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Karlstad, maj 2013 
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Sammanfattning 

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet och för att kunna säkerställa denna 

rättighet är diskrimineringslagstiftningen ett viktigt redskap. Diskrimineringslagen (DiskL) 

tillkom år 2008 och var en sammanslagning av jämställdhetslagen (JämL) och de övriga 

diskrimineringslagarna. Vid sammanslagningen blev diskrimineringsområdet enklare, mer 

effektivt och på så vis även mer överskådligt. DiskL har till syfte att motverka direkt och 

indirekt diskriminering inom lagens föreskrivna situationer och verka för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på arbetsplatsen. DiskL har i sitt skydd mot direkt könsdiskriminering 

kommit att omfatta situationen graviditet. I denna situation är det enbart kvinnor som omfattas 

av skyddet då det endast är kvinnor som kan bli gravida.  

 Rätten till föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen (FLL) och år 2006 

genomgick lagen en större förändring genom att en förbudsregel infördes. Förbudet innebär 

att varken manliga eller kvinnliga arbetssökande eller arbetstagare ska missgynnas av skäl 

som har samband med föräldraledigheten. Tillsammans med missgynnandeförbudet 

förändrades även bevisbörderegeln. Tidigare krävdes att föräldraledigheten utgjorde den enda 

orsaken till missgynnandet men numera godtas att ett missgynnande föreligger om 

föräldraledigheten utgör ett av flera skäl. Införandet av missgynnandeförbudet i FLL gjorde 

att FLL och DiskL närmade sig varandra och sambandet mellan lagarna ökade.  

 Reglerna kring föräldraledighet och diskriminering har under en lägre tid varit föremål 

för diskussion av såväl EU som medlemsstaterna vilket resulterat i tillkomsten av ett flertal 

direktiv. Dessa direktiv har lett till att den svenska lagstiftningen genom årens lopp genomgått 

ett flertal förändringar. Utvecklingen har främst präglats av syftet att uppnå jämställdhet 

mellan kvinnor och män och fokus har således legat på att förbättra möjligheten att förena 

arbete och föräldraskap. Genom att rättsläget kring FLL och DiskL har utvecklats har lagarna 

kommit att samverka med varandra men denna samverkan har även gjort att en problematik 

uppstått. Problematiken består i att lagarna i vissa hänseenden har kommit att överlappa 

varandra. I Arbetsdomstolen har fall prövats där arbetstagaren eller den arbetssökande åtnjutit 

ett dubbelt skydd och därmed tilldelats en gemensam kompensation från både DiskL och FLL 

vilket drabbar arbetsgivaren extra hårt.  

 FLL är en ledighetslagstiftning och genom att jämföra den med andra 

ledighetslagstiftningar utreds det hur rätten till ledighet skiljer sig åt mellan de olika lagarna. 

Den lag som jämförelsen valts att göras med är lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för 

utbildning (SLL) vilken ger arbetstagare rätt till studieledighet med vissa förbehåll.  

 Strävan efter att kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv är angeläget ur ett 

jämställdhetsperspektiv och en förstärkt rätt till föräldraledighet kan bidra till den 

utvecklingen. Det kan därför vara av intresse att genom uppsatsen utreda gällande rätt 

beträffande likheter och skillnader mellan FLL och DiskL samt jämföra FLL:s reglering med 

en annan ledighetslag. Utifrån dessa jämförelser belyses FLL:s roll som diskrimineringslag.   

 Genom att använda den rättsdogmatiska metoden har vi i analysen kommit fram till 

följande svar på våra frågeställningar. FLL och DiskL samverkar då de tar sikte på samma 

handlande från arbetsgivarens sida. Detta möjliggörs genom att båda lagarna tar sikte på 

missgynnande men olika delar av detsamma. Samverkandet mellan lagarna leder till att det i 

vissa hänseenden sker ett överlappande vilket resulterat i en problematik som behandlats i ett 

flertal rättsfall. Vid jämförandet av FLL och SLL konstateras att FLL omfattar ett mer 

långtgående skydd än SLL vilket kan ha sin grund i att föräldraledighet setts som mer 

skyddsvärt än studieledighet. 

 

Nyckelord: föräldraledighet, diskriminering, missgynnande, studieledighet.  



4 

 

Innehållsförteckning 

Förkortningslista ......................................................................................................................... 6 

1. Inledning ................................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte och ämnesval ........................................................................................................... 7 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 8 

1.4 Metod och material ........................................................................................................... 8 

1.5 Avgränsning ...................................................................................................................... 8 

1.6 Disposition ........................................................................................................................ 9 

2. Diskriminering ..................................................................................................................... 11 

2.1 Historia ........................................................................................................................... 11 

2.2 Dagens DiskL ................................................................................................................. 12 

2.3 Gällande rätt på diskrimineringsområdet ....................................................................... 14 

2.3.1 Direkt diskriminering ............................................................................................... 14 

2.3.2 Indirekt diskriminering ............................................................................................ 16 

2.3.3 Könsdiskriminering .................................................................................................. 17 

2.3.4 Diskrimineringsförbudets skyddsobjekt och tillämpningsområde ........................... 18 

2.3.5 Undantag till diskrimineringsförbudet ..................................................................... 20 

2.3.6 Aktiva åtgärder ......................................................................................................... 21 

2.3.7 Diskrimineringsersättning ........................................................................................ 22 

2.3.8 Bevisbörderegeln ..................................................................................................... 23 

2.4 Diskrimineringslagen ur ett EU-rättsligt perspektiv ....................................................... 24 

2.4.1 Likabehandlingsdirektivet ........................................................................................ 24 

2.4.2 Bevisbördedirektivet ................................................................................................ 25 

3. Föräldraledighet ................................................................................................................... 26 

3.1 Historik ........................................................................................................................... 26 

3.2 Gällande rätt inom föräldraledighetsområdet ................................................................. 28 

3.2.1 Förbud mot missgynnande behandling .................................................................... 28 

3.2.2 Nödvändig följd av ledigheten ................................................................................. 29 

3.2.3 Missgynnandeförbudets situationer ......................................................................... 30 

3.2.4 Undantagssituationer till missgynnandeförbudet ..................................................... 32 

3.2.5 Ogiltigförklaring ...................................................................................................... 34 

3.2.6 Skadestånd ............................................................................................................... 35 



5 

 

3.2.7 Bevisbördan ............................................................................................................. 35 

3.2.8 Kvalifikationstid ...................................................................................................... 36 

3.3 Föräldraledighetslagen ur ett EU-rättsligt perspektiv ..................................................... 37 

3.3.1 Föräldraledighetsdirektivet ...................................................................................... 37 

3.3.2 Likabehandlingsdirektivet ........................................................................................ 38 

3.3.3 Mödraskapsdirektivet ............................................................................................... 38 

4. Ledighet ................................................................................................................................ 40 

4.1 Rätt till ledighet .............................................................................................................. 40 

4.2 Gällande rätt på studieledighetsområdet ......................................................................... 40 

4.2.1 Vem har rätt till ledighet .......................................................................................... 40 

4.2.2 Kvalifikationstid ...................................................................................................... 41 

4.2.3 Arbetsgivarens uppskovsrätt .................................................................................... 41 

4.2.4 Begränsningar i arbetsgivarens uppskovsrätt ........................................................... 41 

4.2.5 Skydd mot uppsägning och avskedande .................................................................. 42 

4.2.6 Skydd mot försämrade anställningsvillkor .............................................................. 42 

5. Analys ................................................................................................................................... 43 

5.1 Hur samverkar FLL och DiskL för att skydda arbetstagaren mot diskriminering? ........ 43 

5.2 Överlappar FLL och DiskL varandra i något avseende? ................................................ 47 

5.3 Skiljer sig det skydd en arbetstagare erhåller genom FLL från det skydd som ges i andra 

ledighetslagar? ...................................................................................................................... 49 

6. Slutdiskussion ....................................................................................................................... 51 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 52 

Källförteckning ......................................................................................................................... 53 

Offentligt tryck ..................................................................................................................... 53 

Litteratur ............................................................................................................................... 53 

EU-direktiv ........................................................................................................................... 54 

Internetkällor ........................................................................................................................ 55 

Rättsfallsförteckning ............................................................................................................. 56 

  



6 

 

Förkortningslista 

AD  –  Arbetsdomstolen 

AFL  –  Lag (1962:381) om allmän försäkring, numera upphävd genom SFS 

  2010:111 

AML  –  Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

DiskL –  Diskrimineringslagen (2008:567) 

Ds –  Departementsserie 

EEG  – Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

EG  –  Europeiska Gemenskapen 

EU  –  Europeiska Unionen 

FEUF  –  Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt  

FLL  –  Föräldraledighetslagen (1995:584) 

FN  – Förenta Nationerna 

JämL  –  Jämställdhetslagen (1991:433), numera upphävd genom SFS 2008:567  

LAS  –  Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LRA  – Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

MBL  – Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

NJA  –  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  –  Proposition 

SemL  –  Semesterlagen (1977:480) 

SFB  –  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SFS  –  Svensk författningssamling 

SkL  –  Skadeståndslagen (1972:207) 

SLL  –  Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning  

SOU  –  Statens offentliga utredningar  

SvJT  –  Svensk Juristtidning 

 

 

 



7 

 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arbetsrätten brukar huvudsakligen delas in i: den individuella arbetsrätten, den kollektiva 

arbetsrätten, den offentligrättsliga skyddslagstiftningen samt ibland även reglerna om 

rättegång i arbetsrättstvister. Den individuella arbetsrätten omfattar förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare medan den kollektiva rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisationer. Den offentligrättsliga skyddslagstiftningen innefattar bland annat 

regler om arbetsmiljö och arbetstid och de processrättsliga reglerna återfinns i lagen 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA).
1
 I uppsatsen kommer delar av det 

individuella området att behandlas.  

 Inom det individuella området regleras rätten till ledighet vilken återfinns i exempelvis 

semesterlagen (1977:480; SemL), föräldraledighetslagen (1995:584; FLL) och lagen 

(1974:981) om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (SLL). Uppsatsen kommer 

främst att behandla FLL som innehåller bestämmelser om förkortad arbetstid vid vård av barn 

samt föräldrars rätt till ledighet.
2
 Möjligheten att förena arbete och föräldraskap har varit ett 

omdiskuterat ämne av såväl EU som medlemsstaterna och i propositionen till FLL framgår 

tydligt vikten av att både kvinnor och män ska ges denna möjlighet. Därför är det av vikt att 

lagstiftningen bidrar till att möjligheten att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete är 

genomförbar.
3
 En betydelsefull lag som samverkar med FLL är diskrimineringslagen 

(2008:567; DiskL). Utvecklingen på diskrimineringsområdet bygger till stor del på EU-rätten 

vilket syns genom att det i artikel 10 FEUF stadgas att: 

”Vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen söka 

bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.” (egen kursivering) 

Utifrån artikelns grundläggande diskrimineringsförbud har ett flertal direktiv gällande 

likabehandling antagits av unionen för att motverka diskriminering.
4
 Direktiven har sedan 

legat till grund för medlemsstaternas nationella lagstiftning.
5
 

 Inom arbetslivet tar DiskL, likt EU-rätten, sikte på att motverka diskriminering. 

Motverkandet består exempelvis av att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att skapa 

lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Ansvaret för att diskriminering inte förekommer 

ligger således på arbetsgivaren.
6
  

 

1.2 Syfte och ämnesval 

Syftet med uppsatsen är att klargöra gällande rätt beträffande betydelsen av FLL som 

diskrimineringslag. Valet av uppsatsämne grundar sig i att arbetsrätten förekommer i den 

allmänna debatten samt att EU, under ett antal år, aktivt verkat inom det arbetsrättsliga 

området. Därtill utgör missgynnandeförbudet i FLL en återkommande grund i ett flertal 

rättsfall vilket leder till ett intresse av att fastställa gällande rätt på området. Föräldraledighet 

                                                 
1
 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetsrätten, s. 13 och Sigeman, Arbetsrätten, s. 53. 

2
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 237.  

3
 Prop. 2005/06:185, s. 74 och Julén Votinius, Föräldrar i arbete, s. 21. 

4
 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetsrätten, s. 20. 

5
 Sigeman, Arbetsrätten, s. 47. 

6
 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 384. 
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och diskriminering har tidigare belysts i såväl avhandlingar som uppsatser men då främst ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Det kan därför vara av vikt att åskådliggöra den juridiska aspekten 

av problematiken för att lättare komma åt problemets kärna. Det finns även en omfattande 

reglering som bygger på jämställdhet och likabehandling. Då dessa tankar ligger till grund för 

lagstiftningen är det av betydelse att se hur gällande rätt försöker lösa problemen i praktiken.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån det syfte som uppställts uppkommer tre frågor: 

 -  Hur samverkar FLL och DiskL för att skydda arbetstagaren mot diskriminering? 

 - Överlappar FLL och DiskL varandra i något avseende?  

 - Skiljer sig det skydd en arbetstagare erhåller genom FLL från det skydd som ges i 

andra ledighetslagar? 

 

1.4 Metod och material 

Ett rättsvetenskapligt arbete är av betydelse för den praktiskt tillämpande juristen på så vis att 

den kan bidra till en ökad förståelse inom juridiken. Den rättsvetenskaplige forskaren har en 

större möjlighet att se till ett övergripande problem och fokusera på de frågor som därigenom 

uppkommer än praktikern har. Till sin hjälp har forskaren rättsdogmatiken vilken bidrar till 

arbetets dignitet.
7
  

 I denna uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden att användas och tanken med 

förfarandet är att skapa en vederhäftig utsaga om gällande rätt. Metoden innebär att man 

tolkar, systematiserar och analyserar gällande rätt för att i första hand fastställa de lege lata, 

vad rätten är. Genom metoden kan även ett de lege ferenda resonemang föras, vad rätten bör 

vara. Resonemanget kan innebära att åsikter om hur en lagstiftning bör förbättras eller 

förändras förs fram. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan även rättsreglernas 

tillämpningsområde preciseras.
8
  

 För att fastställa gällande rätt används främst lag, förarbeten och rättspraxis. Även 

juridisk doktrin kan ses som en rättskälla om den anses besitta en sådan auktoritet som ger 

doktrinen ett högt värde.
9
 I uppsatsarbetet kommer hänsyn därutöver tas till EU-rätten då den 

påverkat utformningen av FLL och DiskL.  

 Rättsdogmatiken har utstått kritik för att bland annat vara för teknisk, iakttagande och 

snäv vilket inte är lämpligt inom rättsvetenskapen.  Även begreppet gällande rätt är hett 

omdiskuterat och har stött på kritik.
10

  

 Att uppsatsen baseras på den rättsdogmatiska metoden beror på att syftet består i att 

konstatera gällande rätt på området. Därutöver utgör det material som kommer att tillämpas 

det huvudsakliga material som används inom rättsdogmatiken.  

 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar endast ledighetsperspektivet och kommer inte närmare att beröra 

ersättningsregleringen i socialförsäkringsbalken (2010:110; SFB).  

                                                 
7
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 177. 

8
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.178 och Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105. 

9
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 180. 

10
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 25-27 och Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 

2004 s. 105. 
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 I uppsatsen kommer kollektivavtalets roll som rättskälla inte att beröras då vårt arbete 

avser hela arbetsmarknaden. Utgångspunkt kommer istället att tas i lag, förarbeten, rättspraxis 

samt doktrin.  

 Vid behandlandet av DiskL kommer endast direkt och indirekt diskriminering att 

beröras då trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera inte är av 

intresse utifrån uppsatsens inriktning. Därutöver kommer endast diskrimineringsgrunden kön 

djupgående att behandlas då denna har en koppling till föräldraskapet och krävs för 

uppfyllandet av uppsatsens syfte.  

 Gällande diskriminering i arbetslivet, 2 kap. 1-4 §§ DiskL, kommer det enbart att 

redogöras för 2 kap. 1-2 §§ DiskL. De övriga två paragraferna tas inte upp på grund utav att 

de inte berör diskrimineringsförbuden i sig utan handlar om de skyldigheter som 

arbetsgivaren har i vissa situationer. När undantagsregleringen till diskrimineringsförbudet 

framförs är det endast de undantag som är aktuella i förhållande till graviditet och 

föräldraskap som behandlas.  

 Vid jämförelse med de övriga ledighetslagarna kommer endast en lag, SLL, att 

beröras. Den får utgöra ett exempel på övriga ledighetslagar i jämförelsen med FLL. Vid 

jämförelsen mellan SLL och FLL kommer inte alla delar i SLL att beröras. Endast de delar 

som är av vikt för att påvisa eventuella skillnader eller likheter mellan de två lagarna kommer 

att tas upp.   

 I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 ersattes den 

Europeiska gemenskapen, EG, med den Europeiska unionen, EU. Framställningar som gjorts 

innan Lissabonfördraget innehåller fortsatt beteckningar som EG-domstolen, EG-rätt och så 

vidare.
11

 I arbetet kommer, för enkelhetens skull, endast beteckningen EU att användas trots 

att det i vissa fall rör sig om EG. I hänvisningar till direktiven samt citat kommer dock de 

korrekta beteckningarna att användas.   

 

1.6 Disposition  

Det inledande kapitlet innehåller en redogörelse för uppsatsens bakgrund, syfte och ämnesval, 

problemformulering samt metod. Genom denna genomgång skapas en grund för den fortsatta 

läsningen och läsaren bli insatt i vad författarna vill uppnå med uppsatsen.  

 I nästkommande kapitel sker en redogörelse av de lagar som kom att innefattas i 

dagens DiskL samt en beskrivning av hur denna är uppbyggd. Därutöver förklaras begreppen 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering och könsdiskriminering. Vidare belyses de 

paragrafer som rör diskriminering i arbetslivet tillsammans med de aktiva åtgärderna, 

diskrimineringsersättningen och lagens reglering av bevisbördan. Alla dessa delar ska läsas 

tillsammans för att få en förståelse om lagens förbud mot diskriminering. Avslutningsvis i 

kapitlet behandlas de direktiv från EU som inverkat på DiskL:s utformning. Direktiven tas 

främst upp för att belysa EU:s påverkan på området. 

  I det tredje kapitlet beskrivs FLL:s utveckling till dagens lagstiftning. En genomgång 

av 16, 17, 22 och 24 §§ FLL sker då dessa reglerar missgynnande av föräldralediga, det 

allmänna skadeståndet samt den bevisbörda som måste uppfyllas för att ett missgynnade ska 

anses föreligga. FLL:s tidigare reglering om kvalifikationstid tas även upp för att senare 

kunna diskuteras i en jämförelse med SLL. Till sist behandlas de EU-direktiv som påverkat de 

nyss nämnda paragrafernas innehåll. Beskrivningen sker, likt diskrimineringsavsnittet, för att 

belysa EU-rättens roll för utvecklingen.  

 Det fjärde kapitlet innehåller en beskrivning av ledighetslagarnas betydelse. Därefter 

sker en kort genomgång av SLL och de paragrafer som är aktuella för att kunna genomföra en 

                                                 
11

  Nyström, EU och arbetsrätten, s. 16-17. 
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jämförelse med FLL, däribland vem som har rätt till ledighet, kvalifikationstid och 

arbetsgivarens uppskovsrätt.   

 I de avslutande kapitlen, fem, sex och sju, kommer en analys, slutdiskussion och 

slutsats att framföras. I analysen kommer den fakta som framlagts att analyseras och den 

problemformulering som uppställts att besvaras. Utifrån analysen sker en slutlig diskussion 

som leder fram till en slutsats som speglar uppsatsens syfte.  
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2. Diskriminering 

2.1 Historia 

Redan i början på 1980-talet fick Sverige sin första civilrättsliga diskrimineringslagstiftning i 

och med införandet av lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. Syftet med lagen var att likheten mellan kvinnor och mäns rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet skulle främjas. Lagen innefattade således ett förbud mot 

könsdiskriminering. Diskrimineringslagstiftningen har sedan dess successivt kommit att 

förstärkas och byggas ut vid ett flertal tillfällen till att omfatta fler samhällsområden och fler 

diskrimineringsgrunder. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet ersattes 

1991 av jämställdhetslagen (1991:433; JämL) vilket ledde till att skyddet stärktes. JämL har 

sedan ändrats flera gånger, speciellt för att harmonisera svensk rätt med EU-rätt när Sverige 

anslöt sig till EU 1995.
12

 

 Ett begränsat offentligrättsligt skydd infördes 1986 genom lagen (1986:442) mot 

etnisk diskriminering. Lagen innehöll inget sanktionerat diskrimineringsförbud och kom 1994 

att ersättas av en lag (1994:134) med samma namn. Genom denna ändring gavs även skyddet 

en civilrättslig karaktär. 1994 års lag mot etnisk diskriminering ersattes i sin tur 1999 av lagen 

(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning.
13

 

 1999 var även året då två andra diskrimineringslagar antogs, lagen (1999:132) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och lagen (1999:133) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
14

   

 Ytterligare diskrimineringslagar infördes under 2000-talet: lagen (2001:1286) om 

likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering 

samt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever. 2003 års lag var en allmän lag mot diskriminering och skillnaden mellan denna lag 

och JämL, som vid tiden fortfarande var gällande, var att 2003 års lag tog sikte på andra 

områden utanför arbetslivet.
15

 

 Under denna cirka 20 år långa tid hade många lagar tillkommit vilket lett till att 

diskrimineringsområdets överskådlighet kommit att försämras.
16

 Det fanns då en rad olika 

diskrimineringsgrunder och samhällsområden reglerade. På EU-området hade det i början på 

2000-talet tillkommit två direktiv
17

 som gjorde att frågan om en gemensam 

diskrimineringslagstiftning åter väcktes.
18

 Regeringen uttryckte denna ambition i en 

skrivelse:
19

  

”Uppdelningen av den svenska lagstiftningen mot diskriminering i olika lagar, i förening 

med den senaste tidens internationella utveckling på området, ger anledning att nu se över 

möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet 

diskrimineringsgrunder och samhällsområden. En samlad lagstiftning har också lättare att 

                                                 
12

 Prop. 2007/08:95, s. 96, Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s.21, Glavå, Arbetsrätt, s. 323 och 

Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 82. 
13

 Prop. 2007/08:95, s. 96, Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 21 och Källström & Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s. 82-83. 
14

 Prop. 2007/08:95, s. 96, Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 21 och Källström & Malmberg, 

Anställningsförhållandet, s.83. 
15

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 22. 
16

 Prop. 2007/08:95, s. 83. 
17

 Direktiv 2000/43/EG och direktiv 2000/78/EG. 
18

 Glavå, Arbetsrätt, s. 330-331. 
19

 Regeringens skrivelse 2000/01:59 s. 77 (egen kursivering). 
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få genomslag i det allmänna rättsmedvetandet och skulle därmed kunna utgöra ett 

effektivare skydd mot diskriminering.”  

