avslutande kapitlen analyseras det rättsliga materialet 

och slutsatser presenteras. 

                                                           

5
 7 § LAS. 

6
 Som exempelvis bevisbörderegeln i 6:3 DiskL, där bevisbördan tillfaller den svarande. 



  

 

10 

 

2. DISKRIMINERINGSSKYDD FÖR FÖRÄLDRAR I ARBETE 
I följande kapitel redogör jag för diskrimineringsskyddet av gravida arbetstagare i Sverige. 

Här redogörs även för vilket skydd föräldraledighetslagen ger arbetstagare samt de EU-

direktiv som är relevanta för framväxten av den svenska diskrimineringslagstiftningen.  

 

2.1 Arbetsrätten inom EU 

Arbetsrätten inom EU har utvecklats från 1958 fram tills idag. Under den första perioden, 

mellan år 1958-1972, utvecklades det arbetsrättsliga området dock långsamt, eftersom man då 

i huvudsak betraktade den arbetsrättsliga regleringen som ett sätt att säkra arbetskraftens fria 

rörlighet.  

I början av 1970-talet kom det arbetsrättsliga området att behandlas som ett betydligt viktigare 

område. Det sociala området ansågs, vid ett toppmöte i Paris 1972, lika viktigt som en 

ekonomisk och monetär union. Med anledning av detta antogs ett socialt handlingsprogram 

med syfte att bland annat få arbetsmarknadens parter att engagera sig mer i EU:s beslut när 

det gällde det ekonomiska och sociala området. Under denna period utvecklades även 

trygghetsregler på EU-nivå då direktiv om lika lön och behandling av kvinnor och män bland 

annat antogs.
7
  

År 1990, fastställde EU-domstolen
8
 för första gången i en dom att en arbetsgivare som inte 

anställer en arbetstagare på grund av att hon är gravid, gör sig skyldig till direkt 

diskriminering på grund av könstillhörighet.
9
 Denna princip har utvecklats och befästs genom 

åren, främst genom praxis.
10

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Nyström, Birgitta (2011). EU och arbetsrätten(Fjärde upplagan), Norstedts juridik, Stockholm, sid 49-50. 

8
 EG-domstolen bytte namn till EU-domstolen i samband med Lissabonfördraget år 2009. 

9
 Mål C-177/88 Dekker. 

10
 Julén Votinius (2007). Föräldrar i arbete – en könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga 

ställning, Makadam förlag, Riga. sid 186. 
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   2.1.1 Skyldighet att implementera EU-direktiv  

Idag består EU av 27 europeiska länder och har utvecklats till en stor inre marknad, där 

människor, varor och tjänster kan röra sig fritt. Tack vare denna gränsöverskridande handeln 

är länderna beroende av varandra, vilket i sin tur leder till att konflikter mellan länderna 

undviks.
11

 För att underlätta fri rörlighet mellan medlemsländerna är det viktigt att 

lagstiftningen harmoniseras, vilket huvudsakligen görs genom införande av direktiv. Ett 

direktiv från EU innehåller bestämmelser som medlemsländerna är skyldiga att implementera 

i sin nationella lagstiftning. Varje medlemsland får enligt artikel 288.3 FEUF bestämma på 

vilket sätt direktivet ska införas i just deras rättsordning. Har medlemslandet redan 

bestämmelser i sin nationella lagstiftning som uppfyller de krav ett direktiv stadgar, föreligger 

så kallad normharmoni, vilket innebär att landet inte behöver vidta några ytterligare åtgärder. 

EU-domstolen ställer dock höga krav på att medlemsstaternas genomförande av direktiv är 

utförda på ett lojalt och komplett sätt.   

 

När ett direktiv antas, finns i de flesta fall även en tidsgräns angiven för när implementerandet 

ska vara färdigt. Skulle ett medlemsland inte implementera ett direktiv i tid, vilket är vanligt 

förekommande, gör medlemslandet sig skyldigt till fördragsbrott och kan dömas inför EU-

domstolen enligt artikel 258.2 FEUF.
12

 

 

   2.1.2 Likabehandlingsdirektivet 

Genom rådets direktiv 76/207/EEG
13

, även kallat likabehandlingsdirektivet enligt artikel 1.1, 

kom tydliga bestämmelser gällande likabehandling av kvinnor och män. Syftet med direktivet 

var enligt artikel 1.1 att kvinnor och män skulle behandlas lika gällande ”tillgång till 

anställning, däribland befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och, enligt de villkor som 

nämns i punkt 2, social trygghet”.
14

 Likabehandlingsdirektivet ändrades år 2002 genom 

direktiv 2002/73/EG om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG, eftersom man bland annat 

                                                           

11
 http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_sv.htm Sökdatum: 2012-01-29. 

12
 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders (2010). Europarättens grunder (fjärde upplagan), Norstedts Juridik. 

Stockholm. sid 32-33 
13 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 

kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
14

 Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG Artikel 1. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_sv.htm
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ville införa definitioner gällande direkt och indirekt diskriminering som en del av direktivet 

samt tydliggöra medlemsstaternas ansvar att aktivt arbeta för att uppnå jämlikhet mellan 

kvinnor och män vid införandet av nya lagar och författningar.
15

 Syftet med ändringen var 

också att texten i direktivet skulle svara mot det förändrade Romfördraget samt mot rättsfall 

från EG-domstolen rörande detta område.
16

   

Enligt artikel 2.1 i likabehandlingsdirektivet är diskriminering på grund av kön inte tillåten, 

varken direkt eller indirekt.
17

 Med direkt diskriminering menas de fall då det finns ett klart 

och direkt samband mellan könstillhörigheten och den diskriminerande åtgärden. Ett exempel 

på direkt diskriminering är om en kvinna nekas en viss arbetsuppgift trots att hon är mer 

meriterad än den man som valts till uppgiften. Indirekt diskriminering syftar till de tillfällen 

då en åtgärd är formellt könsneutral, men i praktiken bidrar till att personer av ett visst kön 

missgynnas. Ett exempel på indirekt diskriminering är om en arbetsgivare riktar 

permitteringar
18

 på en arbetsgrupp som enbart består av kvinnor, men inte gör detsamma på 

en mansdominerad arbetsgrupp
19

. I artikel 3.1(a stadgas även att diskriminering på grund av 

kön vid exempelvis urvalskriterier inte är tillåten.  

Medlemsländerna blev genom likabehandlingsdirektivet skyldiga att säkerhetsställa att den 

nationella lagstiftningen inte stred mot bestämmelserna om likabehandling samt införa 

nödvändiga bestämmelser i sin lagstiftning för att garantera att de som utsätts för 

diskriminering får effektiv kompensation. Kompensationen skulle verka avskräckande samt 

stå i rimlig proportion till den skada personen lidit.
20

 

År 2006 kom ännu ett direktiv, 2006/54/EG om genomförandet av principen om 

likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Där sammanställdes de viktigaste 

bestämmelserna gällande detta område. I artikel 15 stadgas att kvinnor som är föräldralediga 

ska ha rätt att komma tillbaka till sitt- eller likvärdigt arbete samt få ta del av de eventuella 

                                                           

15
 Rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om 

genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 

yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. L 269/15. 
16

 Julén Votinius (2007), sid 186. 
17

 Likabehandlingsdirektivet 2002/73 Artikel 2.1. 
18

 Med permittering avses att arbetet och betalningen av lön som grundar sig på ett avtal tillfälligt avbryts på 

arbetsgivarens initiativ, medan anställningsförhållandet för övrigt består. 
19

 http://www.tasa-arvo.fi/sv/diskriminering Sökdatum: 2012-03-13. 
20

 Likabehandlingsdirektivet 2002/73, Artikel 3.1 och 6. 

http://www.tasa-arvo.fi/sv/diskriminering
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förbättrade arbetsvillkor som hon skulle ha haft om hon inte varit ledig.
21

 Direktivet i sig 

innebar ingen förändring, utan syftade till att samla de viktigaste bestämmelserna om 

könsdiskriminering på ett och samma ställe samt öka tydligheten om könsdiskriminering i 

arbetslivet.
22

 

Ett rättsfall från EU-domstolen som visar på likabehandlingsdirektivets skydd för gravida 

arbetssökande är målet Dekker
23

. I detta fall gör domstolen flera viktiga uttalanden kring 

tillämpningen av de bestämmelser som stadgas i likabehandlingsdirektivet gällande tillgång 

till anställning. Fallet rör en kvinnlig arbetssökande i Nederländerna, Elisabeth Dekker, där 

arbetsgivaren bedömt Dekker vara den bäst lämpade för en tjänst hon sökt. Trots det valde 

arbetsgivaren att inte anställa henne eftersom hon var gravid i tredje månaden, med 

hänvisning till att det skulle innebära för stor ekonomisk förlust för företaget. 