2002 tillsatte regeringen en kommitté som hade att utreda ifall det fanns ett behov av en 

förenad diskrimineringslagstiftning som reglerade alla eller flertalet samhällsområden och 

diskrimineringsgrunder. Utöver detta skulle kommittén se över andra frågor såsom 

harmoniseringen med EU-rätten. Kommitténs arbete resulterade i SOU 2006:22, En 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Med några ändringar kom denna SOU sedan att 

ligga till grund för den proposition som regeringen några år senare lade fram, prop. 

2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, och som riksdagen 2008 antog. I och med 

den nya DiskL:s ikraftträdande år 2009 kom de tidigare lagarna
20

 att upphöra.
21

 

 En lag som inte kom att inbegripas i sammanslagningen till DiskL är lagen (2002:293) 

om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning som reglerar löner och andra anställningsvillkor.
22

 Denna lag är idag alltjämt 

gällande parallellt med DiskL. Ytterligare diskrimineringsregler hittas bland annat i 7-9 §§ 

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) gällande fackföreningstillhörighet 

samt 16-17 §§ FLL om missgynnande av föräldralediga.
23

 

  

2.2 Dagens DiskL 

Det är en mänsklig rättighet att skyddas mot diskriminering och vid säkerställandet av denna 

rättighet utgör diskrimineringslagstiftningen ett viktigt redskap.
24

 I DiskL:s förarbete kan 

läsas att lagens syfte är att värna om ”… principen om alla människors lika värde och allas 

rätt att bli behandlade som individer på lika villkor”.
25

 För att uppfylla lagens ändamål har 

lagen delats in i två huvudavsnitt: civilrättsliga förbud mot diskriminering i kapitel två samt 

offentligrättsliga regler om aktiva åtgärder i kapitel tre. På arbetslivets område kompletterar 

dessa regler varandra och återfinns i 2 kap. 1-4 §§ samt 3 kap. 1-13 §§ DiskL. Reglerna om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet ska läsas tillsammans med begreppsdefinitionerna i 

första kapitlet, de aktiva åtgärderna i tredje kapitlet samt med bevisbörderegeln i 6 kap. 3 § 

DiskL.
 26

 

 Genom att de sju tidigare diskrimineringslagarna sammanslogs till att bli en enhetlig 

diskrimineringslag skulle diskrimineringsområdet bli enklare, mer effektivt och på så vis även 

mer överskådligt.
27

  

 DiskL bygger delvis på de diskrimineringsgrunder och samhällsområden som 

reglerades i tidigare lagstiftning men när lagen infördes utökades skyddet till att omfatta 

ytterligare områden och grunder.
28

 De samhällsområden som idag finns reglerade är:
29

  

                                                 
20

 JämL (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 

läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot 

diskriminering, och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever. 
21

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 22, 29 och Glavå, Arbetsrätt, s. 331-332. 
22

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 21-22. 
23

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 83-84. 
24

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 19. 
25

 Prop. 2007/08:95, s. 79.  
26

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 31, Gabinus Göransson & Garpe, Arbetsrätten, s. 13 och 

Sigeman, Arbetsrätten, s. 149. 
27

 Prop. 2007/08:95, s. 83-84. 
28

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 29. 
29

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 33 och Glavå, Arbetsrätt, s. 332. 



13 

 

 

- arbetslivet (2 kap. 1-4 §§ DiskL),  

- utbildning (2 kap. 5-8 §§ DiskL),  

- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag 

(2 kap. 9 § DiskL),  

- start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet (2 kap. 10 § 

DiskL),  

- medlemskap i vissa organisationer (2 kap. 11 § DiskL),  

- varor, tjänster och bostäder m.m. (2 kap. 12 § DiskL),  

- hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. (2 kap. 13 § DiskL)  

- socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd (2 kap. 14 § 

DiskL).  

- värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom 

Försvarsmakten (2 kap. 15-16 §§ DiskL), samt 

- offentlig anställning (2 kap. 17 § DiskL). 

De två sista områdena, värnplikt och civilplikt samt offentlig anställning, tillkom vid DiskL:s 

införande. Annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten lades dock till först 

2010 och fanns således inte med vid införandet. Vad som kan förstås av uppräkningen är att 

lagens tillämpningsområde är stort.
30

  

 I DiskL:s portalparagraf
31

 redogörs för lagens ändamål som är att ”… motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter …”.  Motverkandet 

och främjandet ska ske oberoende av de sju diskrimineringsgrunder som paragrafen 

uppräknar:
32

 

- kön, 

- könsöverskridande identitet eller uttryck, 

- etnisk tillhörighet,  

- religion eller annan trosuppfattning, 

- funktionshinder, 

- sexuell läggning, eller 

- ålder.   

Vid DiskL:s tillkomst tillades två av dessa grunder, könsöverskridande identitet eller uttryck 

samt åldersdiskriminering. Alla diskrimineringsgrunderna, utom religion, definieras i 1 kap. 5 

§ DiskL.
33

 De olika grunderna har till syfte att skydda och identifiera vissa utsatta grupper i 

samhället och har därför olika karaktär. Diskrimineringsgrunderna är en sluten lista trots att 

vissa av remissinstanserna ifrågasatte varför den inte utformats med fler grunder eller som en 

öppen lista likt bland annat FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter eller EU-

stadgan.
34

 I propositionen till DiskL framförde regeringen sitt ställningstagande i frågan:
 35

  

                                                 
30

 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 30 och Sigeman, Arbetsrätten, s. 148. Glavå, Arbetsrätt, s. 

332. 
31

 En portalparagraf återfinns som regel i lagens inledande kapitel och reglerar vanligtvis lagens syfte och 

tillämpningsområde, här åsyftas 1 kap. 1 § DiskL. Se Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 102 

och Nilsson, Juridiken, s. 12 och 54. 
32

 Glavå, Arbetsrätt, s. 336. 
33

 Gabinus Göransson & Garpe, Arbetsrätten, s. 21 och Glavå, Arbetsrätt, s. 336. 
34

 Glavå, Arbetsrätt, s. 337 och Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 98-99. 
35

 Prop. 2007/08:95, s. 111 (egen kursivering). 
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”Regeringen anser att den lämpligaste lösningen i nuläget är att 

diskrimineringslagstiftningen utgår från de diskrimineringsgrunder som 

Diskrimineringskommittén arbetat med och som i huvudsak motsvarar vad som följer av 

olika EG-direktiv. Därmed är dock inte sagt att antalet diskrimineringsgrunder på sikt måste 

vara just dessa sju. Regeringen kan konstatera att Diskrimineringskommitténs förslag 

omfattar just dessa diskrimineringsgrunder och att det därmed inte nu finns tillräckligt 

underlag för att bedöma lämpligheten av att införa fler grunder eller en öppen lista i 

lagstiftningen.”  

Regeringen anförde vidare att det i framtiden kan finnas ett intresse att undersöka möjligheten 

och lämpligheten med en generell och heltäckande förbudsreglering. Därför skulle regeringen 

överväga att låta utreda möjligheterna till en öppen lista.
36

  

 Då den tidigare regleringen i princip överförts utan någon förändring i sak kan de 

tidigare lagarnas förarbeten samt rättspraxis på området fortsättningsvis ges viss betydelse. 

Förarbetena ska dock läsas med försiktighet då lagens avsikt i vissa hänseenden har kommit 

att ändrats i och med flytten till DiskL.
37

 

 

2.3 Gällande rätt på diskrimineringsområdet 

2.3.1 Direkt diskriminering 

Begreppet direkt diskriminering definieras i 1 kap. 4 § 1st 1p DiskL och bygger på tre 

rekvisit: missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband. Rekvisiten är starkt 

sammanlänkande med varandra och kompletteras av bevisbörderegeln i 6 kap. 3 § DiskL.
38

 

 Att någon missgynnats utgör en viktig del i begreppsdefinitionen av diskriminering. 

Med uttrycket någon i lagens paragraf menas en fysisk individ och juridiska personer 

omfattas därför inte av DiskL. Vem som innefattas i begreppet missgynnats bestäms i DiskL:s 

andra kapitel som innehåller diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsförbuden. 

Tillämpningsområdet för diskriminering är stort vilket medför att missgynnandet av en person 

kan ta sig olika uttryck. Det gemensamma för alla de personer som missgynnats är att 

förfarandet inneburit en skada eller en nackdel. Vad som varit orsaken till att den negativa 

effekten uppstått är inte av vikt för att kunna konstatera om rekvisitet missgynnade är 

uppfyllt. Situationer som innebär en underlåtenhet att handla, vilket leder fram till ett 

missgynnade, omfattas även de av den direkta diskrimineringen. Tillämpningen av rekvisitet 

missgynnade har inte vållat något större problem i domstolarna. Typfall av missgynnade vid 

direkt diskriminering är att inte få en anställning, att inte bli uttagen till en anställningsintervju 

eller att nekas tillgång till en utbildningsplats.
39

 

 Det andra rekvisitet utgörs av jämförbar situation vilket innebär att man ser till hur 

någon eller några andra personer behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

likartad situation. Prövningen sker i förhållande till rekvisitet missgynnade. De personer som 

jämförelsen sker med förutsätts ha bland annat annan ålder, vara av ett annat kön eller tillhöra 

en annan etnicitet. Om ingen motsatt jämförelse kan göras föreligger, enligt huvudregeln, 

ingen jämförbar situation eller diskriminering trots att den ena personen gynnats och den 

andra personen missgynnats.
40

 

                                                 
36

 Prop. 2007/08:95, s. 111 och Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 99. 
37

 Glavå, Arbetsrätt, s. 335. 
38

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 70.  
39

 A.a. s. 70-71. 
40

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 72-73 och 75. 
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I AD 2002 nr 45 prövades möjligheten att inte göra en motsatt jämförelse. En gravid kvinna 

sökte tjänst som barnmorska men fick den inte utan en annan, icke-gravid, kvinna med sämre 

meriter gavs anställning. Frågan som då uppkom var om den gravida kvinnan utsatts för 

diskriminering. I förarbetena till JämL hade frågan om diskriminering av gravida kvinnor i 

samband med anställning inte aktualiserats. Genom EU-domstolens avgörande i Dekker-

målet
41

 konstaterades att ett missgynnade som har samband med graviditet utgör direkt 

diskriminering på grund av kön. EU-domstolen grundade sitt ställningstagande på en 

tolkning av likabehandlingsdirektivet. Enligt dåvarande svensk rätt krävdes en jämförelse 

med en person av motsatt kön men genom barnmorskemålet såg Arbetsdomstolen istället till 

likabehandlingsdirektivets direkta effekt. Därigenom fastslogs att en sådan jämförelse inte 

behövdes i fråga om graviditet. Graviditet ska i sig innebära ett skydd vid jämförelse med en 

annan icke gravid person som gynnats, oavsett dennes kön.
42

 

Vid bedömningen av en jämförbar situation framgår det i såväl lagtext som förarbeten att det 

inte uppställs något absolut krav på en faktisk jämförelseperson för att rekvisitet jämförbar 

situation ska anses vara uppfyllt. Därmed går det lika bra att använda sig av en hypotetisk 

jämförelseperson. Det viktiga är dock att situationen i sig är jämförbar för att länken till 

missgynnandet inte ska vara bruten.
43

 

 Kravet på rekvisitet jämförbar situation varierar beroende på tillämpningsområde och 

vilken typ av situation det rör sig om. Ett exempel i arbetslivet är när arbetsgivaren ska fatta 

ett anställningsbeslut. En jämförelse sker då mellan de båda arbetssökandes kvalifikationer för 

tjänsten. Om en av de sökande är så pass bättre meriterad för tjänsten än den andre, att de inte 

kan anses vara i en jämförbar situation, så kan den sökande med de sämre meriterna inte anses 

blivit diskriminerad. I bevisfrågor är rekvisitet jämförbar situation av stor vikt. Om 

bedömningen av rekvisitet var absolut skulle det medföra att diskriminering skulle bli svårare 

att påvisa. Endast så kallade urvalssituationer skulle då godkännas då de bygger på att ett val 

görs mellan olika faktiska personer. Bedömningen, som den ser ut idag, godtar dock att en 

person kan anses vara diskriminerad trots att det inte finns en annan individ att jämföra med.
44

 

 Det sista rekvisitet består i ett orsakssamband vilket innebär att det ska finnas ett 

samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. För att en person ska kunna 

dömas för diskriminering krävs det en insikt om diskrimineringsgrunden. Det innebär att om 

personen som påstås utföra en diskriminerande handling saknar kunskap om vilken 

diskrimineringsgrund den andra personen tillhör finns inget orsakssamband. Vad gäller 

upplysningsplikt kring diskrimineringsgrunderna finns ingen sådan för exempelvis en 

arbetssökande vilket leder till att en kvinna inte behöver meddela att hon är gravid. Ett 

orsakssamband kan vara starkt eller svagt och ska sättas i relation till bevisbörderegeln, 6 kap. 

3 § DiskL. Starkast är orsakssambandet om det funnits en avsikt med att missgynna en person 

kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna, exempelvis att alla elever med etniskt 

ursprung ska diskrimineras. Handlande som har till syfte att visa på välvilja kan även det leda 

till diskriminering.
45

 Det krävs inget uppsåt bakom men det kan trots allt finnas ett 

orsakssamband vilket leder till att effekten av handlandet blir diskriminerande.
46

 När den 

diskriminerade omständigheten presumeras antas det föreligga ett orsakssamband men ett 

svagt sådant.
47

 Övrigt som kan bidra till ett svagt orsakssamband är om missgynnandet 

grundar sig på fler skäl än de som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. 

                                                 
41

 Se mål C-177/88 där en gravid kvinna nekats anställning. 
42

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 75-76. 
43

 A.a. s. 73. 
44

 A.a. s. 73-75. 
45

 A.a. s. 78-79. 
46

 Se mål C-197/96 gällande om ett förbud mot nattarbete för kvinnor strider mot likabehandlingsprincipen. 
47

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 78-79. 
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Det är dock tillräckligt att någon av diskrimineringsgrunderna utgör ett av skälen till 

missgynnandet utan att behöva vara det viktigaste eller det avgörande skälet.
48

 

 Ett indirekt orsakssamband kan förekomma i flera olika situationer i samband med 

direkt diskriminering. Ett av dessa fall är när ett missgynnade sker med grund i ett felaktigt 

antagande om förekomsten av en diskrimineringsgrund. En annan situation är den när ett 

missgynnade uppkommer på grund av att en person har en koppling till en annan persons 

diskrimineringsgrund. Förekomsten av ett indirekt orsakssamband ses som tillräckligt för att 

rekvisitet orsakssamband ska anses vara uppfyllt vid direkt diskriminering. Som nämnts måste 

den som missgynnar någon ha kännedom om den aktuella diskrimineringsgrunden för att ett 

orsakssamband ska föreligga. En fråga som då uppkommer är hur lång tid det får gå mellan 

missgynnandet och kännedomen om diskrimineringsgrunden ifråga, förutsatt att det även 

föreligger ett orsakssamband. Prövningen är svår att göra och måste ske från fall till fall.
49

 I 

en dom från Arbetsdomstolen konstaterades att tiden fyra månader sågs som tillräcklig från 

det att kännedomen infann sig och den diskriminerande handlingen utfördes.
50

  

 

2.3.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering definieras i 1 kap. 4 § 1st 2p DiskL och är ett begrepp som består av 

tre rekvisit: missgynnade, jämförelse och intresseavvägning. I rekvisiten missgynnande samt 

jämförelse finns ett krav på ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden. De svenska domstolarna har prövat få fall av indirekt diskriminering 

medan EU-domstolen har gjort flertalet tolkningar efter förfrågan från nationella domstolar. 

Genom dessa förfrågningar har begreppet indirekt diskriminering och dess rekvisit tolkats och 

utvecklats.
51

  

 Rekvisitet missgynnade har samma innebörd som missgynnandet vid den direkta 

diskrimineringen vilket innebär det ska vara fråga om en skada, ett obehag eller någon annan 

nackdel. Missgynnandet är tillämpligt på alla diskrimineringsgrunder men kan ta sig olika 

uttryck beroende på vilken grund det rör sig om. Det enda som skiljer rekvisiten åt är att det 

vid indirekt diskriminering inte finns något rakt orsakssamband mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden. Det ses istället till de missgynnande effekter som uppkommer när en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt ska tillämpas. De bestämmelser, kriterier 

eller förfaringssätt som utövas ses som neutrala i förhållande till diskrimineringsgrunderna 

men får andra effekter. Bestämmelserna kan bestå i interna ordningsregler i en verksamhet 

som bestämts ensidigt eller genom kollektivavtal. Kriterierna kan handla om krav från bland 

annat arbetsgivarens sida att en anställd måste besitta vissa språkkunskaper eller inneha en 

viss längd. Förfaringssätt innebär att man gör något som verkar neutralt men som ändock får 

en diskriminerande effekt.
52

  

Ett tydligt exempel på en handling som fått en missgynnande effekt visas i AD 2005 nr 87. 

En kvinna sökte anställning hos Volvo men nekades på grund av sin kroppslängd. Kravet på 

en viss längd, 163 cm, som uppställdes av Volvo var neutralt i förhållande till 

diskrimineringsgrunderna men innebar att särskilt kvinnor kom att missgynnas då kvinnor 

oftast är kortare än män. Arbetsdomstolen fastslog därför att bestämmelsen utgjorde indirekt 

könsdiskriminering då Volvo inte lyckades påvisa att kravet var lämpligt och nödvändigt i 

förhållande till syftet. 

                                                 
48

 A.a. s. 79. 
49

 A.a. s. 81. 
50

 Se AD 2005 nr 32 som handlade om en man med multipel skleros som blev uppsagd drygt tre månader efter 

att arbetsgivaren fått redan på sjukdomen. 
51

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 82. 
52

 A.a. s. 83-84. 
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 Rekvisitet jämförelse är av vikt för att kunna bedöma huruvida en missgynnande 

effekt inträffat eller inte. För att en jämförelse ska kunna genomföras krävs det att det finns 

personer som blivit missgynnade såväl som gynnade. Kravet på jämförelse vid indirekt 

diskriminering är, till skillnad från den direkta diskrimineringen, absolut. Det innebär att en 

faktisk jämförelse måste ske och att en hypotetisk inte godtas. Vid bedömningen utgår man 

främst ifrån den grupp som den missgynnande personen tillhör och jämför med en person i en 

motsatt grupp. De som tillhör gruppen som missgynnats måste vara väsentligt fler än de som 

tillhör den grupp som gynnats. Det måste således vara en betydande skillnad mellan de 

missgynnade och de gynnade. EU-domstolen har uttalat att det är upp till de nationella 

domstolarna att avgöra om kriteriet jämförbar situation ska ses som uppfyllt.
53

 

 Indirekt diskriminering består av en intresseavvägningsregel som ska bedöma om en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt ska ses som tillåtet eller otillåtet. Regeln är 

uppdelad i två led där det första ledet består av rättsfakta och den bevisning som den 

kärande
54

 har att föra fram. Käranden ska visa på att ett särskilt missgynnande förkommit 

genom en faktisk jämförelse. Det andra ledet utgörs av motbevisningen som ligger på den 

svarande
55

. Svarande har att först visa på att han eller hon har ett objektivt godtagbart syfte 

med sitt handlande som inneburit att en viss grupp missgynnats. Syftet ska vara så pass 

skyddsvärt att det ges företräde framför principen om att någon inte ska missgynnas. Därefter 

ska svarande visa att de åtgärder som vidtagits för att uppnå syftet varit lämpliga och 

nödvändiga. Om det visar sig att det funnits andra, icke diskriminerande, medel att vidta eller 

andra handlingsalternativ för att uppnå ett i sig acceptabelt syfte ska agerandet ses som 

otillåten indirekt diskriminering.
56

   

 Vid diskriminering som gäller kön har det skett en rättsutveckling på området från 

indirekta till direkta förbud. Missgynnandet gäller tidsbegränsat anställda, föräldralediga och 

deltidsarbetande vilket har prövats av EU-domstolen utifrån regeln om indirekt 

diskriminering. Efter prövningarna har direktiv antagits för att ge ett skydd till de personer 

som har avvikande anställningsvillkor.
57

 Konsekvensen av direktivens införande är att talan 

om diskriminering nu kan föras genom direkt diskriminering istället för indirekt i de delar av 

den nationella rätten där direktiven implementerats. Utvecklingen har medfört att personer 

med avvikande anställningsvillkor dels skyddas genom lagen om förbud mot diskriminering 

av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning och dels 

genom FLL som innehåller ett skydd mot missgynnande av föräldralediga. Skyddet mot 

indirekt diskriminering tillämpas fortfarande i DiskL men om missgynnandet av en kvinna har 

samband med föräldraledighet borde en prövning i första hand göras enligt FLL.
58

 

 

2.3.3 Könsdiskriminering 

Definitionen av könsdiskriminering återfinns i 1 kap. 5 § 1st 1p DiskL. Där redogörs för vad 

lagen avser med begreppet kön vilket är att någon är man eller kvinna. Vad som här åsyftas är 

en människas biologiska kön, det vill säga det kön som man föds in i. Kön är en objektiv 

grund och går lätt att bestämma då man redan vid födseln folkbokförs med en viss 

könstillhörighet. Det finns bara två kön: ett kvinnligt och ett manligt. Att så är fallet 

förtydligar regeringen i förarbetet till lagen. Dock ges könsbegreppet en vidare innebörd i 
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s. 172.  
56
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paragrafens andra stycke där man inkluderar människor som har eller avser att genomföra ett 

könsbyte. Dessa personer kallas vanligen för transpersoner och skyddet har sin grund i EU-

domstolens praxis.
59

 Transpersoner som inte avser att byta kön innefattas istället i 

diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Där är det en människas 

sociala kön som ligger i fokus. Socialt kön, som vanligtvis brukar benämnas genus, kan 

förklaras som ett kön som skapats.
60

  

 Tidigare diskrimineringslagar har inte definierat begreppet kön vilket varken EU-

rätten eller någon FN-konvention heller har gjort.  Men i och med införandet av 

diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck ansågs en definition av kön 

vara nödvändig då begreppen inte ska blandas ihop.
61

  

 Diskrimineringskommittén som utsågs för att utreda ifall en gemensam 

diskrimineringslag skulle införas kom med förslaget att begreppet kön skulle innebära ”… det 

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

för henne eller honom”
62

. Förslaget avvisades dock av regeringen med motiveringen att inte 

alla som vistas i Sverige är folkbokförda här varpå kommitténs definition inte skulle ge alla 

ett kön. Istället kom definitionen att innefatta det biologiska könet.
63

 

 Både kvinnor och män kan bli föräldrar men det är än så länge enbart kvinnor som kan 

bli gravida. Just graviditet har ett direkt samband med kön vilket gör att gravida kvinnor 

omfattas av dels det direkta könsdiskrimineringsförbudet i DiskL och dels av 

missgynnandeförbudet i FLL. Föräldralediga män ges även de ett skydd mot direkt 

könsdiskriminering men de omfattas inte av skyddet när det kommer till situationer som rör 

graviditet. Det kan således sägas att män, i en graviditetsituation, enbart erhåller ett skydd mot 

missgynnande enligt FLL. Detta till trots att själva diskrimineringsgrunden kön är könsneutral 

vilket innebär att skydd ges till både det manliga och kvinnliga könet.
64

 Att kvinnan ibland 

ges ett dubbelt skydd framgår bland annat av AD 2013 nr 18. 

I AD 2013 nr 18 erhöll en gravid kvinna inte den löneökning som hon och arbetsgivaren 

avtalat om. Till följd av att avtalet ansågs vara brutet uppkom frågan om bolaget gjort sig 

skyldig till direkt könsdiskriminering enligt 2 kap. 1 § DiskL och missgynnande enligt 16 § 

FLL. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren brutit mot båda lagarna och dömdes därför att 

till arbetstagaren utbetala ett samlat belopp som grundats i både DiskL och FLL.   

2.3.4 Diskrimineringsförbudets skyddsobjekt och tillämpningsområde 

2 kap. 1 § DiskL är en förbudsregel där det kan utläsas att en arbetsgivare inte får 

diskriminera, direkt eller indirekt, i någon av de relationer som stadgas.
65

 Paragrafen tar sikte 

på en arbetsgivares relationen med:
66

 

- en arbetstagare, 

- en arbetssökande, 
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 Se mål C-13/94 där domstolen fastställde att en uppsägning med grund i att personen i fråga avsåg och sedan 
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rättigheterna. Även i mål C-423/04 fastslog EU-domstolen att könsdiskriminering förelåg. Där var fallet att en 

man som bytt kön till kvinna nekades pension vid 60 års ålder då gränsen för män gick vid 65 års ålder.  
60
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Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 85 och Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 101 och 103-104. 
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45, Sigeman, Arbetsrätten, s. 150 och Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 101-103.  
65

 Se Persson Härneskog, Diskrimineringslagen 2 kap. 1 §, lagkommentar not 26, (2013-05-05, Karnov Internet). 
66
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- en förfrågare, 

- en praktikant, samt 

- inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

Förbudet gäller diskriminering orsakad av någon av lagens sju diskrimineringsgrunder. I 

tidigare lagstiftning uttrycktes specifika typsituationer för när förbudet skulle gälla men det 

togs bort när DiskL tillkom och regleringen gäller numera utan begränsningar till vissa 

situationer. Syftet med att inte ha en uppräkning var att markera den höjda ambitionsnivån 

och på så vis blev skyddet heltäckande.
67

  

Diskrimineringsförbudet ger genom paragrafens första punkt ett skydd åt arbetstagare. 

Med uttrycket menas alla arbetstagare och skyddet omfattar ”… alla situationer där 

arbetsgivare och arbetstagare kan mötas på arbetsplatsen eller som har en naturlig anknytning 

till arbetet”.
68

  Begreppet innebär att en arbetssökande som ingått ett avtal om anställning är 

att anses som en arbetstagare och i och med att förbudet tar sikte på alla så omfattas även de 

som inte skyddas av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Vid bestämmandet av 

begreppet arbetstagare tas inte någon hänsyn till om personen i fråga har en fast eller 

tidsbegränsad anställning.
69

 

 Genom paragrafens andra punkt får även arbetssökande och den som gör en förfrågan 

om arbete ett diskrimineringsskydd. Att arbetssökande omfattas är en implementering av 

likabehandlingsdirektivets tredje artikel och ger ett skydd för hela anställnings- och 

rekryteringsförfarandet. Viktigt att förtydliga är dock att arbetsgivaren inte behöver fatta ett 

beslut om anställning för att diskrimineringsförbudet ska ses som tillämpligt. En 

arbetssökande består i en person som tydligt tillkännagett att en anställning önskas men som 

ännu inte ingått ett avtal med arbetsgivaren.
70

  

I AD 2011 nr 2 drabbades en kvinna under sin praktiktjänstgöring av ett missfall. Kvinnan 

ansågs enligt Arbetsdomstolen uppfylla kriterierna för att ses som en arbetssökande då hon 

tydligt tillkännagett önskan om anställning efter avslutad praktik. Kvinnan nekades dock 

senare anställning med grund i att hon någon gång i framtiden kan komma att bli gravid och 

därmed måste utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Frågan som då uppkom var om 

arbetsgivaren gjort sig skyldig till direkt könsdiskriminering i 2 kap. 1 § DiskL samt agerat i 

strid med missgynnandeförbudet i 16 § FLL. Problematiken i fallet utgjordes av att 

arbetsgivaren kunde visa att andra skäl än de som kunde kopplas till föräldraledighet och 

graviditet legat till grund för den uteblivna anställningen. Arbetsdomstolen ansåg att 

arbetsgivarens agerande utgjort ett brott mot både DiskL och FLL då föräldraledigheten och 

graviditeten ändock utgjort ett av de skäl som framlagts för nekandet av anställningen. 

Arbetsgivaren dömdes därför att till kvinnan utbetala ett gemensamt belopp grundat i både 

DiskL och FLL.    

 Skyddet att inte diskrimineras är dock än mer långtgående då även den som gör en 

förfrågan om arbete ska ingå i skyddskretsen. Denna reglering har inte funnits i de tidigare 

diskrimineringslagarna men regeringen såg ett behov av ett utökat skydd då det bland annat 

förekommer att personer med utländsk bakgrund ges negativa besked redan vid förfrågan om 

arbete.
71
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 Utöver arbetstagare, arbetssökande och förfrågare skyddas även praktikanter vilket 

regleras i paragrafens tredje punkt. Med praktikanter menas tre grupper: yrkespraktikanter, 

praktikanter från gymnasieskolan samt PRAO-elever från grundskolan.
72

 

 Den sista skyddsgruppen, enligt paragrafens fjärde punkt, är inhyrd eller inlånad 

arbetskraft och då avses anställda hos bemanningsföretag. Ansvaret för att diskriminering inte 

förekommer är uppdelat på bemanningsföretaget och kundföretaget där ansvaret ligger på den 

part som förfogar över de rättsliga och faktiska förhållandena.
73

 

 Diskrimineringsförbudet riktar sig till arbetsgivarna och vem som ska anses vara 

arbetsgivare har Arbetsdomstolen fastslagit i bland annat AD 1984 nr 141. Domstolen fastslog 

där att en arbetsgivare är ”… den fysiska eller juridiska person som träffat avtal med en annan om 

utförande av arbete under sådana förhållanden att ett anställningsavtal föreligger”. (egen 

kursivering) Men begreppet arbetsgivare är vidare än så vilket framgår av paragrafens tredje 

stycke. Till arbetsgivare likställs nämligen den som har rätt att besluta i frågor som rör någon 

av de personer som uppställs i 2 kap. 1 § 1st DiskL, vilka annars fattas av en arbetsgivare.  

 

2.3.5 Undantag till diskrimineringsförbudet 

Till diskrimineringsförbudet i 2 kap. 1 § DiskL finns fyra undantag: verkliga och avgörande 

yrkeskrav, positiv särbehandling samt två gällande åldersdiskriminering. I vissa fall kan det 

vara befogat att frångå diskrimineringsförbudet och diskrimineringsgrunderna om en 

egenskap, beroende av någon grund, är nödvändig till följd av arbetets karaktär. Enligt 

paragrafens första punkt ses det som godtagbart ”… vid beslut om anställning, befordran eller 

utbildning för befordran …” om det föreligger ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har 

ett berättigat syfte och som är lämpligt och nödvändigt för att syftet ska uppnås. Med 

yrkeskrav menas meriter, yrkeskvalifikationer och andra nödvändiga förutsättningar som 

krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Förutsättningen att 

yrkeskravet behöver vara verkligt och avgörande innebär att det inte får vara en fingerad 

orsak samt att förmågan eller egenskapen ska göra att personen i fråga förväntas utföra ett 

bättre arbete än de andra sökande. Därutöver behöver kravet vara lämpligt och nödvändigt för 

att syftet ska uppnås vilket betyder att behandlingen ska leda till det önskade resultatet och 

inte får vara mer ingripande än vad som behövs för att uppnå detsamma. Det berättigade 

syftet måste överensstämma med EU-rätten eller på annat sätt vara godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle. Undantaget är dock snävt och får endast användas vid de uppställda 

situationerna, således är det inte tillämpbart på löner och andra anställningsvillkor.
74

 

 På arbetslivets område är positiv särbehandling otillåten för alla 

diskrimineringsgrunder förutom den som rör grunden kön, vilket framgår av paragrafens 

andra punkt. En positiv särbehandling kan uppkomma i anledning av det aktiva 

jämställdhetsarbete som en arbetsgivare bedriver för att skapa jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Den positiva särbehandlingen kan resultera i att underrepresenterade eller eftersatta 

grupper ges företräde, vissa förmåner eller andra fördelar framför andra grupper. Positiv 

särbehandling är applicerbar på alla situationer förutom tillämpningen av löner och andra 

anställningsvillkor. Syftet med särbehandling behöver således vara att jämställdhet ska uppstå 

i praktiken men åtgärderna får endast vara av tillfällig karaktär. Särbehandlingen är endast 

tillåten för personer som är likvärdiga vilket innebär att det inte får ske om någon har 

väsentligt sämre meriter och personliga kvalifikationer än den andre. Diskrimineringsgrunden 

kön får inte ensamt vara avgörande för en positiv särbehandling utan det måste alltid göras en 
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individuell bedömning där hänsyn tas till meriter och personliga egenskaper. Att faktiskt 

genomföra en särbehandling är ingen skyldighet för en arbetsgivare utan det är upp till 

arbetsgivaren själv att avgöra om han vill tillämpa denna metod. Positiv särbehandling har sin 

grund i EU-rätten men då det är ett undantag ges medlemsstaterna ingen möjlighet att tillämpa 

mer vidsträckta regler än vad som uppställts av EU-rätten.
75

  

 I paragrafens tredje och fjärde punkt regleras två undantag från förbudet mot 

åldersdiskriminering men dessa kommer inte att beröras närmare.
76

 

 

2.3.6 Aktiva åtgärder 

I DiskL:s tredje kapitel finns regler om aktiva åtgärder. Kapitlet innehåller sexton paragrafer 

och tretton av dessa rör arbetslivet. Resterande paragrafer reglerar utbildningsområdet.  

Bestämmelserna gällande arbetslivets område hör främst till diskrimineringsgrunderna kön, 

etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. Att så är fallet har sin grund i att 

reglerna i princip oförändrat överförts till DiskL från JämL och lagen om åtgärder mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Utbildningsområdets bestämmelser om aktiva åtgärder har dock samband 

med ytterligare två diskrimineringsgrunder: funktionshinder och sexuell läggning. 

Regleringen i denna del har sin grund i lagen om likabehandling i högskolan och lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Syftet med 

arbetslivets regler är att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden och på så vis arbeta för 

att säkerställa likabehandling av människor på arbetsplatsen. Liknande syfte finns gällande 

utbildningsområdet men där handlar det om främjandet av en likabehandling av barn, elever 

och studenter.
77

 Fortsättningsvis kommer endast det arbetsrättsliga området att beröras. 

 Förbudsreglerna i andra kapitlet har till skillnad från de aktiva åtgärderna ett 

individperspektiv som ser till enskilda fall av diskriminering. Aktiva åtgärder har istället som 

huvudsyfte att agera som ett påtryckningsmedel där arbetet ska ske för att skydda kvinnor och 

män som en grupp i arbetslivet.
78

  

 Av 3 kap. 1 § DiskL framgår att arbetsgivaren ska samverka med de fackliga 

organisationerna, som oftast är den part som företräder arbetstagarsidan, om hur de aktiva 

åtgärderna ska genomföras. I DiskL:s förarbete framgår det att arbetsgivaren är den som har 

det yttersta ansvaret för att lagen följs trots att det handlar om en samverkan mellan de båda 

parterna. Samverkanskravet hör även ihop med skyldigheten i 3 kap. 2 § DiskL om att verka 

för att utjämna och förhindra skillnader rörande löner eller andra anställningsvillkor för män 

och kvinnor som har samma eller likvärdigt arbete. Dessa paragrafer är allmänna 

bestämmelser. I nästkommande paragraf, 3 kap. 3 § DiskL, fastslås det mål arbetsgivaren ska 

arbeta mot som tillika framgår av lagens ändamål i portalparagrafen till lagen.
79

  

 Arbetsgivarens skyldigheter specificeras sedan vidare i 3 kap. 4-13 §§ DiskL. Där 

föreskrivs bland annat att en arbetsgivare ska anpassa arbetsförhållandena på arbetsplatsen så 

att alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning finner 

förhållandena lämpliga, 3 kap. 4 § DiskL. Arbetsgivaren ska även underlätta möjligheten att 

förena arbete och föräldraskap. Skyldigheten innebär att en arbetsgivare inte får försvåra för 

en arbetstagare som vill nyttja sin rätt till föräldraledighet, 3 kap. 5 § DiskL.
80

 Alla 
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arbetsgivare ska vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader på arbetsplatsen. 

Kartläggningen och analysen har till syfte att ”… upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män”.
81

 Arbetsgivare som 

har minst tjugofem anställda ska därutöver vart tredje år upprätta en handlingsplan för 

jämställda löner, 3 kap. 10-12 §§ DiskL. Liknande bestämmelser finns för arbetsgivarens 

skyldighet att i vissa fall upprätta en jämställdhetsplan, 3 kap. 13 § DiskL. Syftet med en 

jämställdhetsplan är att de åtgärder som vidtas blir en del i ett långsiktigt 

jämställdhetsarbete.
82

 

 

2.3.7 Diskrimineringsersättning 

När någon bryter mot DiskL:s förbud påförs den som gjort överträdelsen att utbetala en 

diskrimineringsersättning för den ideella skada som uppstått vilket regleras i 5 kap. 1 § DiskL. 

Enligt tidigare diskrimineringslagar utgjorde påföljden ett allmänt skadestånd men i och med 

DiskL:s tillkomst infördes istället en diskrimineringsersättning som utökade möjligheten till 

en högre ersättningsnivå. Avsikten med förändringen uttrycks i DiskL:s förarbete och var att 

ersättningen skulle ligger på en högre nivå än det tidigare skadeståndet som låg runt 20 000kr-

50 000kr. Ökningen var möjlig i och med att man bytte ut begreppet skadestånd till begreppet 

ersättning. Det allmänna skadeståndet hade nämligen koppling till skadeståndslagens 

(1972:207; SkL) ersättningsnivåer och Arbetsdomstolen blev då bunden till den nivå som 

satts av SkL:s praxis gällande olaga diskriminering.
83

  

 Diskrimineringsersättningen är tänkt att ha dels en avskräckande preventiv funktion 

och dels en kompenserande funktion för den som fått utstå kränkningen. Upplägget med ett 

skadestånd som är effektivt, proportionellt och avskräckande har sin grund i EU-rätten. Då 

diskrimineringsersättningen ersatte det tidigare allmänna skadeståndet kan inte vägledning om 

ersättningens storlek hämtas från tidigare praxis utan det enda som tidigare praxis kan vara 

behjälplig med är vad som ska anses vara försvårande och förmildrande omständigheter. Om 

det krävs tolkning får vägledning istället hämtas i DiskL:s förarbete. Ersättningens storlek 

sätts med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall och kan jämkas om särskilda skäl 

föreligger men möjligheten till jämkning är mycket små.
84

  Faktorer som påverkar storleken 

på ersättningen är:
85

 

- ”… överträdelsens art och omfattning 

- den personliga upplevelsen av kränkningen 

- den drabbades intresse av att reglerna upprätthålls 

- avsikten hos den som diskriminerat 

- konsekvensen för den drabbade 

- det allmännas intresse av att diskriminering inte sker 

- om diskriminering inträffat tidigare i verksamheten”. 

Diskrimineringsersättningsreglerna omfattar alla samhällsområden men på arbetslivets 

område kan det utöver diskrimineringsersättning bli fråga om en ersättning för den 

ekonomiska skada som en arbetstagare kan ha haft i samband med diskrimineringen.  En 

arbetssökande har dock inte någon rätt till ersättning för ekonomisk skada och kan inte heller 

kräva att få den sökta anställningen eller befordran.
86
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 Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 106. 
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 A.a. s. 105-110. 
83

 Sigeman, Arbetsrätten, s. 149, Gabinus Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 156-157 
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 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 99-100. 



23 

 

 

2.3.8 Bevisbörderegeln 

Bevisregeln i de dåvarande diskrimineringslagarna tillkom som ett resultat av EU:s 

bevisbördedirektiv
87

 och därför ses EU:s rättspraxis som den främsta rättskällan när regeln 

ska tillämpas.
 