Socialförsäkringssystemet i Nederländerna var uppbyggt så att arbetsgivaren blev skyldig att 

betala sjuklön för gravida arbetstagare, eftersom havandeskap jämställdes med ett 

sjukdomstillstånd. Arbetsgivaren skulle därmed bli skyldig att betala kvinnans sjuklön och 

utöver det hänvisade arbetsgivaren till de kostnader en anställning av en vikarie skulle 

medföra. Domstolen fastställde att arbetsgivarens agerande stred mot principen om 

likabehandling. De konstaterade att skyddet för att gravida arbetssökande inte ska 

diskrimineras väger tyngre än det faktum att en arbetsgivare får en ekonomisk förlust.
24

  

Varje medlemsland är skyldigt att säkerhetsställa att villkor som strider mot 

likabehandlingsprincipen tas bort från lagar eller andra författningar samt se till att dessa 

ogiltigförklaras om de förekommer i andra sammanhang som exempelvis i individuella 

anställningsavtal, kollektivavtal eller interna bestämmelser på företag. Ett avsteg från 

likabehandlingsprincipen innebär otillåten diskriminering på grund av kön. Direktivet tillåter 

dock undantag i de fall arbetstagarens könstillhörighet är ett avgörande yrkeskrav på grund av 

sammanhanget där det utförs eller verksamhetens natur.
25

 

                                                           

21
 Rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet (omarbetning). 
22

 Julén Votinius (2007), sid 187. 
23

 Mål C-177/88 Dekker. 
24

 Julén Jenny har kommenterat domen i: Ett välsignat tillstånd? Om diskriminering av gravida 

arbetssökande(2000). Perspektiv på likabehandling och diskriminering. Antologi. Numhauser Henning, Ann 

(utg.) Juristförlaget. Lund. 
25

 Julén Votinius (2007), sid 188. 
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   2.1.3 Mödravårdsdirektivet 

År 1990 presenterade kommissionen ett förslag om att införa ett direktiv med syfte att ge ett 

starkare arbetsskydd för gravida kvinnor. Året därpå lades ett omarbetat förslag fram och 

1992, antogs direktivet med stöd av Romfördragets artikel 118a.
26

  

1. Medlemsstaterna skall särskilt sträva efter att, främst i fråga om arbetsmiljön, främja 

förbättringar av arbetstagares hälsa och säkerhet, och skall ha som mål att harmonisera 

förhållandena på detta område samtidigt som redan gjorda förbättringar bibehålls. 

Direktiv 92/85/EEG, även kallat mödravårdsdirektivet, var det tionde ”dotterdirektivet” till 

ramdirektiv 89/391 som stadgar bestämmelser gällande arbetstagares hälsa och säkerhet.  

Gravida, nyförlösta och ammande kvinnor ansågs vara en riskgrupp på arbetsmarknaden och 

att de därför skulle få ett extra skydd. Det poängteras dock i direktivet att skyddet inte får leda 

till ofördelaktig behandling av kvinnor på arbetsmarknaden samt att man inte får agera i strid 

mot likabehandlingsdirektivet.
27

 I artikel 1 i direktivet stadgas att syftet med bestämmelserna 

är att främja säkerhet och hälsa för ”gravida arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött 

barn eller som ammar”.  Där tydliggörs också att bestämmelserna i direktivet inte får leda till 

att skyddsnivån på nationell nivå sänks, utan ska tvärtom ge förbättrade arbetsförhållande för 

riskgruppen. Direktivets åttonde artikel innehåller bestämmelser om arbetstagarens rätt till 

ledighet tillsammans med barnet. Det är medlemsstaternas skyldighet att säkerhetsställa att 

arbetstagaren har rätt till minst 14 veckors sammanhängande ledighet. Gravida kvinnor ska 

även vara berättigade till ledighet för mödravårdsundersökningar utan förlust av lön enligt 

artikel 9. Artikel 10 stadgar förbud mot uppsägning samt ett krav på medlemsstaterna att vidta 

de åtgärder som krävs för att förhindra att en gravid arbetstagare sägs upp. Det gäller 

uppsägningar från början av graviditeten tills dess att arbetstagaren är tillbaka efter sin 

ledighet. Skulle en arbetstagare sägas upp under denna tid måste arbetsgivaren, enligt artikel 

10.2 lämna en skriftlig uttömmande motivering till varför arbetstagaren blivit uppsagd.
28

 

 

 

                                                           

26
 Lundström, Karin (1999). Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten, en feministisk analys, Iustus förlag, 

Uppsala. sid 173. 
27

 Lundström, sid 173-174. 
28

 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 

16.1 i direktiv 89/391/EEG). 
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2.2 Svensk arbetsrätt  

 

   2.2.1 Fri anställningsrätt  

Arbetsgivare i Sverige har fri anställningsrätt vilket innebär att de fritt bestämmer om och 

vem som ska anställas. Det behövs ingen saklig grund eller motivering för att anställa någon 

bortsett från vissa undantagsfall som exempelvis statliga tjänster där 11:9 RF
29

 måste iakttas. 

LAS utgör dock ett visst skydd för arbetssökande i rekryteringssituationer genom regler om 

turordning samt rätt till återanställning. När det handlar om situationer då arbetsgivare ska 

nyanställa finns det inte något liknande skydd.
30

 Dock finns bestämmelser i DiskL som 

stadgar att arbetsgivare inte får diskriminera arbetssökanden.
31

  

   2.2.2 Diskrimineringslagen växer fram 

Sveriges första lag om diskriminering, jämställdhetslagen, kom år 1979. Det huvudsakliga 

syftet med lagen var att skapa lika rättigheter för kvinnor och män i arbetslivet. 1991 stärktes 

lagens jämställdhetsskydd och den har därefter ändrats flertalet gånger. Bland annat gjordes 

ändringar 1995 i samband med att Sverige anslöt sig till EU, för att anpassas till den 

europeiska gemenskapsrätten.
32

 

År 2002 tillsatte regeringen en kommitté med huvudsaklig uppgift att utreda behovet av en 

gemensam diskrimineringslagstiftning, där alla eller flertalet av diskrimineringsgrunderna 

skulle ingå. Kommitténs uppgift var även att säkerhetsställa att utformning och innehåll i 

diskrimineringslagstiftningen uppfyllde EU-rättens krav. Resultatet av deras arbete 

redogjordes i ett betänkande, SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.
33

 

 

                                                           

29
 11:9 2st RF Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst 

och skicklighet. 

 4 § LOA Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 

 Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  

Enligt 1:9 RF följer att de som fullgör förvaltningsuppgift inom den offentliga förvaltningen skall iaktta 

saklighet och opartiskhet. Att fatta beslut om anställning är också ett myndighetsbeslut och omfattas följaktligen 

av grundregeln om opartiskhet och saklighet. Därmed förhindras myndigheter redan i 1:9 RF att anställa på annat 

än saklig grund. I efterföljande lagstiftning klarläggs att sakliga grunder för anställning är ”förtjänst och 

skicklighet”. 
30

 Julén (2000), Antologi, sid 117. 
31

 2:1 DiskL. 
32

 Gabinius Göransson, sid 21-22. 
33 

Se även Gabinius Göransson , sid 21-22. 
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I betänkandet presenterades ett förslag om införande av en ny diskrimineringslag. Där föreslås 

att lagen bland annat ska gälla arbetsmarknadspolitisk verksamhet, i arbetslivet och i 

yrkesutövning och innehålla diskrimineringsförbud samt tydliga bestämmelser om aktiva 

åtgärder som ska vidtas. Det föreslås i betänkandet att lagen ska vara uppdelad i 4 kapitel och 

dess ändamål vara ”/…/att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.
34

 Med könsdiskriminering 

syftas oftast till att en man diskrimineras i förhållande till en kvinna eller vice versa. När det 

handlar om diskriminering av gravida behövs det dock inte göras någon jämförelse med 

motsatt kön.
35

  

Förslaget ledde till att regeringen överlämnade prop. 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot 

diskriminering, till riksdagen den 6 mars 2008. Där föreslås en ny diskrimineringslag som ska 

ersätta jämställdhetslagen (1991:433) samt sex andra civilrättsliga lagar.
36

 I propositionen 

föreslås även ett tillägg av två diskrimineringsgrunder: könsöverskridande identitet eller 

uttryck samt ålder.
37

 

Med syfte att få en tydligare och mer enhetlig lagstiftning inom diskriminering trädde DiskL i 

kraft den 1 januari 2009.
38

 DiskL är tvingande vilket innebär att kollektivavtal och 

individuella avtal som strider mot lagens bestämmelser är ogiltiga.
39

 

 

 

 

 

                                                           

34
 SOU 2006:22, sid 21. 

35
 SOU 2006:22, sid 265. 

36
 Lag (1999:130) om diskriminering i arbetslivet pga. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet pga. funktionshinder, Lag (1999:133) om 

diskriminering i arbetslivet pga. sexuell läggning, Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering av elever. 
37

 Prop. 2007/08:95, sid 1-2. 
38

 Gabinius Göransson, sid 29. 
39

 1:3 DiskL. 
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   2.2.3 Diskrimineringslagen (2008:567) 

Diskrimineringslagen, DiskL, stadgar bestämmelser gällande diskriminering i Sverige.  I 

lagens inledande kapitel 1 § beskrivs lagens ändamål på följande sätt:  

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

I 4 § stadgas att lagen avser direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering 

definieras i första stycket med ”/…/att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation” och 

i samma stycke tydliggörs även att det ska ha ett samband med ovan nämnda kriterier som 

exempelvis kön eller etnisk tillhörighet. Indirekt diskriminering definieras i det andra stycket:  

/…/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 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.  

I 2 kap DiskL, stadgas bestämmelser gällande diskriminering i arbetslivet. Enligt 1 § gäller 

arbetsgivares diskrimineringsförbud de som är arbetstagare, söker jobb, gör eller söker praktik 

hos en arbetsgivare samt inhyrd arbetskraft.  

Enligt 2:4 har den som sökt jobb hos en arbetsgivare, men inte fått jobbet, rätt att begära 

skriftlig uppgift av arbetsgivaren på vilka meriter gällande utbildning och yrkeserfarenhet som 

den personen de valde att anställa hade. 

I 2:1 DiskL stadgas att förbudet i 1 § inte hindrar så kallad positiv särbehandling vilket 

definieras som  

/…/särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för 

befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet 

utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet 

är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet.
40

  

                                                           

40
 DiskL (2008:567). 
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   2.2.4 Ett starkare skydd mot diskriminering? 

Ann Numhauser-Henning ställer sig i sin uppsats En samlad diskrimineringslagstiftning, 

skeptisk till att en samlad diskrimineringslagstiftning enbart bidrar till ett starkare 

diskrimineringsskydd. Hon menar att de delar av lagen som ger skydd till nya grupper samt en 

breddning av diskrimineringsförbuden bidrar till ett starkare skydd, men att en samlad 

diskrimineringslagstiftning kan leda till att diskrimineringsgrunderna stannar vid ”den minsta 

gemensamma nämnaren” istället för att aktivt arbeta med förbättringar för olika grupper. 

Strukturen på diskrimineringslagstiftningen är uppbyggd med utgångspunkt i att 

diskrimineringsskyddet handlar om mänskliga rättigheter och skyddsnivån blir därför i princip 

lika för alla grupper, menar Numhauser-Henning. 

Regeringen har dock uttalat att olika lagar inom diskrimineringsområdet gör det svårt att 

överblicka rättsläget och att en samlad lagstiftning skulle underlätta detta. Numhauser-

Henning står fast vid att förutsättningarna skiljer sig åt mellan berörda grupper och därmed 

också behoven gällande lagens utformning. Det är därför inte tillräckligt med en formell 

likabehandling utan det krävs, enligt Numhauser-Henning, positiv särbehandling och aktiva 

åtgärder.  

Dåvarande svenska jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström uttalade i anslutning till 

diskrimineringsutredningens betänkande att det fanns ”/---/starka skäl att ha särskild 

lagstiftning och särskild tillsyn över lagstiftningen vad gäller motverkande av 

könsdiskriminering och främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män”. Han ställde sig 

med andra ord skeptisk till den gemensamma lagstiftningen och menade att det skulle kunna 

komma att bidra till förluster i jämställdhetsarbetet, både gällande kraft och tydlighet.  

Fackföreningsjuristen Ingmar Hamskär menade i en annan kommentar till betänkandet att det 

är svårt att förbättra kvinnors villkor i en samlad lagstiftning där alla grunder är gemensamma. 

Genom lagens könsneutralitet riskeras en försämring av kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden enligt Hamskär.
41

  

 

 

                                                           

41
 Numhauser-Henning, Ann (2009). En samlad diskrimineringslagstiftning. I Arbeid og rett, Festskrift till 

Henning Jakhellns 70-årsdag, Cappellen akademisk forlag. Trondheim. Sid 509-516. 
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    2.2.5 Diskrimineringsombudsmannen DO 

DO är en statlig myndighet som bildades 1 januari år 2009. DO:s syfte är att arbeta mot 

diskriminering genom att säkerhetsställa att DiskL följs. Detta görs genom att utreda de 

anmälningar om diskriminering som skickas till dem samt genom att granska hur skolor, 

högskolor och arbetsgivare lever upp till de krav som stadgas i DiskL. De granskas genom 

skolornas/organisationernas jämställdhets- och likabehandlingsplaner. DO har också som 

uppgift att sprida information om de förbud som stadgas i DiskL till skolor och arbetsgivare, 

men även till befolkningen, för att de ska vara medvetna om sina rättigheter.
42

 

Utan kostnad kan DO företräda diskriminerade personer i domstol.
43

 Anmälningar som 

inkommer till DO tas dock inte alltid vidare till domstol. Många gånger löses tvister genom 

förlikning. Ett exempel på ett sådant fall är då en gravid kvinna blev anställd hos ett 

utbildningsföretag och var överens med chefen om arbetsvillkoren. När kvinnan berättade att 

hon var gravid valde arbetsgivaren att ändra i anställningsvillkoren. De var tidigare överens 

om att kvinnan anställdes för en provanställning som efter sex månader skulle övergå till en 

tillsvidareanställning. I de nya villkoren fick kvinnan istället en projektanställning som varade 

till den månad barnet var beräknad. Kvinnan anmälde arbetsgivaren till DO som ansåg att 

kvinnan utsatts för diskriminering på grund av kön. Istället för att ta ärendet vidare till AD 

löstes tvisten genom förlikning där arbetsgivaren fick betala kvinnan 85 000 kr i skadestånd.
44

 

 

   2.2.6 Jämförelse med motsatt kön 

Som tidigare nämnts, krävs det enligt EU-rätten inte någon jämförelse med motsatt kön i 

diskrimineringsfrågor som rör gravida arbetstagare. AD har vid flera tillfällen hänvisat till 

EU-rätten när det uppkommit påtryckning från en part att jämförelse ska göras. Detta 

förekommer bland annat i AD 2011:23. Fallet handlar om M.K som sökte jobb som servitris 

på en restaurang i Örebro. Hon sökte ett av två utlysta jobb och kallades till intervju. Enligt 

M.K erbjöd arbetsgivaren under intervjun henne att provjobba tre dagar under kommande 

vecka, men när hon vid slutet av intervjun berättade att hon var gravid i vecka 25, meddelade 

arbetsgivaren att hon inte längre var aktuell för tjänsten.  

                                                           

42
 http://www.do.se/sv/Om-DO/ sökdatum: 2012-01-31. 

43
 6:2 & 6:7 DiskL. 

44
 http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2011/Gravid-kvinna-far-85-000-for-utebliven-

provanstallning/ sökdatum: 2012-01-31. 

http://www.do.se/sv/Om-DO/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2011/Gravid-kvinna-far-85-000-for-utebliven-provanstallning/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2011/Gravid-kvinna-far-85-000-for-utebliven-provanstallning/
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Fallet hamnade hos AD och restaurangägaren påpekade att en jämförelse borde göras mellan 

M.K:s meriter och de kvinnor som fick anställningarna. AD hänvisar då till Dekker-fallet C-

177/88 från EU-domstolen, där det var fråga om könsdiskriminering för en gravid 

arbetstagare men där det inte gjordes någon jämförelse mot motsatt kön. AD hänvisar även till 

AD 2002:45 där domstolen, efter en genomgång av EG-rätten, fastställde att en arbetsgivare 

gör sig skyldig till könsdiskriminering om en kvinna med lämpliga meriter nekas anställning 

på grund av hennes graviditet.
45

 

Ett annat fall där AD hänvisar till EU-rätten gällande jämförelse med motsatt kön, är AD 

2011:2 där en kvinna, E.N, fått praktiktjänstgöring som mjölkerska på en gård. Tanken med 

praktiktjänsten var att den skulle leda till en anställning på gården. När E.N två månader 

senare berättade för sin arbetsgivare, T.G, att hon drabbats av ett missfall fick hon beskedet 

att hon inte skulle få fortsätta arbeta på gården och arbetsgivaren valde att anställa en annan 

kvinna istället.  