Syftet med direktivet var att ge kärandeparten en bevislättnad för att därmed 

kunna upprätthålla diskrimineringsförbuden även i praktiken. I de äldre 

diskrimineringslagarnas förarbeten anges att bevisbördan ska ses som delad mellan parterna 

men i en dom från högsta domstolen
88

 konstaterades att bevisbörderegeln ses som en 

presumtionsregel. Presumtionsregeln innebär att den bevisning käranden framlägger i det 

första bevisledet innebär en presumtion om att diskriminering föreligger. För att bryta 

presumtionen måste den svarande komma med motargument och styrkande bevisning för 

dessa argument.
89

  

När dagens DiskL skulle utformas ansåg regeringen att bevisregeln skulle utformas på 

samma sätt som tidigare då regeln var tydlig i sin utformning, innebar en bevislättnad för den 

kärande samt uppfyllde de krav som bevisbördedirektivet uppställde.
90

 För att få en samlad 

bild över innebörden av den bevisbörda som ligger på käranden och svaranden bör 

bevisregeln i 6 kap. 3 § DiskL läsas tillsammans med diskrimineringsbegreppen i 1 kap. 4 § 

DiskL och diskrimineringsförbuden i andra kapitlet.
91

 Bevisregeln är uppdelad i två led där 

det första ledet består av den bevisning som åligger kärandeparten att framföra. Därefter 

övergår bevisbördan till svarandeparten i det andra ledet. Likt de äldre diskrimineringslagarna 

ses bevisbörderegeln fortsatt som en presumtionsregel.
92

  

Kärande har som ett led i sin bevisning att visa på omständigheter som ger anledning 

att anta, att han eller hon, blivit utsatt för diskriminering eller andra repressalier. I fall som rör 

direkt diskriminering har den kärande att påvisa missgynnande och jämförbar situation fullt 

ut. Om de två rekvisiten är uppfyllda presumeras det att det finns ett orsakssamband till 

diskrimineringsgrunden och bevisbördan går över till den svarande. För att den svarande ska 

undgå påföljder krävs det en motbevisning av presumtionen. Svaranden har att bryta 

orsakssambandet genom att styrka att det finns andra sakliga skäl till missgynnandet än de 

som har en koppling till diskrimineringsgrunden.
 
Vilka de presumerande omständigheterna är 

får avgöras från fall till fall. När det handlar om indirekt diskriminering ser bevisningen något 

annorlunda ut. Den kärande har då att visa på omständigheter som består av till synes neutrala 

kriterier men som i praktiken leder till att någon missgynnas på grund av exempelvis sitt kön. 

Det åligger den svarande att i det läget visa på att kriteriet objektivt kan motiveras utifrån ett 

berättigat syfte och att de medel som vidtagits för att uppnå syftet varit nödvändiga och 

lämpliga. Att dela upp bevisprövningen konsekvent i två led kan ibland vara svårt och därför 

finns det en möjlighet att istället pröva den i ett sammanhang när så är ändamålsenligt. Om 

den svarande skulle kunna göra gällande att inget missgynnande överhuvudtaget förekommit 

måste en prövning rimligen först ske av detta innan käranden kan göra det antagligt att 

diskriminering skett. Att så är fallet beror på att när den kärande visat på att diskriminering är 

antagligt förutsätts att ett missgynnande skett i något avseende.
93
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 Direktiv 97/80/EG. 
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 NJA 2006 s. 170 gällande ett homosexuellt par som avvisats från en restaurang på grund av att de pussat och 

kramat varandra.  
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90

 A.prop. s. 445. 
91

 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen, s. 533. 
92
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2.4 Diskrimineringslagen ur ett EU-rättsligt perspektiv 

2.4.1 Likabehandlingsdirektivet 

Rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 

kvinnor och män i arbetslivet
94

, det nya likabehandlingsdirektivet, består av en 

sammanställning av fyra stycken tidigare direktiv. Dessa direktiv är 

likabehandlingsdirektivet
95

, direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 

företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet
96

, direktivet om lika lön för kvinnor 

och män
97

 samt bevisbördedirektivet.
98

 Ett viktigt syfte inom gemenskapen och en 

grundläggande princip inom gemenskapslagstiftningen är verkandet för jämställdhet mellan 

kvinnor och män, vilket även är genomgående i alla direktiv.
99

 Syftet med det nya 

likabehandlingsdirektivet är att trygga genomförandet av principen om likabehandling och 

lika möjligheter för kvinnor och män i deras yrkesverksamhet. Direktivet innehåller därför en 

rad bestämmelser för att verka för likabehandling. Dessa bestämmelser är:
100

 

 -  "… Tillträde till anställning, inklusive befordran, och yrkesutbildning. 

 -  Arbetsvillkor, inklusive lön. 

 -  Företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet."  

Det äldre likabehandlingsdirektivet genomgick en omfattande förändring år 2002 vilket ledde 

till att ett ändringsdirektiv
101

 tillkom. Syftet med ändringen var att uppdatera det nya 

direktivet utifrån det rådande rättsläget och den praxis från EU-domstolen som vuxit fram på 

området.
102

   

 I ändringsdirektivet uttrycktes direkt i texten till direktivet vad direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kön skulle innebära.
103

 Begreppen återfinns i artikel 2.2 i 

ändringsdirektivet. Vid direkt diskriminering finns ett samband mellan en persons 

könstillhörighet och den diskriminerande handling som personen ifråga utsatts för. Indirekt 

diskriminering innebär att regeln i sig är könsneutral men vid tillämpning leder den till 

diskriminering av en person av det ena könet.
104

  

I fallet Dekker mot VJV-centrum definierade EU-domstolen för första gången vad direkt 

diskriminering i likabehandlingsdirektivet skulle innebära. Fallet rörde en arbetssökande, 

Elisabeth Dekker, som nekats anställning på grund av sin graviditet trots att arbetsgivaren, 

VJV-centrum, bedömt henne som bäst lämpad för arbetet. Arbetsgivaren åberopade som skäl 

till den uteblivna anställningen att det skulle innebära en merkostnad att anställa Dekker. 

Domstolen godtog inte skälet och förklarade även att arbetsgivaren gjort sig skyldig till 

direkt diskriminering på grund av könstillhörighet då endast kvinnor kan bli gravida och 

nekas anställning på sådana grunder.  

                                                 
94
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 Direktiv 76/207/EEG. 
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 Direktiv 75/117/EEG. 
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Slutsatsen av domen blev att skyddet för att gravida arbetssökande kvinnor inte diskrimineras 

väger tyngre än de ekonomiska konsekvenser en arbetsgivare kan tvingas kännas vid.
105

 

 

2.4.2 Bevisbördedirektivet 

De tidigare diskrimineringslagarna innefattade en bevisbörderegel som grundade sig i 

bevisbördedirektivet. Vid införandet av DiskL överfördes denna regel i sin helhet och på så 

vis kom även DiskL:s bevisbörderegel att bygga på EU:s bevisbördedirektiv. Direktivet 

bygger delvis på den praxis som EU-domstolen fastslog i målet Bilka-Kaufhaus
106

 och 

beskriver hur bevisbördan ska fördelas mellan parterna vid en diskrimineringstvist.
107

 I artikel 

4.1 i direktivet går det att utläsa att det åligger de nationella rättssystemen att vidta sådana 

åtgärder som gör det möjligt att upprättelse kan sökas om någon anser sig blivit behandlad i 

strid med likabehandlingsprincipen. Den part som känner sig kränkt ska framlägga fakta som 

ger anledning att anta att personen i fråga blivit utsatt för direkt eller indirekt diskriminering. 

Den svarande parten har sedan att visa på att något brott mot likabehandlingsprincipen inte 

förekommit. Direktivet ger därmed parterna en delad bevisbörda. Medlemsstaterna kan, om 

de vill, införa regler som är mer gynnsamma för den diskriminerande parten än de regler som 

direktivet uppställer men de kan inte uppställa regler som är mindre fördelaktiga.
108

 

Bevisbördedirektivet kom senare att omarbetas och blev en del av det nya 

likabehandlingsdirektivet som kom år 2006.
109
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3. Föräldraledighet 

3.1 Historik 

Den tidigare moderskapsförsäkringen (1931:281) övergick 1974 till att bli en 

föräldraförsäkring reglerad i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Denna förändring 

innebar att föräldrapenning, som tidigare kallades moderskapspenning, numera skulle utgå till 

den förälder som huvudsakligen var hemma och vårdade barnet. Tiden närmast efter födseln 

var dock undantagen då ersättningen fortfarande skulle tillfalla modern. I och med 

föräldraförsäkringen gavs även papporna rätt till ersättning. Därutöver introducerades även en 

garantinivå som garanterade alla föräldrar ett lägsta belopp de dagar som de inte 

förvärvsarbetade utan var hemma för vård av barn.
110

   

 Efter föräldraförsäkringens införande tillsattes en utredning för att utvärdera de nya 

reglerna. Utredningen framlade ett förslag om att ersättningstiden borde förlängas samt att det 

borde finnas en reglering om att ingen förälder ensam får utnyttja alla ersättningsdagar. 

Förslaget innebar dock ingen ändring av den dåvarande lagstiftningen utan regeringen 

beslutade istället om införandet av en ny lag om föräldraledighet, lag (1978:410) om rätt till 

ledighet för vård av barn, m.m.
111

 Denna lag skulle bidra till bättre samordning mellan 

reglerna om ersättning och reglerna om ledighet. I och med den nya föräldraledighetslagen 

avskaffades lagen (1945:884) om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av 

äktenskap eller havandeskap m.m. som tidigare ersatt lagen (1939:171) om förbud mot 

arbetstagares avsked i anledning av trolovning, äktenskap m.m. Det väsentliga i den tidigare 

lagen överfördes istället till den nya föräldraledighetslagstiftningen. De 

anställningsskyddsregler som kom att innefattas i föräldraledighetslagen kunde ses som ett 

komplement till lagen (1974:12) om anställningsskydd
112

. Skillnaden mellan dessa lagar var 

att föräldraledighetslagen tog sikte på att omfatta alla arbetstagare vilket inte var fallet i 1974 

års LAS. Dagens LAS saknar även den en reglering av alla arbetstagare. Det var i 

föräldraledighetslagen som mammaledigheten först infördes vilken medgav modern rätt att 

vara hemma med barnet sex veckor innan och sex veckor efter födseln. Härigenom uppfylldes 

Europarådets sociala stadga som uppställde ett krav på en tolv veckor lång viloperiod i 

samband med barnabörden.
113

  

 I samband med föräldraledighetslagen infördes förändringar i föräldraförsäkringen, 

däribland en ny ersättningsform. Denna innebar att föräldrapenning kunde utgå för tillfällig 

vård av barn, såsom vid sjukdom eller dylikt. Vem av föräldrarna som skulle få ersättningen 

var upp till var och en att bestämma.
114

  

 Införandet av föräldraledighetslagen och föräldrapenning vid tillfällig vård av barn 

skedde med den socialdemokratiska regeringen vid rodret men bara några månader senare tog 

den borgerliga regeringen över makten. Maktskiftet innebar ingen större förändring utan den 

påbörjade regleringen vidareutvecklades. Den borgerliga regeringen planerade nämligen en 

trestegsutbyggnad av föräldraförsäkringen för att realisera de familjepolitiska mål som 

uppställts i regeringsdeklarationen.
115

 Dessa tre steg omfattade:
116
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111

 Lagen är numera upphävd genom SFS 1995:584. 
112

 Föregångare till dagens lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 
113

 Julén Votinius, Föräldrar i arbete, s. 64-66. 
114

 A.a. s. 66. 
115

 A.a. s. 66-67. 
116

 A.a. s. 67. 



27 

 

 - ett förlängande av ersättningstiden och en möjlighet till deltidsledighet, 

 -  rätt till ledighet som inte hänförs till föräldraförsäkringen, 

 -  ett avskaffande av den tidigare införda garantinivån så att ersättningen istället  

  skulle grundas på den sjukpenninggrundande inkomsten och ett inrättande av ett 

  system för vårdnadsbidrag. 

Dessa steg kom sedan att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen som i stora delar även 

kvarstår idag.
117

 

 År 1979 infördes ett utökat skydd för gravida arbetstagare som hade ett fysiskt 

krävande jobb. Skyddet innebar att den gravida kvinnan erhöll rätt att bli omplacerad till 

mindre påfrestande arbetsuppgifter om hon så önskade. Gick inte en omplacering att 

genomföra kunde hon istället välja att vara tjänstledig. I samband med tjänstledigheten skulle 

en havandeskapspenning utgå. För att havandeskapspenningen skulle betalas ut krävdes ett 

läkarintyg som visade på att kvinnans arbetsförmåga minst halverats. Denna form av reglering 

kvarstår än idag, om än med några få ändringar. 1979 infördes även en helt ny 

föräldraledighetslag och därmed en rätt, att helt fristående från ersättning i form av 

föräldrapenning, vara ledig i 18 månader. Den föräldraledige behövde inte under ledigheten ta 

ut sin föräldrapenning utan kunde spara de dagarna tills senare. En ytterligare rättighet som 

gavs arbetstagaren gällde möjligheten att gå ner till 75 % i arbetstid fram tills barnet fyllt 8 år 

eller avslutat sitt första skolår.
118

 

 Sverige ligger i framkant gällande föräldraledighet vid en jämförelse med övriga EU-

länder då dagens FLL tillkom redan år 1995.
119

 Sveriges medlemskap i EU har påverkat 

FLL:s utveckling då bland annat EU:s mödraskapsdirektiv
120

 från 1992 bidrog till att dagens 

FLL skapades.
121

 Lagen ger alla arbetstagande föräldrar, oberoende deras 

arbetstidsomfattning eller anställningsform, rätt till föräldraledighet. Av 1 § 2st FLL framgår 

att rätten även ges den arbetstagare som:  

 1.  ”… utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn, 

 2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem, 

 3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren 

är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.” (egen 

kursivering)  

Det krävs inte att arbetstagaren varit anställd en viss tid för att få rätt till att nyttja sin ledighet 

och arbetsgivaren saknar dessutom möjlighet att skjuta upp densamma. Därutöver innefattar 

FLL bestämmelser som rör förkortad arbetstid för vård av barn samt ett skydd mot att 

arbetstagaren inte missgynnas på grund av nyttjandet av sin föräldraledighet. 

Missgynnandeförbudet tillkom år 2006 genom ett EU-direktiv och omfattar såväl arbetstagare 

som arbetssökande.
122

 Arbetstagaren är genom FLL även skyddad mot uppsägning och 

avskedande som från arbetsgivarens sida enbart grundar sig på skäl som har samband med 

föräldraledigheten.
 
Ett sådant agerande från arbetsgivarens sida leder till att uppsägningen 

eller avskedandet kan ogiltigförklaras. Ett annat skydd mot uppsägning som sker på grund av 

föräldraledighet fås genom LAS. Enligt LAS är en uppsägning otillåten om det saknas saklig 

grund för den.
123
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Vid brott mot FLL utgår ett allmänt skadestånd då det är en skadeståndssanktionerad 

lagstiftning. Diskrimineringsombudsmannen kan vid tvist som rör missgynnandeförbudet 

eller ogiltigförklaring av uppsägning och avsked föra en arbetssökandes eller arbetstagares 

talan.
124

   

 

3.2 Gällande rätt inom föräldraledighetsområdet 

3.2.1 Förbud mot missgynnande behandling 

Förändringen i FLL har sin grund i EU-rätten och gjordes bland annat med syfte att 

genomföra vissa av bestämmelserna i likabehandlingsdirektivet. Det var främst i tre 

avseenden som FLL behövde ändras för att uppfylla EU-rättens krav, se avsnitt 3.3.2.
125

  

 Regeringen ansåg att rätten till föräldraledighet behövde stärkas. Så med grundtanken 

att skyddet för föräldralediga skulle bli likvärdigt det skydd som gravida då hade, infördes 

2006 en förbudsregel i FLL. Förbudet återfinns i 16 § 1st FLL och innebär att varken 

arbetssökande eller arbetstagare ska missgynnas av skäl som har samband med 

föräldraledigheten. Bestämmelsen innefattar i princip alla situationer som kan förekomma 

mellan en arbetsgivare och en arbetstagare från det att tjänsten söks, medan den pågår och tills 

dess att den avslutas.
126

  Tidigare hade lagen endast omfattat arbetstagare och ett fåtal 

situationer men då tanken var att skyddet för föräldralediga skulle bli detsamma som för 

gravida tillades arbetssökande och ett flertal situationer när lagen ändrades. Grunden till det 

ökade tillämpningsområdet byggde på JämL som då reglerade gravida kvinnors skydd. 

Numera återfinns skyddet i DiskL.
127

  

 Förbudsregeln är uppbyggd utifrån tre frågeställningar:
128

 

- Har en arbetssökande eller arbetstagare missgynnats av arbetsgivaren? 

- Har missgynnandet skett i någon av de faktiska situationer som omfattas av 

regeln? 

- Finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten? 

Det är först när alla dessa kriterier är uppfyllda samt när arbetsgivaren inte kunnat visa att 

behandlingen ryms inom undantagsregleringen i 16 § 2st FLL som arbetsgivaren handlat i 

strid mot lagen.
129

  

 Den första frågan bygger således på ett missgynnande från arbetsgivarens sida men för 

att ta reda på detta krävs att man vet vad uttrycket missgynnande innebär i FLL:s mening. I 

förarbetet till bestämmelsen kan det utläsas att missgynnande ska ha samma innebörd som i 

JämL och de övriga diskrimineringslagarna. En missgynnande behandling kan därmed ha 

skett om den medfört en skada eller varit till nackdel för en arbetssökande eller arbetstagare. 

Det kan uttryckas på så vis att om det är ”… förenat med faktisk förlust, obehag eller 

liknande”
130

 ska det anses vara missgynnande och det ses då inte till arbetsgivarens faktiska 

handlande, eller underlåtenhet att handla, utan till dess effekt. Är denna effekt negativ så 

föreligger ett missgynnande. Det ställs inga höga krav för att rekvisitet missgynnande ska 

anses vara uppfyllt.
131
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 Förarbetet uppräknar olika situationer där en sådan negativ effekt kan vara för handen. 

Dessa situationer har sedan uttryckts i förbudsparagrafen och fastställer tillämpningsområdet 

som åsyftas i den andra frågan som paragrafen bygger på.
132

 De olika situationer som 

uppräknas i paragrafen är när arbetsgivaren: 

1. ”… beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju  

 eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet, 

2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,  

3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,  

4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller  

 yrkesvägledning,  

5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,  

6. leder och fördelar arbetet eller  

7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en 

 arbetstagare.” (egen kursivering) 

Tanken var att dessa skulle motsvara de situationer som en gravid arbetstagare kunde åberopa 

enligt JämL, och som tidigare beskrivits, omfattas i princip alla situationer som kan 

uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare från det att man söker arbetet tills dess 

att det avslutas.
133

  

 Avslutningsvis behandlas rekvisitet orsakssamband där man åsyftar på sambandet 

mellan arbetsgivarens handlande och arbetstagarens rätt till föräldraledighet. Vad som kan 

utläsas ur detta är att det föreligger ett orsakssamband redan när en arbetsgivare antar att en 

arbetstagare någon gång i framtiden kommer att nyttja sin rätt till föräldraledighet och mot 

den bakgrunden agerar på så vis att ett missgynnande sker av arbetstagaren. När ledigheten 

inte ligger tätt intill det påstådda missgynnandet har dock arbetstagaren en större bevisbörda 

att visa att ett orsakssamband verkligen förelegat.
134

 En viktig skillnad som infördes år 2006 i 

och med lagförändringen var att föräldraledigheten inte längre behövde vara ensam orsak 

utan numera räcker det med att det är en av anledningarna utan att ens behöva vara den 

viktigaste eller avgörande orsaken. Förändringen har sin grund i hur regleringen av 

könsdiskriminering såg ut i JämL.
135

  

  

3.2.2 Nödvändig följd av ledigheten 

Syftet med FLL:s förbudsregel är att stärka en arbetstagares skydd mot att inte missgynnas 

med anledning av föräldraledigheten och därmed minska risken för att arbetstagarens 

möjligheter i arbetslivet påverkas negativt. Det kan i vissa lägen uppkomma situationer där 

förbudsregeln snarare gör att en föräldraledig gynnas i förhållande till icke lediga. Detta var 

inte tanken med missgynnandeförbudet så för att motverka ett särskilt gynnande av en 

föräldraledig arbetstagare som förefaller orimligt eller uppenbart omotiverat i förhållande till 

andra arbetstagare infördes en undantagsbestämmelse i 16 § 2st FLL. Undantaget innebär att 

om en arbetsgivare kan påvisa att olika villkor eller olika behandling varit en nödvändig följd 

av ledigheten så ska handlingen inte betraktas som missgynnande enligt FLL:s mening.
136

  

I AD 2009 nr 13 hade domstolen att ta ställning till om två bolag, Annonsfyren och 

Bohuslänningen, brutit mot 16 § FLL genom att inte betala ut full gratifikation till några 

arbetstagare som under perioden varit delvis föräldralediga. Bolagen skulle betala ut 
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gratifikation för år 2006 och beloppet skulle stå i relation till arbetad tid under samma 

period. Bolagen gjorde ett avdrag på gratifikationen för tre anställda som under år 2006 varit 

föräldralediga under en viss tid. Avdraget gjordes motsvarande den tid de anställda varit 

föräldralediga. Frågan som uppstod var om avdraget utgjorde ett missgynnande enligt FLL 

samt om missgynnandet i så fall haft samband med föräldraledigheten. Domstolen kom fram 

till att ett missgynnande skett genom att full gratifikation inte erhållits. Avdraget var en följd 

av föräldraledigheten och således var även orsakssambandet uppfyllt. Följdfrågan som 

därigenom kom var om reduceringen av gratifikationen varit en nödvändig följd av 

ledigheten. Bolaget framförde att gratifikationen skulle ses som en retroaktiv lön och att det 

därmed var en given konsekvens att storleken skulle grundas på arbetad tid. Domstolen 

fastslog att gratifikationen var att ses som en retroaktiv ersättning för utfört arbete och att 

avdrag för föräldraledigheten varit en nödvändig följd av ledigheten. Yrkandena skulle av 

den orsaken avslås. Domstolen gjorde dock ett konstaterande att en annan bedömning kan 

vara för handen om gratifikationen istället grundas på resultat. 