I detta fall anförde arbetsgivaren att för att det ska handla om diskriminering krävs det att 

kvinnan ska ha blivit behandlat sämre i förhållande till någon annan i en jämförbar situation, 

och att det därför borde göras en jämförelse gällande meriter mellan E. N och den kvinna som 

senare anställdes på gården. AD hänvisar även i detta fall till AD 2002:45 och Dekkermålet 

för att poängtera att denna typ av jämförelse inte behöver göras utan att diskriminering kan 

föreligga ändå.
46
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 AD 2011:23. 

46
 AD 2011:2. 
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   2.2.7 Ekonomiska nackdelar för arbetsgivare  

Som nämnts ovan beslutade domstolen i Dekker-målet att skyddet för gravida arbetstagare 

ska väga tyngre än en arbetsgivares eventuella ekonomiska förlust i samband med en 

föräldraledighet. Detta stärks även i målet Mahlburg
47

. Det är då fråga om en gravid 

arbetstagare som arbetar som operationssjuksköterska. Hon söker en intern 

tillsvidareanställning hos sin arbetsgivare eftersom hon vid den aktuella tidpunkten endast 

innehar en tidsbegränsad anställning. Kvinnan nekades dock tjänsten med följande motivering 

från arbetsgivaren:  

/---/I de båda tjänstebeskrivningarna anges att tjänsterna skall tillsättas med 

sjuksköterskor i operationssalar. Att inte beakta ansökningar till dessa tjänster som görs 

av gravida kvinnor innebär inte diskriminering på grund av graviditet, utan följer av 

lagstadgade krav. I 3-5 §§ Mutterschutzgesetz
48

 förbjuds arbetsgivare uttryckligen att 

låta gravida kvinnor arbeta inom områden där de kan utsättas för farlig påverkan av 

skadliga ämnen. Med anledning av dessa lagstadgade förbud kan er ansökan till tjänsten 

som operationssjuksköterska inte beaktas.
49

 

Den finns en väsentlig skillnad mellan målen Dekker och Mahlburg. I Dekker-målet nekades 

den sökanden tjänst på grund av de kostnader arbetsgivaren skulle få till följd av 

mammaledigheten medan kvinnan i Mahlburg-fallet ansågs nekats tjänst på grund av ett 

lagstadgat arbetsförbud för gravida arbetstagare.
50

 Domstolen tydliggjorde därför att 

Mahlburg-fallet inte handlade om diskriminering på grund av graviditeten utan på grund av 

den lagstadgade bestämmelsen. Domstolen meddelar vidare att de redan genom Dekker-målet 

fastställt att det inte är tillåtet att neka någon anställning med hänvisning till de ekonomiska 

nackdelar en mammaledighet kan generera. Domstolen fastställer att detsamma ska gälla i 

fråga om ekonomiska nackdelar på grund av ett arbetsförbud som leder till att den berörda 

kvinnan inte kan tillträda tjänsten omedelbart. Domstolen fastslog därmed att arbetsgivaren 

agerat i strid mot Likabehandlingsdirektivet.
51

   

 

 

 

                                                           

47
 Mål C-207/98 Mahlburg. 

48
 Tysk lagstiftning. 

49 Mål C-207/98 Mahlburg. 
50

 Julén Votinius (2007), sid 201. 
51

 Mål C-207/98 Mahlburg. 
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   2.2.8 Informationsplikt och tidsbegränsad anställning  

En annan väsentlig fråga vid diskriminering av gravida i anställningsförfarandet är om 

kvinnan är skyldig att informera arbetsgivaren om sin graviditet redan vid 

anställningsintervjun. I Tele Danmark-målet
52

 blev en gravid arbetstagare uppsagd från sin 

tidsbegränsade anställning på kundservice med hänvisning till att hon inte skulle kunna utföra 

arbete under hela anställningsperioden. Arbetsgivaren motiverade även uppsägningen med att 

kvinnan brustit i lojalitet genom att inte upplysa arbetsgivaren om sin graviditet under 

anställningsintervjun. Arbetsgivaren påstod att skyddet för gravida arbetstagare endast gällde 

tillsvidareanställningar och inte en tidsbegränsad anställning som detta var.  

Domstolen fastställde i detta mål att det inte spelar någon roll om tjänsten är tillsvidare eller 

tidsbegränsad. En arbetsgivare har inte i något av fallen rätt att säga upp arbetstagare på grund 

av graviditet. Varken likabehandlingsdirektivet eller mödravårdsdirektivet gör skillnad på 

anställningsförhållandets längd. Domstolen fastställer vidare att skyddet för gravida även 

gäller om en arbetstagare till följd av graviditeten inte kan utföra arbete under en större del av 

anställningstiden. Skyddet mot graviditetsdiskriminering har inte något att göra med 

anställningens varaktighet. 

 Det är inte heller av betydelse om kvinnan kände till att hon var gravid redan vid 

anställningsintervjun. Skulle det finnas en skyldighet för arbetstagare att upplysa arbetsgivare 

om graviditet vid anställningsintervjun skulle, enligt EFTA:s övervakningsmyndighet
53

, den 

skyldigheten kunna göra skyddet
54

 för gravida arbetstagare verkningslöst.
55

 Att skyddet för 

gravida arbetstagare i uppsägningssituationer inte endast gäller tillsvidareanställningar fastslår 

domstolen också i Melgar-fallet
56

. Dock handlade detta mål om en kvinna som nekats 

förlängning av kontrakt, vilket domstolen påpekar inte är samma sak som uppsägning och 

kvinnan skyddas därför inte av Mödravårdsdirektivets uppsägningsförbud. Domstolen 

fastställer att det istället handlar om en vägran från arbetsgivarsidan att anställa och att det 

därmed strider mot likabehandlingsdirektivets förbud mot direkt diskriminering.
57
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 Mål C-109/00 Tele Danmark. 

53
 EFTA-domstolen ligger i Luxemburg och är en överstatligt internationell domstol. EFTA.s 

övervakningsmyndighet har som huvudsaklig uppgift att säkra att medlemsstaterna följer EG-rätten genom 

förändringar i sin nationella lagstiftning. 
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Som stadgas i artikel 10 i direktiv 92/85/EEG. 
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 Mål C-109/00 Tele Danmark. 
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Julén Votinius diskuterar i sin avhandling ”Föräldrar i arbete”, när en vägran av förlängning 

av en tidsbegränsad anställning ska räknas likvärdigt med att vägra att anställa. Efter att hon 

granskat rättsfall inom området är hennes slutsats att det verkar vara en fråga om vad det 

huvudsakliga syftet med anställningsavtalet är. Om avsikten från början är en bestående 

anställningsrelation där avtalet är tänkt att förnyas, och arbetsgivaren sedan inte förlänger 

avtalet, har avtalets syfte förfelats. En situation då ett avtal kan räknas ha detta syfte är om ett 

avtal angående visstidsanställning är ett av flera på varandra följande anställningsavtal. Julén 

Votinius menar också att andra omständigheter som kan indikera på ett varaktigt syfte är om 

arbetsgivaren har antytt att arbetstagaren finns med i framtida projekt eller involverats i 

långsiktiga uppdrag.
58

 

 

2.3 Rätten till föräldraledighet 

   2.3.1 Världens första föräldraförsäkring  

År 1974 antogs en helt ny förmån i det svenska socialförsäkringssystemet, 

föräldraförsäkringen. Genom föräldraförsäkringen fick mammor och pappor rätt att vara 

lediga från jobbet med inkomstbaserad ersättning och gavs därmed möjligheten att vara 

hemma tillsammans med sitt nyfödda barn. Sverige var först i världen att inkludera män i en 

försäkring som denna. Beslutet att anta försäkringen togs av en enig riksdag den 16 maj 1973, 

efter en lång politisk process. Försäkringen innebar att föräldrar gavs rätt att vara lediga 24 

veckor med en ekonomisk ersättning på 80 % av sin lön.
59
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 Julén Votinius (2007), sid 207-208. 
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 Cedstrand, Sofie (2011). Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark. Sofie 

Cedstrand & Boréa Bokförlag. Finland. sid 90-91 & 110-112. 
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   2.3.2 Föräldraledighetslagen(1995:584) 

I dagens lagstiftning hittar vi bestämmelser gällande rätten till föräldraledighet i 

föräldraledighetslagen (1995:584).
60

 I den första § stadgas att en arbetstagare som är förälder 

har rätt att vara ledig från sin anställning och i den 3 § redogörs de olika formerna av 

föräldraledighet som arbetstagare har rätt till.  Av den 4 § första stycket framgår att ”/…/en 

kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en 

sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och 

sju veckor efter förlossningen”. I andra stycket stadgas mammans rätt att vara ledig för att 

amma sitt barn.  

18-21 §§ stadgar bestämmelser som endast gäller för arbetstagare som väntar barn, nyligen 

fött barn eller ammar. Enligt den 19 § har en arbetstagare som väntar barn och därmed inte 

kan utföra fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, rätt till att bli omplacerad till annat arbete 

med bibehållna anställningsförmåner. 

Oavsett om föräldrar har föräldrapenning eller inte, har de enligt 5 § rätt till hel ledighet för 

att vårda barnet fram tills att barnet är 18 månader gammalt.
61

 

Genom föräldraledighetsdirektivet
62

 kom minimiföreskrifter från EU gällande 

föräldraledighet. I direktivet stadgas bland annat att bestämmelserna och rätten till 

föräldraledighet ska gälla både kvinnor och män. Varje medlemsstat får bestämma hur länge 

arbetstagare ska ges möjlighet att spara sina föräldradagar, men direktivet sätter en maxgräns 

vid barnets åttaårsdag. I direktivet understryks även att det är fråga om föräldraledighet och 

inte mammaledighet.
63

 När direktivet kom uppfyllde dock Sverige redan minimikraven tack 

vare den svenska föräldraförsäkringen och föräldaledighetslagstiftningen. Sverige behövde 

därför inte göra några förändringar i lagstiftningen för att uppfylla direktivets krav.
64
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 Föräldraledighetslagen infördes i Sverige år 1976. 
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   2.3.3 Förbud mot missgynnande i samband med föräldraledighet 

Genom arbetsmarknadsdepartementets prop. 2005/06:185 infördes ett förbud i 

föräldraledighetslagen mot missgynnande av arbetstagare eller arbetssökande av skäl som har 

samband med föräldraledighet.
65

 Detta förbud finns idag i 16 § första stycket 

föräldraledighetslagen. Förbudet skyddar arbetstagare eller arbetssökande från missgynnande 

i anställningssituationer, vid beslut om utbildning för befordran, beslut som rör yrkespraktik, 

annan utbildning eller yrkesvägledning, löne- och anställningsvillkor, ledning och fördelning 

av arbete samt i uppsägnings- och avskedningssituationer.
66

 I förarbetet till 

föräldraledighetslagen tydliggörs att en behandling ska anses missgynnande om den kan 

medföra nackdel eller skada för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. När det kommer 

till anställningsförfarandet, är en förutsättning för missgynnande att den arbetssökande har 

tillräckliga kvalifikationer och meriter för att mäta sig med övriga sökanden till tjänsten.
67

 

I förarbetet poängteras också att genom att införa ett missgynnandeförbud för föräldralediga 

får gravida arbetstagare och föräldralediga arbetstagare i princip lika starkt skydd. Det 

motiveras med att det inte går att dra en tydlig skiljelinje mellan när en arbetsgivares 

handlande baseras på graviditet eller föräldraledighet, och det bör därför finnas ett likvärdigt 

skydd för föräldralediga arbetstagare.
68

 

I AD 2011:2 fastställer AD i sin utredning att för att det ska vara tal om missgynnande är det 

tillräckligt att det rört sig om en ”/---/oförmånlig behandling som har medfört någon nackdel 

för den enskilde”. Det är inte relevant vad som ligger bakom missgynnandet, utan om ett visst 

agerande lett till en negativ effekt för en person. AD tydliggör även i utredningen att kvinnan, 

i det nämnda målet, inte var gravid vid det tillfälle som hon nekades tjänst, utan hade precis 

drabbats av ett missfall. I en ljuduppspelning som redovisas i rättsfallet säger arbetsgivaren  

”/---/om hon har planer på att skaffa barn så är det inte lätt för hans lilla företag bl.a. eftersom 

en graviditet i regel innebär mycket sjukskrivningar”. Vidare uppger arbetsgivaren att det 

skulle bli nödvändigt att hitta en ersättare under föräldraledigheten och att han då inte skulle 
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våga anställa henne utan hellre anställer en kille. AD fastställde att kvinnan nekats anställning 

hos arbetsgivaren med anledning av att hon kunde bli gravid igen.
69

 

I förarbetet diskuteras även de tillfällen en arbetsgivare får undgå förbudet mot missgynnande.  

Ett exempel på en sådan situation är om det gäller en kortare visstidsanställning, då 

arbetstagaren på grund av föräldraledighet inte kan vara närvarande under en större del av 

anställningstiden. Att arbetsgivaren till följd av en föräldraledighet behöver anställa en vikare, 

är inte en omständighet som i vanliga fall ger arbetsgivaren rätt att neka anställning. Enligt 

förarbetet bör det dock kunna göras en bedömning av situationen från fall till fall utifrån 

anställningens och ledighetens längd, samt arbetsgivarens förutsättningar.
70

  

När missgynnandeförbudet infördes i föräldraledighetslagen 1 juli 2006 stärktes 

föräldraledigas skydd väsentligt. Tidigare skyddade den endast i de fall då en arbetsgivares 

agerande enbart berodde på föräldraledigheten. Idag räcker sambandet mellan den negativa 

åtgärden och föräldraledigheten för att bestämmelsen ska vara tillämplig.
71

 

  

   2.3.4 Mäns rätt till föräldraledighet 

Under 1960-talet började det arbetas politiskt för att öka mäns insats och engagemang i hem 

och barn. Kraven kom då främst från kvinnorörelsen men även manliga starka pådrivare 

fanns, som exempelvis Olof Palme. Föräldraförsäkringen är ett av jämställdhetspolitikens 

viktigaste förändringsverktyg och det har sedan försäkringens införande utvecklats flertalet 

kampanjer och projekt med syfte att öka mäns uttag av föräldraledighet.
72

 Under år 2010 tog 

manliga arbetstagare i Sverige ut cirka 23 % av den föräldraledighet som de har rätt till och 

enligt professor Mikael Nordenmark är det en siffra som förväntas stiga.
73

  

Föräldraledighetslagen gäller för föräldrar vilket innebär att den gäller både kvinnliga och 

manliga arbetstagare. Däremot finns det några stadganden i föräldraledighetslagen som enbart 

rör kvinnan. De gånger en bestämmelse endast gäller för kvinnan tydliggörs det genom att det 
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står kvinnlig arbetstagare istället för förälder.
74

 Enligt praxis från EU-domstolen krävs det ett 

särskilt rättsligt skydd för kvinnan med tanke på hennes relation till sitt barn. Män anses inte 

ha en särskild relation till barnet i den bemärkelsen att den kräver ett särskilt skydd.
75

 

Mamman och pappan har enligt SFB 480 föräldradagar tillsammans att fördela mellan 

varandra.
76

 Dock är 60 dagar reserverade till var och en av dem, som de inte har rätt att 

överlåta till varandra.
77

  

Ett mål från EU-domstolen som bekräftar detta är mål 163/82 Kommissionen mot Italien. 

Målet gällde en bestämmelse i den italienska lagstiftningen som innebar obligatorisk 

mammaledighet på 3 månader för kvinnor som var nyförlösta eller som hade adopterat barn. 