 Samma utgång fick AD 2009 nr 15 gällande pensionsförsäkringsavsättningar. Domstolen 

hade även i detta fall att avgöra om ett missgynnande enligt 16 § FLL förelåg samt om ett 

orsakssamband var uppfyllt. Samma resultat kom domstolen fram till i AD 2009 nr 13. 

Frågan blev således även här om undantagsregleringen nödvändig följd kunde tillämpas eller 

inte. Det fastställdes att en avsättning till tjänstepensionsförsäkring var, likt gratifikation, att 

betraktas som lön. Domstolen fastslog därigenom att det var en nödvändig följd att 

avsättningar inte skedde under föräldraledigheten då lön vanligtvis inte brukar utgå under en 

föräldraledighet. Löneförmåner såsom avsättning till tjänstepensionsförsäkring ska därmed 

inte heller utgå. 

Undantaget är till för att markera att arbetstagaren i vissa lägen måste godta försämrade 

arbetsförmåner, arbetsvillkor eller acceptera att en omplacering kan ske till följd av 

föräldraledighetsuttaget. En försämring som en arbetstagare tvingas godta är till exempel att 

lönen kan minskas i form av att obekväm arbetstidsersättning bortfaller om man inte längre 

arbetar obekväm tid, så som kvällar och helger. Även att arbetsgivaren inte behöver betala ut 

lön om man är helt föräldraledig anses vara en nödvändig följd som en föräldraledig 

arbetstagare får acceptera. Begreppet nödvändig kan alltså liknas med när det inte går att 

undvika att arbetstagaren som vill utöva, eller har utövat, sin rätt till föräldraledighet annars 

särskilt gynnas i förhållande till andra arbetstagare. Undantaget är dock snävt och ger inte 

arbetsgivaren en möjlighet att kringgå huvudregeln i vilka fall som helst.
137

  

 

3.2.3 Missgynnandeförbudets situationer 

I förarbetet till FLL diskuteras missgynnandeförbudets faktiska situationer. De olika 

tillämpningsområdena får dock olika stort utrymme i diskussionen. Som tidigare nämnts 

omfattar 16 § FLL nästan alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en 

arbetstagare eller en arbetssökare. Genomgången som görs i förarbetet bygger på de olika 

punkterna som uppräknas i paragrafen.
138

  

 Den första punkten gäller arbetssökande, som tidigare inte omfattades av lagens 

skyddsregler, men som i och med förändringen 2006 har införts. Förändringen grundar sig 

dels i EU-rättens praxis och dels i JämL. En arbetssökande kan vara två olika slags personer. 

Den ena är den som redan jobbar hos arbetsgivaren men som innehar eller har innehaft en 

tidsbegränsad anställning eller dylikt och förklarar sig intresserad av en ny anställning medan 

den andra är en person som tydligt tillkännagett att anställning önskas. Gällande den sista 

personen räcker det således inte att en förfrågan skett utan det krävs ett tydligare 

tillkännagivande för att räknas som en arbetssökande. Till följd av reglernas utvidgade 
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tillämningsområde omfattas även anställnings- och rekryteringsförfarandet och därtill 

hänförliga situationer såsom hantering av ansökningshandlingar, selektionen av vilka sökande 

som ska kallas på anställningsintervju och så vidare.
139

 

I AD 2011 nr 23 behandlas frågan om en kvinna, som sökt jobb som servitris på en 

restaurang, blivit utsatt för könsdiskriminering samt missgynnats i strid mot FLL då 

rekryteringsförfarandet avbrutits efter att hon meddelat att hon var gravid. Restaurangen 

anställde två andra kvinnor till de två tjänsterna som var lediga. Bolaget meddelade att 

anledningen till avbrytandet av rekryteringsförfarandet berodde på den kvinnliga 

arbetssökandens ”… bristande kompetens och erfarenhet, bristande personliga lämplighet 

och att det fanns andra sökande som var bättre meriterade”. Beslutet berodde således inte på 

kvinnans graviditet. I fallet förelåg inget ifrågasättande om ett missgynnande skett eller inte 

utan frågan som uppkom var om missgynnandet skett av skäl som haft samband med 

kvinnans graviditet. Arbetsdomstolen fann att diskrimineringsombudsmannen lyckats göra 

det antagligt att missgynnandet haft samband med graviditeten men att bolaget därefter inte 

lyckats visa att det enbart berott på andra skäl än graviditeten. Således hade bolaget 

missgynnat kvinnan i strid mot både missgynnandeförbudet i FLL samt 

könsdiskrimineringsförbudet i DiskL. Bolaget ålades därför att betala ett gemensamt belopp 

grundat i både FLL och DiskL. 

Det föreligger ingen förutsättning att arbetsgivaren behöver fatta ett anställningsbeslut i 

frågan för att missgynnande ska kunna ske. Arbetsgivaren kan därför välja att inte anställa 

någon men ett missgynnande kan då skett under processen som varit.
140

  

 Lagens andra punkt berör befordran och utbildning för befordran. Dessa situationer är 

antingen ett arbetsledningsbeslut eller ett beslut om anställning.
141

  

 Nästa punkt behandlar yrkespraktik vilket innebär lärlingars eller andra arbetstagares 

praktik. Ett förtydligande görs där man förklarar att studenters praktik som ett led i 

utbildningen, arbetsplatsbesök i studiesyfte, PRAO eller andra korta perioder som en person 

vistas på arbetsplatsen inte ska tolkas som yrkespraktik.
142

  

 Den fjärde punkten rör beslut eller annan åtgärd som gäller yrkesvägledning eller 

annan utbildning som inte upptas i andra punkten. Med yrkesvägledning menas det stöd eller 

den information som en arbetstagare får av en arbetsgivare inför val som rör utbildning eller 

arbete. Annan utbildning består av alla former av utbildning som anordnas av en 

arbetsgivare.
143

  

 Nästkommande punkt handlar om löner och andra anställningsvillkor och då främst 

avseende villkor som framgår av författning
144

, kollektivavtal eller arbetstagarens 

anställningsavtal. Därutöver innefattas även en arbetsgivares ensidiga villkor och förmåner 

såsom julgåvor.
145

 

I AD 2009 nr 56 hade en arbetsgivare åsidosatt en föräldraledig arbetstagares löneökning i 

samband med den årliga löneöversynen. Frågan som då uppkom var om arbetsgivaren 

missgynnat arbetstagaren enlig 16 § 1st 5p FLL gällande löne- och anställningsvillkor samt 

om arbetsgivaren brutit mot det kollektivavtal som förelåg. Enligt 16 § 2st FLL kan en 

arbetsgivare missgynna en arbetstagare eller arbetssökande om det ses som en nödvändig 

följd av ledigheten. Att den föräldraledige inte fick ta del av någon löneökning innebar en 

nackdel för henne och arbetsgivarens agerande sågs som ett avvikande från den standard som 
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skulle tillämpats om hon inte varit föräldraledig. Agerandet hade inneburit ett missgynnade 

enligt FLL:s mening och arbetsgivaren hade inte kunnat påvisa att den utebliva löneökningen 

kunde ses som en nödvändig följd av ledigheten. Den uteblivna löneökningen stred således 

mot missgynnandeförbudet i FLL.  

 I den näst sista punkten tas arbetsgivarens arbetsledningsbeslut upp. Det vill säga hur 

denne leder och fördelar arbetet. Exempel på detta är ”… beslut om hur många och vilka 

arbetstagare som skall sättas att utföra ett visst arbete, hur arbetet skall organiseras, vem som 

skall utses till förman eller genomgå utbildning och beslut om ordningsföreskrifter på 

arbetsplatsen”
146

. Denna typ av beslut tas i allmänhet ensidigt av arbetsgivaren.
147

  

 Den sjunde och sista punkten inkluderar bland annat avskedanden, uppsägningar och 

andra ingripande åtgärder som medför en nackdel för en arbetstagare. Här i räknas utebliven 

befordran eller förmån som inte kan hänföras till någon annan punkt samt omplaceringar av 

mer ingripande karaktär. Andra situationer som förflyttningar eller omplaceringar som inte är 

lika ingripande faller snarare in under sjätte punkten än under den sjunde.
148

 

  

3.2.4 Undantagssituationer till missgynnandeförbudet 

Till missgynnandeförbudet finns det undantag i de lägen där olika behandling och villkor är 

en nödvändig följd av ledigheten. Till 16 § 1st 1p FLL finns bland annat undantaget att om en 

anställning endast pågår under en kortare tid och den arbetssökande förväntas bli borta under 

hela eller stora delar av anställningen är det inte skäligt att arbetsgivaren ska behöva anställa 

den arbetssökande eller att denne gör anspråk på jobbet. Därutöver kan en arbetsgivare ställas 

inför svårigheter om en vikarie tvingas anställas under en nyanställd arbetstagares 

föräldraledighet. Denna grund är huvudsakligen inte tillräcklig för att en arbetsgivares 

missgynnande ska ses som godtagbart. Hänsyn ska dock tas till anställningens och ledighetens 

längd. Även arbetsgivarens förutsättningar i övrigt vägs in vid bedömning om det är en 

nödvändig följd. En annan undantagssituation till den första punkten är om tillträdet för en 

anställning eller befattning ligger omgående i tiden. Denna tas inte upp till diskussion i 

propositionen men likväl i näringsdepartementets utredning till densamma. Det är då fråga om 

att det är oskäligt att en arbetsgivare tvingas vänta på att den föräldraledige kan tillträda 

tjänsten.
149

  

 Angående lagrummets andra punkt kan samma undantag som i första punkten 

åberopas av arbetsgivaren när det gäller befordran. För beslut om utbildning för befordran kan 

det av arbetsgivaren som ursäkt till nekandet hävdas att utbildningen ligger i samma tid som 

ledigheten. Beslutet faller då inte inom missgynnandeförbudets tillämpningsområde utan är en 

undantagssituation.
150

 

 I samband med paragrafens tredje och fjärde punkt är det inte meningsfullt att en 

arbetsgivare tar emot eller låter någon ta del av den avsedda verksamheten om ledigheten helt 

eller till stor del sammanfaller tidsmässigt med den tänkta utbildning, yrkesvägledning eller 

yrkespraktik som arbetstagaren sökt. Detsamma ska gälla vid deltidsledighet.
151

 

 Undantag till löne- och andra anställningsvillkor regleras i paragrafens femte punkt. 

Vad som här kan sägas är att en föräldraledighet i princip inte ska inverka på en arbetstagares 

löneutveckling eller övriga villkor. Arbetstagaren är inte av 16 § 1st FLL garanterad en viss 
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utveckling men ges ett skydd mot att inte bli missgynnad på grund av sin föräldraledighet. 

Med hänsyn till löneutvecklingen i branschen, de övriga arbetstagarna på arbetsplatsen, eller 

den föräldraledigas personliga lönesättning, ska alltså den föräldraledige få ta del av samma 

förbättringar som de andra. Enligt den tidigare regleringen i FLL ansågs föräldraledigas rätt 

till bibehållna löne- och anställningsvillkor inte gå utöver vad en arbetstagare i full tjänst hade 

att räkna med. Skulle alltså villkoren, till exempel i form av ändrade arbetsuppgifter, 

förändras till de sämre på grund av en omorganisation eller dylikt så att även andra 

arbetstagares situation försämras skulle även den föräldraledig vara tvungen att acceptera 

detsamma. En försämring kan därför i viss mån vara godtagbar med grund i 

undantagsregleringen i 16 § 2st FLL.
152

  

 Punkten sex reglerar arbetsgivarens arbetsledning där beslut om omplacering, ändrade 

arbetsuppgifter eller arbetstid kan komma att beröras. I ett fall gällande arbetsledningsbeslut 

kan arbetsgivaren anföra att den föräldralediges deltidsledighet förhindrar en ändamålsenlig 

organisering av arbetet och att en omplacering därför är nödvändig.
153

  

 Den sista punkten rör ett flertal ingripande åtgärder mot en arbetstagare. Här kan ett 

undantag byggas på att åtgärden omfattar alla arbetstagare inklusive den föräldraledige och att 

den föräldraledige likt resonemanget i punkt fem får acceptera samma försämringar som 

övriga arbetstagare.
154

 Som tidigare påtalats är undantaget nödvändig följd ett strängt 

kriterium och då speciellt gällande två områden, provanställning och rätten till bibehållen 

löneutveckling. Det stränga kriteriet innebär att en arbetsgivares möjlighet att hävda att 

behandlingen varit en nödvändig följd av föräldraledigheten i princip är obefintlig.
155

 

Provanställningssituationen har prövats och då främst dess avbrytande i förtid. Denna 

situation framgår dock inte tydligt av lagtexten men likväl av dess förarbete och ska anses 

hänförlig till beslut i anställningsfråga eller arbetsledningsbeslut. Det är således inte 

godtagbart att arbetsgivaren avslutar en provanställning på grund av skäl som har samband 

med föräldraledigheten. Tidigare tillföll denna rätt endast gravida genom JämL.
156

  

 Enligt 6 § LAS har en arbetsgivare rätt att avbryta en provanställning innan 

prövotidens slut eller välja att inte låta den övergå till en tillsvidareanställning utan att 

framföra vilka skäl som ligger bakom beslutet. LAS ger alltså inte ett anställningsskydd för 

provanställda utan istället har de ett skydd i FLL mot att inte bli missgynnade i denna 

situation. Det kan sägas att missgynnandebestämmelsen i FLL är ett undantag från 6 § LAS. 

Undantaget innebär att en arbetsgivare, om beslutet ifrågasätts av arbetstagaren, trots 6 § LAS 

kan komma att tvingas att redogöra för de skäl som beslutet bygger på. Den tidigare FLL 

innehöll inte denna reglering. Skulle det visa sig att föräldraledigheten är en av orsakerna till 

missgynnandet kan arbetsgivaren försöka bevisa att det varit en nödvändig följd av ledigheten 

för att undgå diskrimineringsansvar. Om den provanställde varit föräldraledig under så pass 

stor del av provanställningen att arbetsgivaren inte med fog kunnat avgöra ifall personen 

passar för arbetet föreligger inget missgynnande. Samma resonemang gäller om en 

arbetstagare varit sjuk under en så stor del av provanställningen att arbetsgivaren inte kan 

avgöra om denne passar för tjänsten eller inte.
157

  Viktigt att framhäva är att situationen utgör 

ett undantagsfall och att huvudregeln är att provanställningar inte får avbrytas av skälet att 

arbetstagaren nyttjat sin rätt till föräldraledighet.
158
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 En viktig förutsättning för att missgynnande överhuvudtaget ska kunna föreligga, 

vilket kan liknas med begreppet jämförbar situation i DiskL, är att en arbetssökande har 

tillräckliga kvalifikationer och personliga egenskaper för att söka tjänsten.
159

  Sker en 

jämförelse med en situation gällande anställning eller befordran anses det i vissa lägen inte 

föreligga ett missgynnande då tjänsten gått till någon med likvärdiga eller bättre 

kvalifikationer.
160

 Den arbetssökande måste utöver att jämföras med övriga sökande även 

uppfylla de krav som arbetsgivaren uppställt för tjänsten. En jämförelse med en verklig 

person behöver eller kan inte alltid göras. I sådana fall kan en jämförelse göras med en 

hypotetisk situation eller en normalstandard vilket framhävts i bland annat AD 2009 nr 45.
161

 

I AD 2009 nr 45 ansökte en kvinnlig sjukgymnast om att få gå en kurs efter att hon och 

arbetsgivaren under ett utvecklingssamtal diskuterat att hon skulle fördjupa sina kunskaper 

om axelbesvär. Kvinnan var vid tiden för ansökan gravid och beräknad födsel var en vecka 

efter kursens genomförande. Ansökan avslogs av arbetsgivaren med skälet att ”… de 

nyförvärvade kunskaperna skulle bli svåra att förankra på grund av arbetstagarens längre 

frånvaro från arbetet efter kursen”. Frågan som uppkom var om arbetsgivaren genom sitt 

handlande agerat i strid med könsdiskrimineringsförbudet i dåvarande JämL eller i vart fall 

brutit mot missgynnandeförbudet i FLL. Domstolen ansåg att 

diskrimineringsombudsmannen inte lyckats visa att det förekommit könsdiskriminering 

enligt JämL. En av anledningarna härtill kan vara att missgynnandet hade samband med den 

kommande ledigheten och inte graviditeten i sig. Domstolen ansåg att ett missgynnande hade 

skett enligt FLL. Det ansågs nämligen ostridigt att föräldraledigheten varit orsaken till 

avslaget. Vidare prövades om avslaget kunde anses som en nödvändig följd av ledigheten 

och att arbetsgivarens handlande därav var godtagbart. Domstolen fann inte detta vara fallet 

och arbetsgivaren hade därför missgynnat arbetstagaren i strid mot 16 § FLL.  

I ett provanställningsförfarande eller när det enbart är en kandidat som sökt ett visst arbete 

används vanligen inte en jämförelse med en annan person då det i de fallen inte anses ha 

någon betydelse för avgörandet om ett missgynnande förelegat. Av vikt är istället att ett 

orsakssamband finns mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det kan här konstateras 

att en arbetstagare rent generellt inte kan förvänta sig att man har rätt till en viss 

löneutveckling eller ett visst arbete men enligt FLL ges en rätt att inte bli missgynnad på 

grund av föräldraledigheten.
162

  

   

3.2.5 Ogiltigförklaring 

Den 17 § FLL genomgick en förändring år 2006. Tillämpningsområdet i dåvarande 17 § FLL 

rörde anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar. Paragrafen gav främst 

arbetstagaren ett skydd mot trakasserier från arbetsgivarens sida. Skyddet innebar en garanti 

för en arbetstagare att inte försättas i en sämre position än sina arbetskamrater. Den 

föräldraledige arbetstagaren kunde dock inte räkna med att få ta del av garantier som sträckte 

sig längre än de som erbjöds arbetstagare som varit kvar i full tjänst. Om kvarvarande 

arbetstagare skulle få ändrade arbetsuppgifter på grund av en omorganisation eller minskad 

lön var det något som även den föräldraledige var tvungen att godta.
163
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 Föräldralediga arbetstagares skydd mot uppsägning finns reglerat i ett flertal lagar. En 

av dessa lagar är LAS som kräver att saklig grund måste finnas för att en uppsägning ska 

anses vara tillåten. Lagen omfattar dock inte de som uppräknas i 1 § 2st LAS såsom 

arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll 

eller om arbetstagaren anses ha företagsledande eller annan jämförlig ställning. Skälen till 

ändringen av 17 § FLL grundar sig i behovet av att ge gruppen, som undantas i LAS, ett 

skydd mot uppsägning. Dagens paragraf kan ses som ett komplement till LAS då den 

tillämpar ett skydd som gäller en vidare personkrets än den som anges i LAS.
164

  17 § FLL tar 

endast sikte på avsked eller uppsägning som vill ogiltigförklaras. För att ett ogiltigförklarande 

ska kunna genomföras krävs det att uppsägningen enbart beror på skäl som har samband med 

föräldraledigheten, till skillnad från 16 § FLL där föräldraledigheten endast behöver vara ett 

av flera skäl till missgynnandet.
165

  

 Det som tidigare reglerades i 16 § FLL har till stor del förts över till dagens 17 § FLL.
 

Dock innebär denna omplacering och något annorlunda lydelse ingen förändring av 

sakinnehållet från dåvarande 16 § FLL.
166  

   

3.2.6 Skadestånd 

Det skadestånd som utdöms enligt 22 § FLL är ett så kallat allmänt skadestånd vilket är en 

ersättning för en icke ekonomisk skada. Funktionen med skadeståndet är dels att verka 

preventivt på så vis att det ska hindra arbetsgivare från att begå lagbrott och dels ska det 

kompensera för den kränkning som arbetstagaren eller arbetssökanden tvingats utstå. 

Arbetsdomstolen är i princip oförmögen att utdöma ett allmänt skadestånd om det inte finns 

stöd i lag för det vilket gör att de flesta arbetsrättsliga lagstiftningarna innehåller en föreskrift 

om att skadestånd ska utgå vid lagöverträdelse. Storleken på skadeståndet varierar beroende 

på vilken regel i lagen som överträtts och vilken typ av kränkning det rör sig om. I vissa fall 

kan skadeståndet sänkas eller helt bortfalla om arbetsgivaren gjort sitt bästa för att behandla 

arbetstagaren eller arbetssökanden på ett korrekt sätt trots att försöket lett till en felaktig 

behandling. Om arbetstagaren eller arbetssökanden själv medverkat till den uppkomna 

situationen innebär även det en möjlighet till sänkt eller bortfallet skadestånd.
167

  

 När arbetsgivaren agerat på ett sådant sätt att ett brott mot både DiskL och FLL 

föreligger utdömer domstolen ett gemensamt belopp baserat på DiskL:s 

diskrimineringsersättning och FLL:s allmänna skadestånd.
168

   

 

3.2.7 Bevisbördan 

Innan 2006 gavs arbetstagare endast ett skydd mot uppsägning, omplacering och försämringar 

inom tjänsten om arbetsgivarens agerande enbart grundat sig på föräldraledighet. Skyddet 

mot arbetstagares rätt att inte missgynnas var därmed svagt.  Det svaga missgynnandekravet 

påverkade arbetsgivarens bevisbörda genom att denne kunde medge att föräldraledigheten 

varit en orsak till handlandet, men om det därutöver kunde påvisas att ytterligare skäl spelat 

en roll fick det följden att FLL:s regler inte skulle tillämpas. Det kan förklaras som att om 

arbetsgivaren kunde bevisa en blandad motivbild så skulle den missgynnande åtgärden inte 

vara lagstridig.
169
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 Den nuvarande innebörden av 24 § FLL innebär en bevislättnad för arbetstagaren och 

en skyldighet för arbetsgivaren att motbevisa det sagda för att undgå påföljd. Det åligger 

arbetstagaren att påvisa ett missgynnande som har samband med föräldraledighet. Första 

steget i bevisfrågan innebär att arbetstagaren eller arbetssökanden ska påvisa att han eller hon 

missgynnats i någon av de situationer som uppställs i 16 § FLL. Missgynnandet ska ha lett till 

en nackdel eller vållat arbetstagaren en skada. Därefter måste arbetstagaren visa att det finns 

skäl att anta att missgynnandet har ett orsakssamband med föräldraledigheten. Antagligt utgör 

ett beviskrav som ställs på arbetstagaren men som är relativt lågt och därmed bör kunna 

uppfyllas relativt lätt. Arbetstagarsidan anses fullgjort sin del av bevisbördan när en negativ 

effekt kunnat påvisas och ett orsakssamband har kunnat göras antagligt.
170

 

 Arbetsgivaren har att styrka att inget orsakssamband finns genom att motbevisa 

förekomsten av missgynnandet och dess koppling till föräldraledigheten. Arbetsgivaren kan 

även hävda att den åtgärd som vidtagits ska ses som en nödvändig följd av ledigheten, trots att 

det påkallade orsakssambandet faktiskt föreligger. Det viktiga från arbetsgivarens sida är att 

bevisa att det är de skäl som av honom eller henne åberopats som varit ledande för 

handlandet. Med andra ord är kravet på arbetsgivaren högt då ett misslyckande från dennes 

sida med bevisningen leder till att arbetsgivaren anses ha brutit mot FLL.
171

  

  

3.2.8 Kvalifikationstid 

I den äldre versionen av FLL fanns ett krav på kvalifikationstid för att få rätt till 

föräldraledighet men i och med de förändringar som genomfördes år 2006 upphörde reglerna 

om kvalifikationstid att gälla. I en skyddslagstiftning från 1930-talet ställdes kravet på 

kvalifikationstid för föräldraledighet upp för första gången. Kravet innebar minst två års 

stadigvarande anställning hos en arbetsgivare innan påbörjad föräldraledighet för att 

arbetstagaren skulle kunna åtnjuta ett anställningsskydd. Kvalifikationstiden sänktes senare 

till ett år. Anledningen till kravet på en viss anställningstid var oron över att kvinnor skulle 

ges anställning utan att de meddelade att de var gravida vilket skulle leda till problem för 

arbetsgivaren.  På 1970-talet skedde en reformation av föräldraledighetslagstiftningen och i 

samband med den sänktes kvalifikationstiden till sex månader eller sammanlagt minst tolv 

månader de senaste två åren. Lagen innehöll dock undantag gällande mammaledighet och 

ledighet med tillfällig föräldrapenning.
172

 

 Kvalifikationsreglerna sågs av regeringen som en omotiverad inskränkning av 

föräldraledighetsrätten. Reglerna innebar ett hinder mot dagens krav på jämställdhet med lika 

rättigheter och möjligheter mellan kvinnor och män i arbetslivet. Strävan efter att kunna 

kombinera föräldraskap och arbetsliv utgjorde en angelägenhet och en stärkt rätt till 

föräldraledighet kunde bidra till den utvecklingen. Regleringen av kvalifikationstid kunde 

även komma att hämma rörligheten på arbetsmarknaden. Arbetstagare som inte kunde räkna 

med föräldraledighet innan kvalifikationstiden var uppfylld skulle då komma att dra sig för att 

byta arbetsgivare eller arbetsuppgifter. Avskaffandet av kvalifikationstiden skulle även stärka 

den visstidsanställdes ställning.
173

  

 I och med de förändringar som FLL genomgick år 2006 vidgades lagens 

tillämpningsområde och därmed kom arbetssökande att innefattas. Arbetsgivaren har inte rätt 

att neka en arbetssökande, med de rätta kvalifikationerna, anställning på grund av dennes 

graviditet. Arbetsgivaren ska därför inte heller kunna neka föräldraledighet i starten av en 

anställning. Kvalifikationstidens borttagande sågs således som en logisk konsekvens utifrån 
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lagens ökade tillämpningsområde och skulle därmed komma att stärka den arbetssökandes 

rättigheter.
174

  

Slutligen ansågs kvalifikationstiden hamna i konflikt med diskrimineringsförbuden i 

JämL. Kvinnor tar i fler fall än män ut föräldraledighet vilket får till följd att kvinnor i större 

utsträckning drabbas av de negativa effekterna som kvalifikationstiden medför, trots att regeln 

ska framstå som könsneutral. Ett ifrågasättande om indirekt könsdiskriminering med grund i 

kvalifikationstiden lyftes därför fram.
175

  

Det framlades även skäl till varför kvalifikationsreglerna skulle behållas. Ett av skälen 

var att regeln underlättar arbetsgivarens arbete då en arbetstagares ledighet innebär en 

svårighet vid arbetets planering. Dock får det anses ligga i arbetsgivarens planeringsarbete att 

vara medveten om att en begäran om föräldraledighet kan uppkomma. Det åligger 

arbetsgivaren, enligt JämL, att underlätta möjligheten hos såväl kvinnliga som manliga 

arbetstagare att kombinera föräldraskap och arbete. Vid en samlad bedömning ansågs därför 

skälen för avskaffandet av kvalifikationsreglerna väga tyngst. Möjligheten att alla 

arbetstagare, oavsett anställningstid, ska kunna nyttja rätten till föräldraledighet ansågs vara 

av stor vikt.
176

   

 

3.3 Föräldraledighetslagen ur ett EU-rättsligt perspektiv 

3.3.1 Föräldraledighetsdirektivet 

År 1995 ingick branschövergripande arbetsmarknadsparter på europeisk nivå ett ramavtal 

gällande föräldraledighet vilket resulterade i ett genomförande av rådets direktiv om ett 

ramavtal om föräldraledighet.
177

 Direktivet undertecknades av EFS, UNICE och CEEP. En 

diskussion för att bland annat förbättra möjligheten att förena arbete och föräldraskap och en 

gemenskapslagstiftning som innehåller ett skydd vid föräldraledighet och moderskap 

behandlades av Europeiska kommissionen och arbetsmarknadens parter på europanivå under 

åren 2006 och 2007. Under år 2008 meddelade ECPE, EFS, UEAPME och 

BUSINESSEUROPE, tidigare UNICE, att de ville inleda nya förhandlingar för att förändra 

och förbättra ramavtalet om föräldraledighet. Ett nytt avtal ingicks år 2009 och avtalsparterna 

riktade då en begäran till kommissionen. Begäran innefattade att ett nytt förslag till direktiv 

skulle läggas fram innehållande de nya ändringarna i ramavtalet och därmed ersätta det då 

gällande ramavtalet om föräldraledighet. Den nya ändringen godtogs år 2010 vilket ledde till 

att rådets direktiv om det ändrade ramavtalet om föräldraledighet
178

 upphävde det tidigare 

gällande direktivet.
179

  

 Det nya direktivet bygger på artikel 153 FEUF som innebär att unionen kan 

komplettera eller stödja medlemsstaternas åtgärder för likabehandling av män och kvinnor på 

arbetsplatsen och för verkandet av jämställdhet mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden.
180

 Det nya direktivet är ett minimidirektiv vilket innebär att 

medlemsstaterna har en möjlighet att tillämpa mer långtgående regler för ledighet än de som 

anges i direktivet. Om medlemsstaterna redan erbjuder en mer generös lagstiftning än det 

direktivet begär så ger det inte medlemsstaterna behörighet att sänka den befintliga 

skyddsnivån.
 181

 Direktivet ska tillämpas på alla arbetstagare, som enligt medlemsstatens 
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definition har ett anställningsförhållande eller anställningsavtal. Till skillnad från det äldre 

direktivet får inga undantag göras för de visstidsanställda, deltidsanställda eller de som har ett 

anställningsavtal eller anställningsförhållande med ett bemanningsföretag. Samma villkor ska 

gälla för dem.
182

  

 En av de punkter som det nya direktivet innehöll gällde anställningsrättigheter och 

förbud mot diskriminering. Vid slutet av en föräldraledighet har arbetstagaren rätt att 

återvända till samma arbete. Om möjligheten för detta inte finns ska arbetstagaren erbjudas ett 

likvärdigt arbete som är förenligt med anställningsförhållandet eller anställningsavtalet. De 

rättigheter som arbetstagaren åtnjöt eller var på väg att åtnjuta innan ledigheten har denne rätt 

till under hela föräldraledigheten. Dessa bestämmelser återfanns i direktivet om ramavtal om 

föräldraledighet och har inte förändrats i och med det nya direktivet. Det som inneburit en 

nyhet var att medlemsstaterna var tvungna att vidta åtgärder för att skydda arbetstagarna mot 

uppsägning eller missgynnande behandlingar som har samband med föräldraledigheten. 

Direktivet innehåller även en bestämmelse om att medlemsstaterna ska fastställa vad som är 

gällande i arbetstagarens anställningsförhållande eller anställningsavtal under 

föräldraledigheten. Dessa regleringar som uppställts i det nya direktivet påverkade inte den 

svenska lagstiftningen och inga åtgärder behövde därför vidtas för att en anpassning skulle 

ske.
183

   

 

3.3.2 Likabehandlingsdirektivet 

Likabehandlingsdirektivet behandlas ovan i 2.4.1 och kommer därför inte ingående att 

behandlas igen. Endast den del av likabehandlingsdirektivet som rör FLL kommer här att 

beskrivas. 

Ändringsdirektivet som kom år 2002 var en omarbetning av det äldre 

likabehandlingsdirektivet och medförde att FLL var tvungen att ändras för att uppfylla de krav 

som direktivet uppställde.
184

 Förändringen i FLL gällde främst tre hänseenden:
185

 

- att den som återgår i arbete efter föräldraledigheten ska få ta del av de 

förbättringar som skett på arbetsplatsen under ledighetens gång, 

- att arbetstagaren ska få återgå till samma eller likvärdigt arbete, på villkor som 

inte är mindre gynnsamma än innan ledigheten genom att man får ett indirekt 

skydd mot försämrande omplaceringar, samt 

- att lagen, i situationen avskedande i samband med föräldraledighet, även borde 

omfatta avbrytande av provanställningar då denna situation innefattas i EU-

domstolens praxis.  

3.3.3 Mödraskapsdirektivet 

Mödraskapsdirektivet är till för gravida, ammande och nyförlösta arbetstagande kvinnor för 

att tillförsäkra dem en bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Tillämpningen av direktivet 

får inte leda till att kvinnor behandlas ogynnsamt eller att åtgärder vidtas i strid med 

likabehandlingsdirektivet. Arbetsgivaren har en skyldighet att agera när det finns en risk att en 

arbetsuppgift innebär att den gravida, ammande eller nyförlösta kvinnan påverkas negativt.
186

 

Arbetsmiljöfaktorer som kan vara farliga är bland annat stötar, lyft, kemikalier, extrem kyla 

                                                 
182

 A.bet. s. 9. 
183

 A.bet. s. 23-26. 
184

 SOU 2006:22, Del 1, s. 160-161. 
185

 Prop. 2005/06:185, s. 75. 
186

 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 333-334. 



39 

 

eller hetta samt nattarbete.
187

 Arbetsgivaren ska i dessa fall göra en riskvärdering för att veta 

vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att förbättra kvinnas situation. Om 

bedömningen visar på att en förändring måste ske kan den arbetstagande kvinnan tillfälligt 

ges andra arbetsförhållanden, arbetsuppgifter eller arbetstider. Är det inte möjligt att 

genomföra dessa förändringar ska arbetstagaren beviljas ledigt med bibehållen lön eller skälig 

ersättning i enlighet med nationell lag eller rättspraxis.
188

 

Direktivet innehåller även en bestämmelse om rätt till ledighet i samband med 

förlossning och den ersättning som då utgår. Det finns också ett förbud mot att arbetsgivaren 

säger upp en arbetstagare under den period graviditeten varar fram tills slutet av 

mammaledigheten. En uppsägning kan ske i undantagsfall men måste då innefatta en giltig 

grund för uppsägning i enlighet med den nationella lagstiftningen. Vid en sådan uppsägning 

måste arbetsgivaren ge en skriftlig och uttömmande motivering till uppsägningen och de skäl 

som ligger bakom den. Ett samband med arbetstagarens tillstånd får inte finnas.
189

 

Särskilt riskfyllda arbeten för vissa grupper regleras i 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen 

(1977:1160; AML) och FLL. I 18-21 §§ FLL regleras kvinnors rätt till omplacering om de är 

gravida, ammande eller nyförlösta.
190
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4. Ledighet 

4.1 Rätt till ledighet 

Inom det arbetsrättsliga området finns ett flertal lagar som ger arbetstagaren rätt att vara ledig 

från arbetet. Den viktigaste av ledighetslagarna är SemL följt av FLL.
191

 Övriga 

ledighetslagar som finns på området är bland annat SLL, lagen (1997:1293) om rätt till 

ledighet för att bedriva näringsverksamhet och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av 

trängande familjeskäl. Gemensamt för ledighetslagarna är att de innehåller bestämmelser som 

ger ett skydd till den arbetstagare som nyttjar sin rätt till ledighet. Skyddet består i att 

arbetstagaren inte kan avskedas eller sägas upp med grund i att han eller hon nyttjat de 

rättigheter som lagen föreskriver. Arbetsgivaren kan i vissa fall vidta särskilda åtgärder om de 

kan ses som en nödvändig följd av ledigheten. Åtgärderna kan bestå i ändrade 

anställningsförmåner, ändrat anställningsförhållande eller omplacering om det sker inom 

ramen för anställningsavtalet.   Innehållet och utformningen av ledighetslagarna kan i vissa 

hänseenden skilja sig åt gällande exempelvis kravet på anmälan av ledigheten, 

kvalifikationstiden och vem som bestämmer om hur ledigheten ska förläggas.
192

 

 År 1974 tillkom SLL och de anställda kunde därmed begära ledigt för att studera. SLL 

tillkom som ett resultat av att kollektiva förhandlingar kring rätten till ledighet för studier 

avslutats utan resultat.
193

 Genom SLL ville man främst erbjuda anställda som endast besatt en 

begränsad grundutbildning att läsa upp densamma samtidigt som rätten att återgå till samma 

tjänst kvarstod. Vilket ändamål arbetstagaren har med utbildningen samt vilken 

utbildningsnivå arbetstagaren har ställer sig SLL neutral till. Lagen reglerar endast de fall där 

flera arbetstagare önskar vara lediga och en prioritering måste ske dem emellan.
194

  

 

4.2 Gällande rätt på studieledighetsområdet 

4.2.1 Vem har rätt till ledighet 

Genom 1 § SLL ges en arbetstagare rätt till ledighet om arbetstagaren vill genomgå en 

utbildning. Begreppet utbildning har medvetet inte definierats i lagen men i förarbetet kan 

utläsas att såväl yrkesutbildning som allmän och facklig utbildning ingår. Ett viktigt krav är 

istället att studierna till viss del är planmässiga vilket gör att självstudier faller utanför lagens 

skydd.  

 I förarbetet sägs detta framgå av att formuleringen undergå utbildning använts istället 

för bedriva studier. Utbildningsbegreppet har medfört viss problematik och har därav varit 

föremål i en del rättsfall. Domstolen har därigenom preciserat utbildningsbegreppet till att, 

utöver planmässigt, innebära att det ska ”… vara fråga om att förmedla kunskaper och 

insikter”
195

. Utbildningen behöver inte ha någon koppling till arbetstagarens arbete utan det 

står fritt för arbetstagaren själv att välja studieämne och utbildningsform.
196

 

 Studieledighetens längd preciseras inte heller i paragrafen utan istället används 

uttrycket behövligt. Anledningen till att längden inte uttryckts är att lagen är av en generell 
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karaktär samt att det finns en möjlighet att vissa utbildningar faller utanför om en begränsning 

införs. Tiden är med andra ord så lång att arbetstagaren ska kunna uppfylla studiemålet. 

Studietakt, studiernas upplägg och så vidare ska ges hänsyn vid bedömning av ledighetens 

omfattning.
197

 

 Begreppet arbetstagare i SLL omfattar alla arbetstagare, offentligt eller privat 

anställda, oberoende av anställningsform. Arbetsplatsens storlek spelar inte in. 198
 

  

4.2.2 Kvalifikationstid 

Rätt till studieledighet, för annan utbildning än facklig utbildning, ges arbetstagare som 

uppfyller lagens kvalifikationskrav. Det är således inte lika stränga krav för arbetstagare som 

söker en facklig utbildning.
199

 Av 3 § SLL framgår att för att uppfylla kvalifikationskravet 

krävs att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren endera sex månader före ledighetens 

början eller under de två föregående åren innan ledighetens början om sammanlagt tolv 

månader. Tidsmodellen är hämtad från LAS och syftet med kvalifikationstiden var att kortare 

anställningar såsom vikariat och projektanställningar skulle falla utanför lagens 

tillämpningsområde.
200

 Däremot spelar inte arbetets omfattning eller arbetstagarens 

anställningsform in vid bestämmandet av kvalitetstidens uppfyllande. Med detta menas att om 

arbetstagaren är tidsbegränsat anställd eller fast anställd ges ingen hänsyn. Därutöver ska 

deltidsarbete jämställas med heltidsarbete.
201

  

 

4.2.3 Arbetsgivarens uppskovsrätt 

Trots att kvalifikationstiden i 3 § SLL är uppfylld har arbetsgivaren en uppskovsrätt enligt 4 § 

SLL. Rätten ger arbetsgivaren en möjlighet att ensidigt skjuta upp ledigheten men då krävs 

det att skälen till uppskjutandet meddelas arbetstagaren med detsamma. Meddelande ska även 

lämnas till den berörda arbetstagarorganisationen om arbetsgivaren är förbunden till denna.
202

 

Åtskillnad görs således mellan arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal och de som inte 

är det. De som inte är bundna ges endast den rätt som uttryckligen följer av lagen medan de 

bundna i vissa fall kan inhämta arbetstagarorganisationens godkännande för att få förlängd 

uppskovstid.
203

 

 

4.2.4 Begränsningar i arbetsgivarens uppskovsrätt 

Syftet med uppskovsrätten är att studieledigheten inte ska föranleda en allvarlig störning av 

arbetsgivarens verksamhet och arbetsgivaren ska därför ges tid att hitta ersättare till den 

studielediga samt hinna anpassa verksamheten utifrån ledigheten. För att ordna detta ansågs 

sex månader vara tillräckligt men regeringen ställde sig inte hindrande till att det i 

kollektivavtal föreskrivs en annan uppskovstid. Vill arbetsgivaren ha mer än sex månader på 

sig krävs arbetstagarorganisationens godkännande enligt 5 § 1st SLL, men deras samtycke ges 

endast i absoluta undantagsfall. 
204

 

 Vissa utbildningar undantas dock den sex månader långa uppskovsrätten såsom 

fackliga utbildningar och utbildningar vars omfattning är högst 40 timmar, det vill säga en 
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arbetsvecka. Där är endast uppskovsrätten två veckor och vill arbetsgivaren skjuta upp det 

ytterligare måste samråd ske med arbetstagarorganisationen, 5 § 2st SLL.
205

  

 All uppskovstid har sitt utgångsläge från när ledigheten söks och inte när ledigheten 

börjar, likt kvalifikationstiden. Dessutom finns en yttersta gräns för hur länge en arbetsgivare 

får skjuta upp ledigheten, oavsett arbetstagarorganisationernas godkännande eller reglering i 

kollektivavtal, innan arbetstagaren kan ta frågan vidare till domstol. Gränsen går vid två år 

från ansökan om ledigheten. Gällande studieledighet om högst 40 timmar är den yttersta 

gränsen ett år och regleras i 6 § SLL.
206

 

 

4.2.5 Skydd mot uppsägning och avskedande 

Om en arbetstagare till följd av nyttjandet av sin lagfästa rätt till studieledighet avskedas eller 

sägs upp ska beslutet ogiltigförklaras om arbetstagaren så önskar. Denna rätt ges enligt 8 § 

SLL. Att ett beslut enbart grundar sig på studieledigheten utgör ingen saklig grund för 

uppsägning eller avskedande. Vanligtvis hittas generella regler om obefogade uppsägningar 

med mera i LAS men då SLL:s tillämningsområde inte är lika snävt ansåg regeringen att 

uppsägningsskyddsregler var tvunget att uttryckligen införas även i SLL. Arbetstagaren kan 

dock sägas upp eller avskedas om ledigheten inte används till studier och därmed grovt 

missbrukas.
 207

  

 

4.2.6 Skydd mot försämrade anställningsvillkor 

Efter ledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till samma eller likvärdiga förhållanden och 

villkor som innan ledigheten, 9 § SLL. Behandlingen av arbetstagaren ska således inte 

påverkas av ledigheten. Har det dock rent allmänt blivit försämrade förhållanden och villkor 

på arbetsplatsen får även den studielediga arbetstagaren acceptera en försämring. 