Kommissionen menade att bestämmelsen stred mot Likabehandlingsdirektivet eftersom den 

inte gav samma rättighet för män vid adoption. Italien åberopade artikel 2.7 i 

Likabehandlingsdirektivet där det stadgas att undantagsregler i syfte att skydda kvinnan, 

särskilt vid graviditet och moderskap, är tillåten. Domstolen fastställde i detta fall att den 

italienska bestämmelsen inte stred mot Likabehandlingsdirektivet eftersom dess syfte var att 

skydda kvinnan. Domstolen motiverade även beslutet med att en adoption så mycket det går, 

ska likna en familjesituation då ett barn föds in i en familj. Därför bör en kvinna som 

adopterar bära det huvudsakliga omsorgsansvaret under den första tiden.
78
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   2.3.5 ”Pappaledighet” och gemensamma föräldradagar 

Under tiden en arbetstagare i Sverige är föräldraledig har denna rätt till föräldrapenning som 

betalas ut av Försäkringskassan. Storleken på det belopp man har rätt till skiljer sig från 

person till person och grundar sig i de allra flesta fall på aktuell inkomst.
79

 Bestämmelserna 

gällande föräldrapenning finns i SFB. I Sverige har män förutom sin föräldrapenning vid 

föräldraledighet, också rätt till föräldrapenning vid barnets födsel. Då får båda föräldrarna ut 

föräldrapenning från Försäkringskassan samtidigt i 10 dagar i samband med förlossningen. 

Dagarna får användas fram till 60 dagar efter barnets födsel. Från och med den 1 januari 2012 

har föräldrar rätt att ta ut föräldrapenning samtidigt i ytterligare 30 dagar under barnets första 

levnadsår.
80

  

 

Det finns inget direktiv som tvingar medlemsländer att införa pappaledighet i samband med 

födsel, i sin lagstiftning. Istället hänvisar Likabehandlingsdirektivet
81

 till en resolution
82

 där 

följande rekommenderas:  

/---/bevilja manliga arbetstagare en individuell och icke överförbar rätt till 

pappaledighet efter ett barns födsel eller efter adoption av ett barn med bibehållande av 

de rättigheter som är förenade med anställningen och som tas ut samtidigt som modern 

tar mammaledighet, oberoende av hur långa perioderna är för mamma- eller 

pappaledighet.
83

 

I likabehandlingsdirektivets artikel 2.7 ges män rätt till visst skydd mot missgynnande som 

kan uppstå i samband med att de blir föräldrar. En förutsättning för det är dock att de omfattas 

av nationella regler om pappaledighet. Genom ändringen i Likabehandlingsdirektivet år 2002 

gavs män rätt att ta del av sådana förbättringar av arbetsvillkor som genomförts under 

pappaledighetsperioden. Denna rättighet stadgades endast i mödravårdsdirektivet tidigare och 

tillföll därmed enbart kvinnor. 

Julén Votinius menar att missgynnande behandling av män i samband med pappaledighet inte 

kopplas till att vara en fråga om könsdiskriminering. Hon pekar på att män enligt 

Likabehandlingsdirektivet ska ha ett skydd i samband med pappaledigheten för att främja 
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jämställdheten mellan kvinnor och män och förstås rättsligt som ett missgynnande på grund 

av deras ledighet. Mammalediga arbetstagare däremot, anses diskrimineras på grund av att de 

är kvinnor.
84

   

2.4 Kostnader för arbetsgivare vid föräldraledighet 

 

   2.4.1 Semestergrundande ledighet  

Trots att det är från försäkringskassan den föräldralediga får sin inkomst bidrar en 

föräldraledighet även till kostnader för arbetsgivare. Enligt semesterlagen (1977:480) är 

föräldraledighet semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar, eller 180 kalenderdagar för en 

ensamstående förälder, vilket i sig blir en kostnad för arbetsgivare.
85

   

Den nuvarande ordningen har varit föremål för diskussion. Exempelvis skrev de 

kristdemokratiska riksdagsledamöterna Emma Henriksson och Stefan Attevall år 2009 en 

motion med ett förslag om att flytta även ansvaret för utbetalning av semesterdagar från 

arbetsgivare till försäkringskassan. I motionen motiveras förslaget med att en föräldraledighet 

bidrar med ökade kostnader för en arbetsgivare dels på grund av att rekrytering av en vikarie 

kostar pengar, men också genom att arbetsgivaren betalar ut semesterlön till den 

föräldraledige. De påpekar även i sin motivering att med tanke på att det mestadels är kvinnor 

som är föräldralediga kan det faktum att arbetsgivaren får ökade kostnader vid en 

föräldraledighet leda till diskriminering vid anställningsförfarandet. Motionen ledde dock 

aldrig till någon utredning utan avslogs av riksdagen.
86

 

   2.4.2 Föräldralön  

Förutom de kostnader arbetsgivare har genom de 120 semestergrundande dagarna betalar 

många arbetsgivare även ut föräldralön i samband med föräldraledighet. Det är inte en 

lagstadgad skyldighet att betala ut föräldralön, utan regleras genom kollektivavtal. 

Föräldralön är ett komplement till den föräldrapenning som betalas ut från Försäkringskassan. 

Föräldralönen och föräldrapenningen ska då tillsammans motsvara 90 % av den 

föräldraledigas aktuella lön.
87
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3. ANALYS 
I detta kapitel diskuterar och analyserar jag kring teorin och mina frågeställningar.  

 

3.1 EU-rätten 

Arbetsrätten inom EU har utvecklats från år 1958 fram tills idag. Under dess utveckling har 

flera viktiga EU-direktiv antagits och det arbetsrättsliga området har fått ett allt större fokus. 

Genom Likabehandlingsdirektivet infördes tydliga bestämmelser gällande lika behandling av 

kvinnor och män. Direktivet tvingade medlemsländerna att behandla män och kvinnor lika i 

arbetslivet, bland annat när det gällde tillgång till anställning.  

Genom Mödravårdsdirektivet infördes sedan ett extra skydd för gravida, nyförlösta och 

ammande kvinnor i arbetslivet, eftersom de ansågs vara en riskgrupp på arbetsmarknaden.  

I Dekker-målet dömde EU-domstolen för första gången att en arbetsgivare som inte anställer 

en arbetstagare på grund av graviditet gör sig skyldig till direkt diskriminering på grund av 

könstillhörighet. Tack vare denna dom inkluderades diskriminering av gravida arbetstagare 

under diskrimineringsskyddet i Likabehandlingsdirektivet. 

 

3.2 Det gemensamma diskrimineringsskyddet i Sverige 

Eftersom arbetsgivare i Sverige har fri anställningsrätt innebär det en möjlighet att fritt välja 

om och vem de vill anställa. Dock får de inte, enligt DiskL, neka en arbetssökande tjänst på 

diskriminerande grunder till exempel på grund av kön. 

Tidigare fanns ett flertal diskrimineringslagar, men för att skapa en tydligare och mer enhetlig 

lagstiftning infördes samtliga bestämmelser i en och samma lag år 2009. I Numhauser-

Hennings diskussion
88

 kring den samlade diskrimineringslagstiftningen nämns att en samlad 

lagstiftning inom diskrimineringsområdet kan leda till försämrat skydd för vissa grupper. Men 

en samlad lagstiftning, som jag ser det, kan också bidra till en enklare överblick av vilka 

bestämmelser som finns. Allt för många lagar kan leda till en spretig lagstiftning med 

öppningar för olika tolkningar. Det mest centrala är att vi har den typ av lagstiftning som ger 

störst möjlighet att fortsätta utveckla diskrimineringsområdet i takt med att samhället 
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förändras och utvecklas. En fördel med en samlad lagstiftning kan vara att den ifrågasätts mer 

frekvent eftersom den rymmer flera diskrimineringsgrunder. Är det aktuellt med en 

förändring i DiskL exempelvis när det gäller könsdiskriminering, kan det per automatik bidra 

till att övriga diskrimineringsgrunder också ses över, eftersom de stadgas i samma lag. 

Vid en jämförelse mellan den svenska lagstiftningen och direktivens föreskrifter kan dock 

konstateras att Sverige uppfyller direktivens krav och lite därtill. Exempelvis har män i 

Sverige rätt till ledighet tillsammans med mamman vid barnets födsel, vilket än så länge EU 

inte kräver av medlemsländerna.  