Anledningen till detta är att en arbetstagare som nyttjar sin rätt till ledighet inte ska försättas i 

en fördelaktigare ställning än de arbetstagare som inte varit lediga. Här har bland annat de 

tidiga havandeskapslagarna agerat förebild.
208
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5. Analys 

5.1 Hur samverkar FLL och DiskL för att skydda arbetstagaren mot 

diskriminering? 

Skydd mot diskriminering och missgynnande som har koppling till föräldraledighet och 

graviditet fås genom både FLL och DiskL. Lagarnas samverkan syns i deras kompletterande 

egenskaper som bidrar till ett heltäckande skydd.  

 En arbetstagare som är förälder erhåller genom FLL ett skydd mot att inte missgynnas 

av en arbetsgivare i någon av lagens föreskrivna situationer. Missgynnandet får inte ha något 

orsaksamband med föräldraledigheten och i och med att lagen tillämpas på föräldrar ges 

skyddet till både kvinnor och män. DiskL erbjuder däremot ett skydd mot att inte 

diskrimineras utifrån någon av lagens sju diskrimineringsgrunder. Denna reglering gäller utan 

någon begränsning till vissa situationer och skiljer sig således från FLL. DiskL bygger på ett 

flertal diskrimineringslagar däribland JämL. I JämL fanns en situationsuppräkning men när 

DiskL tillkom valde regeringen att avskaffa denna. Tanken bakom avskaffandet var att påvisa 

den höjda ambitionsnivån och därigenom ge skyddet en heltäckande karaktär där inga 

situationer skulle falla utanför lagens tillämpningsområde.   

 FLL:s förändring 2006 bygger delvis på JämL som är en föregångare till dagens 

DiskL. Tanken bakom förändringen var att föräldralediga skulle behandlas på samma sätt som 

gravida och därför tillskapades föräldrar ett liknande skydd som gravida erhöll genom JämL. 

Det är bland annat FLL:s situationsuppräkning som har sitt ursprung i JämL då FLL tidigare 

endast omfattade ett fåtal situationer. Då regeringen avskaffade situationsuppräkningen vid 

DiskL:s tillkomst med avsikt att göra skyddet heltäckande blev det återigen en skillnad mellan 

föräldrars och gravidas skydd.   En fråga som då uppkommer är om föräldraledigas skydd bör 

ändras i samma mån som gravidas och om en ändring av FLL därför är nödvändig. Vi ställer 

oss neutrala i den frågan. Det går genom FLL:s förarbete att utläsa att situationsuppräkningen 

i princip ska omfatta alla situationer som kan förekomma mellan en arbetsgivare och en 

arbetstagare från det att tjänsten söks, under tiden den pågår och tills dess att den avslutas. 

FLL:s behov av en förändring är således inte så stort då avsikten med lagen tydligt framgår 

genom dess förarbete vilket domstolarna har att ta hänsyn till vid deras tillämpning. Om man 

dessutom ser till dagens rättspraxis ligger inte problemet i om lagens föreskrivna situationer är 

tillämpliga eller inte utan problemet ligger istället i att avgöra om ett missgynnande eller ett 

orsakssamband är för handen. 

 Som Julén Votinius uttrycker det så har FLL:s regler enbart samband med 

arbetstagarens föräldraledighet och inte med dennes föräldraskap. Om en arbetstagare känner 

sig missgynnad i förhållande till sitt föräldraskap kan upprättelse istället sökas genom DiskL:s 

bestämmelser. På så vis samverkar lagarna med varandra trots att de tar sikte på olika delar av 

begreppet missgynnande. DiskL tar sikte på den delen av missgynnandet som har koppling till 

könet medan FLL tar sikte på det missgynnande som har koppling till ledigheten. Ett tydligt 

exempel på att DiskL tar sikte på könet framkommer genom rättspraxis där kvinnor blivit 

utsatta för direkt könsdiskriminering på grund av sin graviditet. I de lägena kan det sägas att 

DiskL:s könsdiskriminering tar sikte på att skydda gravida medan FLL ger skydd åt föräldrar. 

Män omfattas av skyddet mot direkt könsdiskriminering i DiskL men inte i situationen 

gällande graviditet. Det har sin grund i att endast kvinnor kan bli gravida.  FLL ger dock ett 

skydd till både män och kvinnor då de omfattas av samma situation. Lagen reglerar nämligen 

föräldraledighetssituationen som är en situation som kan aktualiseras för båda könen. 

 DiskL tillämpas, till skillnad från FLL, på en vidare krets av människor då bland annat 

personer som lämnar en förfrågan om arbete omfattas av DiskL:s skydd. Genom att FLL inte 
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innefattar förfrågare fångas dessa enbart upp av DiskL:s bestämmelser. Att lagarna 

kompletterar varandra på detta sätt visar på deras samverkan.  

 Strävan med dagens DiskL har varit jämställdhet men lagens syfte var i grund och 

botten att ge skydd åt en speciellt utsatt grupp, denna grupp var kvinnor. Själva 

diskrimineringsförbuden i lagen har dock formulerats så att de är könsneutrala men då syftet 

var att öka jämställdheten för kvinnor ges kvinnan ett mer långtgående skydd än mannen. 

Christensen
209

 har framhävt att denna utformning är godtagbar då reglerna inte uttryckligen 

behöver utpeka lagens skyddsgrupp för att ändock skydda densamma. Reglerna kan således 

vara neutralt utformade. 

 Genom mödraskapsdirektivet infördes ett extra skydd för kvinnor då EU ansåg att de 

utgjorde en riskgrupp på arbetsmarknaden. En gravid kvinna har nämligen ansetts vara i en 

extra utsatt situation då graviditeten påverkar kvinnan på flera sätt. Den kan bland annat 

medföra sjukdom innan och efter födseln och kvinnan kan även behöva amma sitt barn vilket 

medför att hon är i en annan situation än mannen. Tecken på kvinnans utsatta situation kan ses 

i så väl direktiv från EU som nationella lagstiftningar då kvinnan ges rättigheter redan innan 

barnet föds medan män får rättigheter först i samband med barnets födsel. Rättigheterna ser 

även olika ut, en kvinna har i samband med en graviditet rätt att bli omplacerad och har, om 

detta inte är möjligt, istället rätt till ledighet vilket tillskapats genom mödraskapsdirektivet. 

Män ges däremot inte lika långtgående rättigheter utan deras rätt består främst i en rätt att vara 

ledig och att inte missgynnas på grund av den. 

 Att FLL och DiskL tar sikte på olika delar av missgynnandebegreppet kan sägas 

innebära att de samverkar genom att skapa ett heltäckande missgynnandeförbud. Begreppet 

har samma innebörd i båda lagarna då missgynnande föreligger om det uppstått en skada eller 

medfört en nackdel för personen ifråga. Grunden till innebörden är hämtad från JämL och de 

tidigare diskrimineringslagarna. När missgynnande fastställs ses det till den negativa effekten 

av arbetsgivarens faktiska handlande eller underlåtenhet att handla och inte till handlandet i 

sig. Det ställs inte speciellt höga krav för att rekvisitet missgynnande ska anses vara uppfyllt 

vilket kan ha sin grund i lagens förarbete där regeringen framhävde att bedömningen i de 

flesta fall skulle komma att vara enkel. I fråga om arbetssökande krävs det att den 

arbetssökande besitter de meriter och kvalifikationer som efterfrågas i tjänsten. Att 

arbetssökande och arbetstagare innehar ett skydd mot att inte missgynnas ska inte innebära en 

möjlighet för dem att åberopa detta skydd i lägen där det inte är befogat. Det är i första hand 

av större vikt att rätt person tilldelas tjänsten med grund i dennes meriter och kvalifikationer 

än att någon tilldelas en tjänst på grund av att arbetsgivaren vill undgå risken att bli åtalad för 

diskriminering.  

 Rekvisitet jämförbar situation återfinns enbart i DiskL och innebär att en jämförelse 

måste ske mellan den som påstår sig vara diskriminerad och en faktisk eller en hypotetisk 

person. Med hjälp av jämförelsen kan det fastställas huruvida ett missgynnande skett eller 

inte. FLL har inte denna jämförelse med en faktisk eller hypotetisk person då det anses vara 

allt för svårt att jämföra en föräldraledig med en arbetande arbetstagare. I många fall behövs 

inte heller någon jämförelse då det utan svårighet kan konstateras om ett missgynnande 

förelegat eller inte. Regeringen beskriver det som att det finns lätta och svåra typsituationer 

kring fastställandet. De lätta situationerna är när det enkelt kan avgöras om ett missgynnande 

inträffat. Så är fallet när en arbetstagare eller arbetssökande uppfyller kvalifikationskravet och 

har de rätta personliga egenskaperna men ändå omplaceras till sämre villkor, nekas en 

anställning eller dylikt. När det är svårare att avgöra om ett missgynnande förelegat, kan 

istället en arbetsgivares handlande sättas i relation till en tänkt normalstandard. Det vill säga 

hur arbetsgivaren skulle eller borde ha agerat om personen i fråga inte tagit i anspråk sin rätt 
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till föräldraledighet. Fall där Arbetsdomstolen använt sig av denna metod är bland annat i AD 

2009 nr 45 och AD 2009 nr 56. Genom dessa fall har Arbetsdomstolen hänvisat till FLL:s 

förarbete där det framgår att missgynnanderekvisitet uppfylls om arbetsgivarens handlande 

varit annorlunda från det agerande denne skulle eller borde haft om föräldraledigheten inte 

förekommit. I de båda fallen hade arbetstagarna en befogad anledning att förvänta sig att 

kursdeltagandet eller den avtalade löneutvecklingen skulle ske vilket var en bidragande faktor 

till avgörandet i målen. Lagen ger dock inte arbetstagaren en rätt att tillräkna sig en viss 

löneutveckling eller ett visst arbete utan ger endast arbetstagaren ett skydd mot att inte 

missgynnas. Detsamma framkommer av den rättspraxis som finns på området.  

 I Dekker-målet
210

 fastslogs att en jämförelse med ett motsatt kön inte behöver ske när 

det gäller diskriminering av gravida arbetstagare. Tack vare ställningstagandet kom 

diskriminering av gravida att inkluderas i diskrimineringsskyddet i likabehandlingsdirektivet. 

Genom avgörandet konstaterades att missgynnande i samband med graviditet skulle utgöra 

direkt diskriminering och att en arbetsgivare inte kunde grunda ett missgynnande på skäl av 

ekonomisk karaktär. En kvinnas skydd mot missgynnande väger således tyngre än en 

arbetsgivares ekonomi. Konstaterandet om direkt diskriminering har applicerats inom svensk 

rätt vilket bland annat belyses i AD 2002 nr 45, det så kallade barnmorskemålet. I 

barnmorskemålet var det första gången en svensk domstol hade att ta ställning till om 

diskriminering skett av en gravid kvinna i samband med ett anställningsförfarande. I och med 

målet konstaterades det, även i svensk rätt, att diskriminering av en gravid kvinna skulle 

utgöra direkt könsdiskriminering. Avslutningsvis kan därför sägas att en arbetstagare både 

genom svensk rätt och EU-rätt erhåller ett omfattande skydd vilket framkommer i 

barnmorskemålet då Sverige där gav EU-rätten företräde.  

 Orsakssambandet har en viktig roll inom både FLL och DiskL då sambandet krävs för 

att missgynnande eller diskriminering överhuvudtaget ska kunna föreligga. Lagarnas 

paragrafer, 16 § FLL och 2 kap. 1 § DiskL, är nämligen uppbyggda av rekvisit med kumulativ 

karaktär. Förekommer det således inget orsakssamband mellan arbetsgivarens handlande, eller 

underlåtenhet att handla, och arbetstagarens föräldraledighet eller kön är behandlingen inte 

lagstridig. I DiskL delas orsakssambandet in i ett starkt och ett svagt orsakssamband.  Det 

starka föreligger när det bevisats att en diskriminerande avsikt funnits medan det svaga 

förligger om omständigheterna endera kan presumeras ha förekommit eller då 

diskrimineringen skett utifrån fler skäl än enbart diskrimineringsgrunden. Det krävs dock inte 

att flera diskrimineringsgrunder är för handen. Arbetsgivaren ska även haft en insikt om 

diskrimineringsgrunden för att ett samband ska kunna sägas vara uppfyllt. Det räcker således 

inte med att den som diskriminerar borde känna till diskrimineringsgrunden.  

 Enligt FLL ska ett orsakssamband finnas mellan arbetsgivarens handlande och 

arbetstagarens rätt till föräldraledighet. FLL har inte samma uppbyggnad som DiskL med ett 

starkt och ett svagt orsakssamband och det krävs inte heller att arbetsgivaren, likt DiskL, har 

en insikt om diskrimineringsgrunden för att ett missgynnande ska föreligga. När lagändringen 

infördes år 2006 förändrades rättsläget på så vis att föräldraledigheten inte längre behövde 

vara ensam orsak till missgynnandet utan numera räcker det att ledigheten utgör ett av flera 

skäl. Att FLL godkänner att föräldraledigheten kan vara ett av flera skäl till missgynnandet 

kan således jämföras med DiskL där det också är godtagbart men med restriktionen att det då 

ses som ett svagare orsakssamband. Det kan alltså sägas att FLL endast kräver ett svagt 

orsakssamband. 

 För att diskriminering ska föreligga krävs att samtliga rekvisit är uppfyllda. För direkt 

diskriminering krävs missgynnande, jämförbar situation samt orsakssamband medan det för 

indirekt diskriminering krävs missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.  
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I den direkta diskrimineringen uppställs två led för bevisningen. Först har kärandeparten att 

visa på omständigheter som ger en anledning att anta att personen i fråga blivit diskriminerad. 

Dessa omständigheter bestäms från fall till fall och om kärandeparten lyckas att styrka dessa 

presumeras att diskriminering förekommit. När så har skett har den svarande, som ett andra 

led, att visa på omständigheter som bryter presumtionen.  

 Bevisningen vid indirekt diskriminering ser något annorlunda ut. Omständigheterna 

som kärandeparten då har att styrka består av till synes neutrala kriterier men som i praktiken 

medfört ett missgynnande. Därefter ska den svarande visa att omständigheterna haft ett 

berättigat syfte och att de åtgärder som vidtagits för att uppnå syftet varit lämpliga och 

nödvändiga. Således krävs inte ett samband, likt direkt diskriminering, utan en 

intresseavvägning sker istället mellan syftet och agerandet. Intresseavvägningsregeln gör att 

en arbetsgivare lättare kan undkomma med indirekt diskriminering än direkt diskriminering 

då undantaget uttryckligen återfinns i paragrafen.  

 Det kan ses som svårare för en arbetstagare att få diskrimineringen presumerad vid 

indirekt diskriminering än vid direkt diskriminering. Svårigheten består i att arbetstagaren då 

har att påvisa något som enbart indirekt gett en missgynnande effekt vilket är mer svårbevisat 

än ett direkt samband. Vid indirekt diskriminering kan det därför vara fördelaktigare för en 

kvinna att pröva sin rätt utifrån FLL:s reglering om frågan gäller missgynnande i samband 

med föräldraledighet. 

 För att ett missgynnande ska föreligga enligt FLL krävs att missgynnandet har 

samband med föräldraledigheten samt skett i någon av lagens föreskrivna situationer. 

Bevisbördan som uppställs i FLL delas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och kan liknas 

vid DiskL:s upplägg. Arbetstagaren ska först visa att ett missgynnande skett och därefter ska 

det göras antagligt att missgynnandet har ett samband med föräldraledigheten. Om detta 

lyckats visas övergår bevisbördan till arbetsgivaren som har att framlägga bevis för att ett 

missgynnande inte skett, endera genom att det aktuella orsakssambandet inte föreligger eller 

genom att missgynnandet kan ses som en nödvändig följd av ledigheten.  

 I och med förändringen 2006 då föräldraledigheten inte längre behövde vara ensam 

orsak till missgynnandet blev även arbetsgivarens bevisbörda starkare. Ändringen innebar att 

arbetsgivaren inte längre kunde hävda andra skäl till missgynnandet för att undgå ansvar. 

Tidigare kunde nämligen arbetsgivaren påvisa en blandad motivbild för att FLL:s regler inte 

skulle kunna tillämpas vilket i och med ändringen togs bort. Bevisbörderegeln som infördes i 

samband med ändringen av FLL kan ses som en förstärkning av missgynnandeförbudet då 

FLL avskaffade bestämmelsen om att föräldraledigheten var tvungen att vara ensam orsak till 

missgynnandet. En skillnad mellan DiskL:s och FLL:s bevisbörda är rekvisitet nödvändig 

följd. Rekvisitet återfinns endast i FLL och ingen motsvarighet finns i DiskL. Denna skillnad 

kan som tidigare belysts sägas medföra att arbetsgivaren har en större möjlighet att använda 

undantagsregleringen i FLL än möjligheten till undantag enligt DiskL.  

 Undantaget från missgynnandeförbudet har formulerats på olika sätt i DiskL och FLL. 

I DiskL finns det fyra undantag vilka är verkliga och avgörande yrkeskrav, positiv 

särbehandling samt två undantag till åldersdiskriminering. Dessa återfinns i 2 kap. 2 § DiskL. 

De undantag som kan bli aktuella i förhållande till graviditet och föräldraskap är de verkliga 

och avgörande yrkeskraven samt positiv särbehandling. Yrkeskravet är dock begränsat till ett 

fåtal situationer såsom beslut om befordran, utbildning för befordran eller beslut om 

anställning. Därutöver krävs att kravet som uppställs har ett berättigat syfte som är nödvändigt 

och lämpligt för att uppnå detsamma.  

 Gällande undantaget positiv särbehandling är det endast godtagbart i förhållande till 

diskrimineringsgrunden kön om det är en åtgärd för att främja jämställdheten mellan de båda 

könen på arbetsplatsen. Undantaget får inte tillämpas på situationer gällande löner eller andra 
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anställningsvillkor och en individuell prövning ska alltid ske då hänsyn ska tas till personens 

meriter och personliga kvalifikationer.  

 FLL:s undantag bygger på rekvisitet nödvändig följd som innebär att arbetsgivaren i 

vissa situationer kan missgynna en arbetssökande eller arbetstagare om det är en nödvändig 

följd av ledigheten. Undantaget skapades för att föräldralediga inte ska gynnas gentemot 

andra arbetstagare eller arbetssökande där det är orimligt eller uppenbart omotiverat. I FLL 

finns ingen begränsning till vissa situationer likt DiskL vilket medför att undantaget är 

applicerbart på alla situationer, inklusive löner och andra anställningsvillkor. Gällande 

situationerna om bibehållen löneutveckling och provanställningar som avbryts i förtid ska 

undantaget nödvändig följd dock ytterst sällan kunna tillämpas.  

 Likt båda lagarna ska den arbetssökande med bäst meriter och kvalifikationer ges 

anställning. Det innebär att trots att DiskL uppställer undantag till diskrimineringsförbuden 

för att gynna en specifik grupp så får aldrig möjligheten att gynna en viss grupp väga tyngre 

än att den mest lämpade får jobbet. Samma resonemang kan föras gällande FLL:s 

undantagsreglering. Regleringen i FLL kan nämligen anses utgöra en slags generalklausul då 

den är generellt formulerad, inte situationsbegränsad och därmed har ett vitt 

tillämpningsområde. Båda undantagsreglerna ska tolkas snävt och användas restriktivt men 

medan DiskL:s undantag tar sikte på att skydda en viss grupp i samhället för att uppnå 

jämställdhet är FLL:s undantag ett sätt att skydda dels arbetsgivaren från ogynnsamma 

situationer i verksamheten och dels ett skydd för att den föräldraledige inte ska få en mer 

fördelaktig behandling än verksamhetens övriga arbetstagare. Paragraferna är av stor vikt för 

arbetsgivarsidan för att skapa en balans mot de rättigheter som ställs upp för arbetstagaren.  