 

   3.2.1 Tillräckligt skydd för gravida arbetstagare?  

Genom Mödravårdsdirektivet ger EU-rätten ett extra starkt skydd till kvinnan under och efter 

graviditeten. I svensk lagstiftning nämns det extra skyddet för gravida och ammande 

arbetstagare endast i föräldraledighetslagen gällande rätten till ledighet. Det är 

anmärkningsvärt att det saknas liknande förtydligande i DiskL gällande diskriminering av 

gravida. Till skillnad från övriga könsdiskriminerande situationer anses graviditet dessutom, 

enligt EU-rätten, vara ett undantagsfall när det gäller jämförelse med motsatt kön. Detta stärks 

även genom praxis. I AD 2011:23 blev en kvinna nekad tjänst som servitris på grund av att 

hon var gravid. I domen hänvisar AD till Dekker-målet där EU-domstolen dömt att någon 

jämförelse med motsatt kön inte behövs göras när det gäller diskriminering av gravida 

arbetstagare. Jag ställer mig frågande till varför graviditet inte står som egen 

diskrimineringsgrund i DiskL, eftersom det på ett så tydligt sätt skiljer sig från övrig 

könsdiskriminering. Min föreställning är att gravida i första hand inte diskrimineras på grund 

av att de är kvinnor, utan snarare på grund av de negativa konsekvenser en graviditet kan 

medföra för arbetsgivare, som exempelvis sjukskrivning. Dessutom innebär en graviditet att 

kvinnan är föräldraledig när barnet fötts, vanligtvis under en längre period, vilket kräver att 

arbetsgivare anställer en vikarie. Både en rekryteringsprocess och sjukskrivning är moment 

som kostar pengar, kostnader som jag tror många arbetsgivare vill slippa. Det faktum att 

diskriminering av gravida är ett undantag gällande jämförelse med motsatt kön, är ännu ett 

argument för varför det bör stadgas som en egen diskrimineringsgrund. 

En arbetstagare har ingen skyldighet att vid en anställningsintervju informera om sin 

graviditet. Det fastställdes genom Tele Danmark-målet. Detta borde också förtydligas i 

DiskL, både för arbetsgivares och arbetssökandes skull. Det är min personliga uppfattning att 
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kunskapen om gravida arbetstagares rättigheter och skyldigheter många gånger är bristfällig 

hos båda parter. Men trots att kvinnan har ett rättsligt skydd, kan valet att inte berätta om sin 

graviditet vid en intervju säkert också leda till komplikationer. Jag tänker exempelvis på hur 

arbetsgivare bemöter arbetstagare som berättar om sin graviditet första månaden på nya 

jobbet?! Hur kan detta komma att påverka relationen dem emellan? Det räcker inte bara att 

skyddet mot diskriminering finns rent formellt, utan det centrala är att organisationer 

verkligen applicerar bestämmelserna i sin verksamhet. Både före, under och efter en 

rekryteringsprocess.  

I det inledande exemplet från bakgrunden, där gravida Josefin är den kandidat som är bäst 

lämpad för tjänsten som ekonom, gör en arbetsgivare sig skyldig till diskriminering om de 

väljer att inte anställa henne efter telefonsamtalet. En sådan situation tror jag är svår att 

uppmärksamma, särskilt om arbetsgivaren aldrig nämnt något om den sökandes graviditet 

som orsak till varför hon blev nekad tjänsten. Just i anställningssituationer händer mycket 

”bakom kulisserna” och det är därför en omöjlighet att alla potentiella diskrimineringsfall 

synliggörs. Samtidigt kan det säkert finnas rädsla hos arbetsgivare att bli anklagade för 

diskriminering om de i en rekryteringsprocess valt bort en gravid arbetssökande. Ett sätt att 

undvika att hamna i dessa situationer är att organisationer utvecklar tydliga handlingsplaner 

gällande anställningsförfarandet.  

 

3.3 Lika rättsligt skydd för föräldralediga och gravida i 

anställningssituationer? 

Sverige låg i framkant med jämställdhetsarbete när de var först i världen att inkludera män i 

en socialförsäkring som gav pappor rätt till föräldraledighet. Det kommer aldrig uppstå en 

situation då män diskrimineras på grund av graviditet, av naturliga skäl, men det blir allt 

vanligare att föräldrar delar på föräldraledigheten och manliga arbetstagare kan då missgynnas 

i samband med ledigheten.  

Missgynnandeförbudet i 16 § Föräldraledighetslagen skyddar alla arbetstagare, oavsett om de 

är kvinnor eller män, mot missgynnande i samband med föräldraledighet. När det kommer till 

anställningsförfarandet, är en förutsättning för missgynnande att den arbetssökande har 

tillräckliga kvalifikationer och meriter för att mäta sig med övriga sökanden till tjänsten. 

Tanken med missgynnandeförbudet för föräldralediga, var enligt förarbetet, att ge gravida 



  

 

33 

 

arbetstagare och föräldralediga arbetstagare lika starkt rättsligt skydd. Julén Votinius menar 

att gravidas diskrimineringsskydd är starkare än skyddet mot missgynnande.
89

 Praxis har 

fastställt att en arbetsgivare aldrig får diskriminera en gravid arbetstagare, medan det finns 

utrymme för arbetsgivare att i vissa specifika situationer frångå skyddet mot missgynnande. 

Ett identiskt skydd för föräldralediga och gravida arbetstagare, skulle strida mot EU-rätten 

eftersom det både i Mödravårdsdirektivet och genom praxis framkommit att en gravid 

arbetstagare ska ha ett extra skydd. 

Det finns med andra ord en tydlig skillnad i skyddets omfattning mellan dessa två 

bestämmelser. Om vi tänker oss en projektanställning på 8 månader och den person som anses 

bäst lämpad till tjänsten endast kan närvara de första två månaderna på grund av att hon sen 

ska ha barn. I ett sådant fall har arbetsgivare, enligt praxis, inte rätt att diskriminera den 

sökande och får inte välja att neka henne tjänsten, trots att hon inte kan närvara under större 

delen av anställningstiden. Om däremot en manlig arbetstagare sökt samma tjänst, och inte 

haft möjlighet att närvara mer än två månader på grund av föräldraledighet, hade han med all 

sannolikhet inte fått tjänsten med hänvisning till undantagsreglerna. Kanske borde exemplet 

anses orimligt rent praktiskt. Men jag tror att domstolen valt att aldrig förbise 

diskrimineringsskyddet för gravida, oavsett anledning, i syfte att förstärka skyddet för gravida 

arbetstagare. Skulle domstolen vid något tillfälle anse det rimligt att frångå skyddet, skulle 

med all sannolikhet arbetsgivare använda det som argument vid en liknande situation, vilket 

skulle kunna leda till att skyddet för gravida försämras.  

 

   3.3.1 Föråldrat regelsystem?  

I mål 163/82 Kommissionen mot Italien fastställde domstolen att den Italienska bestämmelsen 

om obligatorisk mammaledighet på 3 månader inte stred mot Likabehandlingsdirektivet. Detta 

motiverades med att en adoption så mycket det går, ska likna en familjesituation då ett barn 

föds in i en familj. Därför bör en kvinna som adopterar bära det huvudsakliga 

omsorgsansvaret under den första tiden.  Detta känns som en väldigt omodern tanke. En 

kvinna som fött barn behöver av helt naturliga skäl skyddas, dels för att läka efter 

förlossningen men också för att ha möjlighet att amma barnet. Men varför ska detta skydd 

även gälla i familjer som adopterar? Det finns väl inget som säger att kvinnan skulle sköta det 

                                                           

89
 Julén Votinius (2007), sid  
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bättre än en man? Domstolens motivering ger också en tydlig bild av vad de anser räknas som 

en ”normal familjesituation” vilket jag menar är diskriminerande för de familjekonstellationer 

som inte ser ut så.   

När jag sökte bland direktiven på EU:s hemsida hittade jag ett förslag
90

 som nyligen kom från 

EU gällande ett införande av obligatorisk ledighet i 6 veckor för mamman i samband med 

förlossningen. Nu verkar det fortfarande endast vara ett förslag, men om det skulle införas i 

ett direktiv är det intressant att tänka hur detta skulle kunna påverka vår lagstiftning i Sverige. 

Det känns väldigt motsägelsefullt att införa en sådan bestämmelse i Sverige eftersom vår 

lagstiftning ger föräldrar fri rätt att dela på ledigheten, oavsett hur gammalt barnet är. Det är 

självklart bra att ge kvinnan ett starkt skydd, men tvång till ledighet är kanske inte det bästa 

sättet. Det ska bli intressant att följa utvecklingen i denna fråga. 

 

3.4 Pappaledighet 

Manliga arbetstagare har rätt att ta ut föräldraledighet samtidigt med mamman i totalt 30 

dagar, under barnets första levnadsår. Rättigheten infördes i svensk lag i januari 2012. 

Tidigare fanns denna möjlighet endast i 10 dagar i samband med barnets födsel, vilket är en 

rättighet som även kvarstår. Jag tror inte att detta införande kommer leda till större risk för 

missgynnande av manliga arbetstagare med motivering att det rör sig om en så pass kort tid. 

Det borde vara så att det inte är föräldraledigheten i sig som är en bidragande faktor till 

missgynnande, utan längden på ledighet.   

Det finns inget direktiv som tvingar medlemsländer att införa rätten till pappaledighet i 

samband med födsel i sin lagstiftning. Däremot rekommenderas det i en resolution från EU. 

Sverige ligger verkligen i framkant när det kommer till föräldraledighet. Att en pappa i 

Sverige idag är ledig vid och efter förlossningen är något som är alldeles självklart och jag 

vågar påstå att det snarare anses konstigt om en pappa väljer att inte ta ut sin rätt till ledighet. 

Julén Votinius skriver i sin avhandling att missgynnande behandling av män i samband med 

pappaledighet inte kopplas till att vara en fråga om könsdiskriminering, utan till främjande av 

                                                           

90 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of 3 October 2008 amending Council 

Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at 

work of pregnant workers and workers who have recently given birth or who are breastfeeding. 
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jämställdheten, till skillnad från diskriminering av gravida. Detta borde ha sin grund i 

föreställningen av mannen och kvinnans roller, rent historiskt. Det vill säga att de traditionella 

könsrollerna har levt kvar, där mannen arbetade och kvinnan var hemma med barnen och 

skötte hushållet. Synen på män och kvinnor i det avseendet har förändrats drastiskt i Sverige 

och jag tror det kan vara ett resultat av att föräldrar delar på föräldraledigheten. Det räcker att 

blicka tillbaka 20 år i tiden, för att se att pappor inte var lika närvarande i barnuppfostran och i 

hushållsarbete som de är idag. Jag tror inte att det endast är en trend, utan att könsrollerna och 

fördomarna mot dessa allt mer kommer slätas ut. 

Det är intressant att fundera över varför Sverige har ett så ”modernt” synsätt på 

föräldraledighet. Vad är det som har förändrats först, lagstiftningen eller beteendet hos 

befolkningen/samhället? Min uppfattning är att lagar och regler antas och formas efter ett 

samhälles behov och att vår omfattande diskrimineringslagstiftning och socialförsäkring har 

utvecklats tack vare förändringar som uppstått i beteende och attityder hos befolkningen. 

 

3.5 Föräldraledighetsförmån som lockbete? 

Arbetsgivare kan betala ut ett komplement till föräldrapenningen, föräldralön, i samband med 

föräldraledighet. Det är inte något som är lagstadgat utan regleras genom kollektivavtal. En 

föräldraledighetsförmån gör att arbetsgivare förknippas med en positiv syn på föräldraledighet 

och kan generera ett gott rykte. Jag uppfattar att organisationer idag ofta betalar ut 

föräldralön. Kanske kan detta vara ett resultat av att män i större utsträckning använder sig av 

sin rätt till föräldraledighet? Det vill säga, att numera är det en förmån som både män och 

kvinnor tar del av. Att organisationer väljer att stå för denna förmån är också ett led i 

jämställdhetsarbetet för kvinnor och män i arbetslivet. Med det menar jag att organisationers 

attityd gentemot föräldraledighet också påverkar samhällets attityder, och vice versa. Genom 

att samhällets attityder förändras tvingas organisationer att anpassa sig, för att överleva i 

konkurrensen. Detta skulle även kunna bidra till minskning gällande diskriminering av 

föräldrar i arbetslivet. 
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3.6 Föräldraledighet ur ett jämställdhetsperspektiv 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att jag tror att Sveriges aktiva arbete gällande mäns rätt till 

föräldraledighet, är en viktig faktor för ett jämställt samhälle. Att män har 60 föräldradagar de 

inte kan överlåta till kvinnan, tror jag är en effektiv strategi för att ”tvinga” män att använda 

sig av sin ledighet. Det är självklart tråkigt att det krävs en tvångsbestämmelse för att män ska 

vilja ta ut sin ledighet. Men jag tror inte att det endast handlar om en ovilja hos män att vara 

lediga, utan också ett invant manligt mönster som behöver stöd av lagstiftning för att 

förändras. 

En bestämmelse av detta slag kan ge ringar på vattnet och bidra till ett jämställt samhälle i ett 

vidare perspektiv. Genom att män är lediga tillsammans med sina barn, syns män i nya 

sammanhang där det förr kanske vanligtvis endast förekommit kvinnor. När det pratas om 

jämställdhet i arbetslivet är det ofta kvinnor som nämns som den grupp som är i behov av 

extra skydd. Men det är minst lika viktigt att män ges lika förutsättningar som kvinnor i 

”kvinnliga situationer”. När Sverige aktivt arbetar med att få män att ta ut sin rätt till 

föräldraledighet, är det också viktigt att samhället är anpassat efter att båda föräldrarna är 

hemma. Det är inte ovanligt att exempelvis simhallar har utmärkta platser för barnvagnar, 

skötbord med mera, men endast i omklädningsrummen för kvinnor.  

För att utveckla ett jämställt samhälle, där föräldrar delar på sin föräldraledighet, måste även 

samhället i övrigt följa med i förändringen genom att anpassa verksamheter så att både 

manliga och kvinnliga föräldrar känner sig bekväma och välkomna i sina roller. Jag hoppas 

Sverige fortsätter att aktivt införa bestämmelser för att öka jämställdheten mellan kvinnor och 

män.  
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4. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel sammanfattas mina slutsatser. 

 

Denna uppsats beskriver diskrimineringsskyddet för gravida arbetstagare i Sverige samt 

manliga arbetstagares rätt till föräldraledighet. 

Uppsatsens första frågeställning redogör för vilket diskrimineringsskydd gravida arbetstagare 

har i anställningssituationer. Diskrimineringslagstiftningen i Sverige är omfattande och 

välutvecklad. EU-rätten har bland annat genom Likabehandlingsdirektivet, 

Mödravårdsdirektivet och EU-praxis påverkat dess framväxt. Gravida arbetstagare skyddas 

mot direkt och indirekt diskriminering i anställningssituationer genom DiskL där det stadgas 

att diskriminering på grund av kön är otillåten. Skyddet mot diskriminering kunde dock 

tydliggjorts och förstärkts genom att införa graviditet som en självständig 

diskrimineringsgrund i DiskL. 

Vidare berörde min andra frågeställning manliga arbetstagare som vill vara/är föräldralediga 

och om de omfattas av något liknande diskrimineringsskydd som gravida. Genom 

missgynnandeförbudet i 16 § Föräldraledighetslagen är arbetstagare, det vill säga både 

kvinnor och män, skyddade mot missgynnande behandling i anställningssituationer. Dock är 

en gravid arbetstagares skydd starkare än missgynnandeförbudet med anledning av det fysiska 

tillståndet en graviditet och förlossning innebär.   

Genom den tredje och sista frågeställningen ville jag ta reda på om det finns tillfällen då en 

arbetsgivare får frångå diskrimineringsskyddet och missgynnandeförbudet i en 

anställningssituation. Det har genom praxis fastställts att skyddet för gravida arbetstagare 

alltid ska väga tyngst i anställningssituationer oavsett anledning. Till skillnad från 

diskrimineringsförbudet för gravida kan däremot en arbetsgivare frångå 

missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen, exempelvis om det gäller en kortare 

visstidsanställning, då arbetstagaren på grund av föräldraledighet inte kan vara närvarande 

under en större del av anställningsperioden. Dock ska en bedömning av situationen göras från 

fall till fall utifrån arbetsgivarens förutsättningar samt anställningens och ledighetens längd.  
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Arbetsgivare får helt enkelt aldrig frångå diskrimineringsskyddet för gravida i 

anställningssituationer. Dock tror jag att diskriminering sker i det dolda eftersom mycket i en 

rekryteringsprocess sker bakom stängda dörrar och bevisföringen är därmed svag. Oavsett hur 

stark en lagstiftning är, är tankeprocesserna hos det rekryterande företagen svåra att komma 

åt. 

Hur starkt diskrimineringsskyddet är, handlar inte bara om på vilken nivå bestämmelserna 

stadgas. Lagrummet i sig säger inget om hur bestämmelserna tillämpas i verkliga livet. Det 

skulle därför vara spännande att som en fortsättning på denna uppsats göra en empirisk studie 

för att undersöka detta.  
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