 Utöver att DiskL har en vidare personkrets har den även ett vidare skydd genom att 

lagen försvarar både individen och gruppen mot diskriminering. DiskL reglerar nämligen 

aktiva åtgärder som föreskriver att en arbetsgivare aktivt ska arbeta för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder kan ses som ett arbete för att förebygga 

diskriminering och kräver således inte att diskriminering faktiskt förekommit. I FLL regleras 

varken aktiva åtgärder eller andra regler som tar sikte på att förebygga missgynnande. Det kan 

bero på att de aktiva åtgärderna i DiskL bygger på ett jämställdhetstänk medan FLL i grunden 

är en ledighetslag. FLL har, då den baserats på EU-rättens likabehandlingsdirektiv, också en 

utgångspunkt i jämställdhet men förbudsregleringen tar främst sikte på att ett missgynnande 

inte får ske i förhållande till föräldraledigheten. DiskL:s förbud om diskriminering tar, likt 

FLL, sikte på den enskilde individen men genom de aktiva åtgärderna reglerar DiskL även ett 

kollektivt skydd för att öka jämställdheten på arbetsplatsen. Således ställer FLL upp 

rättigheterna till föräldraledighet medan DiskL arbetar för att stärka möjligheten till att förena 

arbete och föräldraskap.  

   

5.2 Överlappar FLL och DiskL varandra i något avseende? 

FLL och DiskL samverkar genom att ta sikte på olika delar, föräldraledighet och föräldraskap. 

Samverkandet leder till att ett heltäckande skydd skapas. En kvinna kan när hon känner sig 

missgynnad söka upprättelse genom båda lagarna. I DiskL, om missgynnandet kan kopplas 

till hennes graviditet och i FLL, om det hänger samman med hennes föräldraledighet. När det 

kommer till graviditet omfattas inte män av det direkta könsdiskrimineringsförbudet i DiskL 

då de inte kan bli gravida men män kan, vid missgynnande av sin föräldraledighet, vända sig 

till FLL:s förbud.   

 I de flesta fall är en föräldraledighet en naturlig följd av en graviditet vilket gör att det 

i vissa lägen kan bli aktuellt med missgynnande enligt både DiskL och FLL. Arbetsgivaren 

kan nämligen ha grundat sitt agerande på att kvinnan varit gravid, vilket lett till en 

könsdiskriminering, men därutöver kan beslutet ha fattats med hänsyn till den ledighet som 



48 

 

följer av graviditeten och på så vis har arbetsgivaren även missgynnat arbetstagaren eller 

arbetssökanden i strid mot FLL. Problematiken som härigenom uppkommer består i att 

regleringarna tar sikte på samma handlande från arbetsgivarens sida och därmed ger ett 

dubbelt skydd åt arbetstagaren. Följden av det dubbla skyddet är att arbetsgivaren kan tvingas 

kompensera arbetstagaren utifrån både DiskL och FLL. Beloppet kan, om det föreligger 

särskilda skäl, komma att jämkas eller nedsättas helt.  

 Lagarnas överlappning belyses i bland annat AD 2011 nr 2, AD 2011 nr 23 och AD 

2013 nr 18. I fallen gjorde Arbetsdomstolen missgynnandeprövningen utifrån var lag för sig. 

En genomgång gjordes då av paragrafernas rekvisit för att fastställa huruvida de var uppfyllda 

eller inte. De aktuella paragraferna i samtliga mål var 1 kap. 4 § DiskL, 2 kap. 1 § DiskL och 

16 § FLL. När paragraferna genomgicks togs hänsyn till lagarnas bevisbörderegel för att 

fastställa vilken part som hade att visa på vad. Vid den slutliga prövningen gjordes sedan en 

samlad bedömning utifrån samtliga rekvisit för att se om den diskriminerade parten, i dessa 

fall företrädda av diskrimineringsombudsmannen, lyckats göra missgynnande antagligt eller 

inte. Utgången i fallen blev att arbetsgivaren tvingades utbetala ett samlat belopp innehållande 

dels diskrimineringsersättning och dels ett allmänt skadestånd. Någon jämkning var dock inte 

aktuellt i AD 2013 nr 18 då Arbetsdomstolen ansåg att bolaget inte lyckats visa andra skäl till 

missgynnandet än graviditeten och den kommande föräldraledigheten.  I samband med 

graviditet ges enbart kvinnan ett direkt skydd mot diskriminering på grund av kön. Det är 

således kvinnan, i dessa fall, som erhållit det dubbla skyddet då män, som det tidigare 

framkommit, inte kan blir gravida. Det dubbla skyddet är endast applicerbart på kvinnor då 

det är kvinnans graviditet som har ett samband med könsdiskrimineringen vilket leder till att 

det är kvinnor som omfattas av DiskL:s skydd. FLL däremot, tar sikte på att skydda både män 

och kvinnor. Sammanfattningsvis kan därför män aldrig erhålla det dubbla skyddet då de inte 

omfattas av DiskL:s könsdiskrimineringsskydd när det gäller situationer som rör graviditet.  

 Vid införandet av den nya sammanslagna DiskL var förväntningarna höga, mycket på 

grund av att de tidigare diskrimineringslagarna fått utstå kritik. En förändring som tillkom i 

och med DiskL var att det infördes en diskrimineringsersättning. Ersättningen ersatte 

skadeståndet som tidigare utdömts vid diskriminering. Anledningen till förändringen var att 

skadeståndets storlek ansågs vara för lågt då det byggde på SkL:s ersättningsnivåer och inte 

alltid påverkade arbetsgivaren nämndvärt. Den nya diskrimineringsersättningen skulle istället 

verka förebyggande och ge gottgörelse för den kränkning som den diskriminerade fått utstå. 

Om man ser till de fall som inträffat efter DiskL:s införande har domstolen dock lagt 

ersättningen på en lägre nivå än den tänkta. Därigenom kan den tänkta effekten av 

diskrimineringsersättningen ha gått förlorad. För ett stort bolag kan nämligen dessa 

ersättningsnivåer fortsatt medföra att arbetsgivaren med fördel kan missgynna en arbetstagare 

för att på så vis undkomma den extra kostnad som kan följa av att anställa en gravid 

arbetssökande eller ha en föräldraledig arbetstagare i verksamheten.  

 Skadeståndet enligt FLL utbetalas genom ett så kallat allmänt skadestånd och utdöms 

dels, likt DiskL:s diskrimineringsersättning, för att verka preventivt och dels för att ersätta den 

kränkning som den arbetstagande eller arbetssökande tvingats utstå.  

 Genom att vi studerat rättspraxis och doktrin framkommer det att den ersättning som 

utgår i samband med FLL och DiskL inte alltid är optimal i förhållande till sitt syfte. Därför 

anser vi att kompensationsnivån i vissa fall bör sättas i förhållande till verksamhetens storlek 

och omsättning för att det ska ge den effekt som man eftersträvade med förändringen av 

lagarna. Om man ser till fallet AD 2011 nr 2, kan det nämligen för en bonde vara tillräckligt 

med ett belopp om 30 000kr då verksamheten är så pass begränsad medan 30 000kr för ett 

företag med mångmiljonsomsättning kan anses utgöra en obetydlig summa. Att 

diskrimineringsersättningsnivån borde vara högre kan också motiveras av att en 

diskrimineringstalan i de flesta fall riktar sig mot en juridisk person med betydligt större 
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ekonomiska resurser än en enskild gärningsman i ett brottmål. Därmed kan en annan 

inställning till vilka kostnader som är avskräckande föreligga. Därtill kan nivån behöva 

bestämmas utifrån om graviditeten och föräldraledigheten utgjort ett av flera skäl till 

arbetsgivarens handlande. Om ett lägre belopp godtas för att missgynnandet inte enbart bestått 

i ett enda skäl kan syftet bakom DiskL och FLL gå förlorad. När FLL:s skydd mot 

missgynnande utvidgades till att även omfatta missgynnande som inte enbart grundats på ett 

skäl gjordes denna förändring för att likna de tidigare diskrimineringslagarnas skydd. Den 

tidigare regleringen i FLL gjorde det nämligen lättare för en arbetsgivare att undgå ansvar då 

denne kunde hänvisa till ytterligare skäl som föranlett missgynnandet utöver 

föräldraledigheten och därmed undgå FLL:s påföljd. I och med utvidgningen blev således 

arbetstagarens skydd förstärkt. Om domstolen vid bestämmandet av ersättningsnivån har att ta 

hänsyn till om missgynnandet grundats på ytterligare skäl, än graviditet eller föräldraledighet, 

kan grundidén med det utökade skyddet därför också anses ha gått förlorad. Vi anser dock att 

hänsyn kan få tas till andra skäl eller orsaker, än graviditet eller föräldraledighet, som legat till 

grund för missgynnandet om dessa varit den främsta anledningen till arbetsgivarens agerande. 

Beaktandet ska dock bara få bestå i att ersättningsnivån minskas nämnvärt så att syftet med att 

diskriminering inte ska löna sig kvarstår. Således ska skyddet för gravida väga tyngre än den 

förlust en arbetsgivare skulle haft i samband med föräldraledigheten. 

 

5.3 Skiljer sig det skydd en arbetstagare erhåller genom FLL från det 

skydd som ges i andra ledighetslagar? 

FLL har gått ifrån att vara enbart en ledighetslag till att bli en lag där arbetssökande och 

arbetstagare söker sina rättigheter gällande missgynnande. En orsak till detta kan vara 2006 

års lagändring där kvalifikationskravet avskaffades. Avskaffandet ansågs vara nödvändigt då 

kvalifikationstiden utgjorde en omotiverad inskränkning i rätten till föräldraledighet. 

Inskränkningen innebar ett hinder mot jämställdhetsarbetet i arbetslivet och motverkade även 

möjligheten att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Kvalifikationstiden bidrog till en 

svårighet för kvinnor att byta jobb då de för att kunna utnyttja sin rätt till föräldraledighet 

måste ha upparbetat en viss kvalifikationstid. Förfarandet innebar därutöver att kvinnor 

hämmades i sin karriärsutveckling och möjligheten till högre lön minskade. Trots att dagens 

FLL inte innehar ett kvalifikationskrav så måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren om den 

kommande ledigheten senast två månader innan ledighetens början eller, om detta inte går, så 

snart som möjligt. Informationsplikten kan ses som det enda tidskrav som ställs på 

arbetstagaren i samband med föräldraledigheten. Grundtanken är dock att arbetsgivaren och 

arbetstagaren gemensamt ska överlägga om föräldraledighetens förläggning, men kommer 

parterna inte överens går bestämmelserna i FLL in och reglerar.  

 I SLL finns ett krav på kvalifikationstid för att få rätt till ledighet. Kravet är en 

sammanhängande tid om sex månader innan ledighetens början eller tolv månaders 

anställning under de senaste två åren. Enligt SLL ges arbetsgivaren, till skillnad från FLL, en 

rätt att inverka på förläggningen av arbetstagarens ledighet genom en möjlighet att skjuta på 

ledighetsuttaget i upp till två år. Utav dessa två år kan arbetsgivaren ensidigt skjuta på uttaget 

upp till sex månader, därefter krävs arbetstagarorganisationens samtycke. 

Arbetstagarorganisationens samtycke ges dock mycket restriktivt. Anledningen till 

uppskovsrätten är att ledigheten inte ska förorsaka en allvarlig störning i verksamheten. SLL 

ger således arbetsgivaren en relativt långtgående skyldighet att ge en arbetstagare ledighet för 

studier men kan trots det påverka dess förläggning.  

 FLL:s avsaknad av kvalifikationstid samt hur rätten till föräldraledighet tas ut visar på 

hur arbetsgivar- och arbetstagarförhållandet skiljer sig åt mellan lagarna. Arbetstagaren har 

givetvis rätt att begära ledigt genom de båda lagarna men arbetsgivarens roll skiljer sig åt. I 
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FLL har arbetsgivaren en låg bestämmanderätt i jämförelse med SLL där arbetsgivaren fattar 

det slutliga beslutet om en önskad ledighet. Att arbetsgivaren enligt FLL har en så pass låg 

bestämmanderätt beror på att denne inte har någon uppskovsrätt och därmed inte ges någon 

möjlighet att påverka ledighetens förläggande. Den enda möjlighet en arbetsgivare har att 

påverka en arbetstagares ledighet enligt FLL är genom undantagsregleringen nödvändig följd. 

Arbetsgivaren tvingas även att godta om en nyanställd arbetstagare tar i anspråk sin rätt till 

ledighet. I och med att kvalifikationskravet finns i SLL är denna problematik borttagen. 

 Utformningen av missgynnandeförbudet i 16 § FLL återfinns inte i SLL. Däremot kan 

9 § SLL sägas utgöra ett förbud mot missgynnande då arbetsgivaren inte får låta arbetstagaren 

återgå till försämrade anställningsförhållanden eller anställningsvillkor. Ledigheten ska med 

andra ord inte påverka arbetstagarens anställning utan denne har rätt att återgå till samma eller 

likvärdigt arbete. 8 § SLL rör ogiltigförklarande av en uppsägning eller ett avskedande vilket 

motsvarar 17 § FLL. Båda paragraferna grundar sig på att uppsägningen eller avskedandet 

enbart har samband med ledigheten. Paragrafens utformning, tillsammans med avsaknaden av 

ett generellt förbud mot missgynnande i SLL, medför en svårighet för den arbetstagare som 

upplever sig felaktigbehandlad och som söker upprättelse. Svårigheten består i att ledigheten 

måste vara den enda orsaken till uppsägningen eller avskedandet för att det ska kunna 

ogiltigförklaras. Liknande bestämmelse fanns tidigare i FLL men vid 2006 års förändring 

utvecklades regleringen till att omfatta två paragrafer. En med ett generellt 

missgynnandeförbud och en med ogiltigförklaringsmöjligheten. 

 Ytterligare en del som skiljer FLL och SLL åt är avsaknaden av en bevisbörderegel i 

SLL. I FLL innebär regeln en bevislättnad för den part som upplever sig missgynnad då det 

endast krävs att det görs antagligt att missgynnande skett för att bevisbördan ska övergå till 

motparten. Regelns existens i FLL bidrar till att föräldraledigas skydd förstärks samt är ett 

tecken på att gruppen ses som beaktansvärda att skydda. Att regeln inte återfinns i SLL kan 

därför ge sken av att studieledighet inte är lika skyddsvärt som föräldraledighet.  

 Rätten till att inte missgynnas gällande förmåner och andra förbättringar som en 

arbetstagare kan möta i anställningen garanteras huvudsakligen enligt FLL även under 

föräldraledigheten. Detta har behandlats i fallen, AD 2009 nr 45 om kursdeltagande och AD 

2009 nr 56 om löneökning. I båda dessa fall var arbetstagarsidan den vinnande parten. Denna 

garanti är dock inte fullständig utan arbetstagaren måste i vissa lägen godta en försämring 

vilket framkommer i AD 2009 nr 13 gällande gratifikation och AD 2009 nr 15 rörande 

pensionsförsäkring. Arbetstagare som begär studieledigt har ingen rätt att ta del av de 

förbättringar som sker på arbetsplatsen under ledigheten. Åtskillnaden mellan lagarna tyder 

återigen på att gruppen föräldralediga ses som mer skyddsvärda än studielediga.  

 FLL:s utformning beror till stor del på EU-rätten vilket syns genom lagens omfattande 

skyddsreglering. SLL däremot bygger inte på EU-rätten vilket kan vara en bidragande orsak 

till att dess skydd inte är lika långtgående.  
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6. Slutdiskussion 

Att FLL och DiskL samverkar har, som setts i analysen, både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att skyddet blir heltäckande för kvinnan vilket har sin grund i EU-rätten då de 

ansåg att kvinnor utgjorde en extra utsatt grupp inom arbetslivet. Att kvinnan ges ett mer 

omfattande skydd är förståeligt då det är kvinnor som kan bli gravida och därmed löper en 

större risk att missgynnas. En kvinna ges därför en möjlighet att söka upprättelse genom båda 

lagarna vilket även framkommit av rättspraxis. Vi kan dock förstå att män ifrågasätter 

kvinnans extra skydd då lagstiftningarna i grunden har baserats på jämställdhet vilket torde 

leda till att båda könen ges samma rättigheter. En situation som män inte omfattas av är 

graviditet då män inte kan bli gravida. Därav är mannen inte i ett lika stort behov av ett skydd 

mot diskriminering i en situation som rör graviditet som en kvinna är. Kvinnan erhåller 

nämligen ett skydd vid graviditet genom DiskL:s direkta könsdiskriminering. I denna 

situation erhåller inte mannen ett direkt skydd mot könsdiskriminering.  Man kan dock ställa 

sig frågande till om män borde inkluderas på något sätt då det eventuellt kan förekomma ett 

indirekt orsakssamband kopplat till den direkta könsdiskrimineringen genom att mannen 

missgynnats på grund av sin frus graviditet.   Nackdelen som följer av lagarnas samverkan är 

svårigheten för en arbetsgivare att undgå att missgynna en gravid eller en föräldraledig. 

Därtill påverkar lagarnas överlappande funktion arbetsgivaren på så vis att denne inte enbart 

missgynnar enligt DiskL utan att det oftast även sker ett missgynnande enligt FLL för samma 

handlande.  

 Ändringarna som skett i FLL har gjort att lagen kommit att gå från att enbart vara en 

ledighetslag till att även likna en diskrimineringslag vilket kan ha sin grund i att FLL haft 

JämL som förebild vid utformningen av situationsuppräkning, missgynnandeförbud och 

bevisbördereglering. Att FLL intagit en roll som diskrimineringslag har medfört att föräldrars 

rättigheter stärkts. FLL kunde tidigare ses som en något tandlös reglering då arbetsgivaren 

lättare kunde undgå lagens påföljd genom att hävda ytterligare orsaker till missgynnandet, 

utöver föräldraledigheten. Med dagens samverkande upplägg mellan DiskL och FLL ges 

istället arbetstagaren en möjlighet att hävda att missgynnande även skett utifrån FLL och inte 

bara enligt DiskL, trots att missgynnandet grundats på själva graviditeten och således enbart 

borde falla in under DiskL:s könsdiskrimineringsförbud. Att detta förfaringssätt är möjligt 

beror på att föräldraledigheten är en naturlig följd av en graviditet och att orsakssambandet 

därigenom kan anses uppfyllt. Viktigt att förtydliga är dock att lagarna inte ger en arbetstagare 

någon rätt att gynnas utan endast ett skydd mot att inte missgynnas. Skyddet ska dock aldrig 

sträcka sig så långt att fel person ges en anställning för att undvika missgynnande. Därför är 

undantagssituationerna till missgynnandeförbudet av vikt för arbetsgivaren men 

arbetsgivarens undantag får dock aldrig grunda sig på ekonomiska aspekter.   

 I DiskL särskiljs det inte på kön och graviditet utan graviditeten faller in under 

diskrimineringsgrunden kön. Graviditeten är dock så pass annorlunda att skillnaderna mellan 

den, och den övriga könsdiskrimineringen, gör att det vore önskvärt att graviditet får utgöra 

en egen diskrimineringsgrund. Bestämmelsen skulle i sak liknas vid det som regleras i dagens 

könsdiskrimineringsgrund men genom att en egen grund införs skulle graviditetens särprägel 

tydligare framkomma. Separeringen skulle även bidra till att det blir lättare att urskilja de 

rättigheter som ges till en kvinna i samband med hennes graviditet.  

  Vid en jämförelse mellan FLL och SLL visar reglernas omfång tydligt att 

föräldraledighet varit mer skyddsvärt än studieledighet. Möjligheten att inte vara lika 

begränsad till själva ledigheten framför allt men även möjligheten till bibehållna löner och 

andra förmåner under ledighetens gång. Att föräldraledighet och möjlighet till att förena 

föräldraskap och arbete är av vikt är inte konstigt men varför studielediga eller arbetstagare 

som är lediga av andra skäl ska åtnjuta ett så pass svagare skydd kan ifrågasättas. Att en 
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studieledig exempelvis inte har det löneskydd som ges en föräldraledig i AD 2009 nr 56 kan 

på sikt resultera i att arbetstagare väljer att inte ta ut ledighet för att studera med motiveringen 

att det inte lönar sig. En studieledighet skulle i så fall nämligen kunna innebära att 

arbetstagaren blir eftersatt i löneutvecklingen på arbetsplatsen och att studieledigheten i 

längden skulle kunna leda till högre lön kan vara svårt för arbetstagaren att se. Om det blir en 

trend att arbetstagare väljer att stanna kvar i arbete istället för att vidareutbilda sig kan detta 

ha en negativ påverkan på det svenska samhället i stort då kompetensnivåerna sakta men 

säkert sjunker. Det finns även en risk att det blir svårare för unga att ta sig in på 

arbetsmarknaden då jobben redan är tillsatta. För att undvika denna problematik krävs någon 

slags förändring. Förändringen får dock inte medföra ett allt för stort ansvar på arbetsgivaren 

och arbetsgivarens ekonomiska konsekvenser bör tas i åtanke vid bestämmandet. Det är 

självklart inte meningen att arbetsgivaren ska ha allt för stora kostnader under en 

studieledighet och skyddet torde inte i detalj vara lika omfattande som skyddet för 

föräldralediga. Det finns nämligen inte samma behov för att studielediga ska vara lika 

skyddade som föräldralediga.  

 

7. Slutsats 

Det kan sägas att FLL intagit en roll som diskrimineringslag vilket på ett sätt är positivt då 

man därigenom ökat skyddet mot missgynnande för både kvinnor och män. Jämförelsen 

mellan FLL och SLL förstärker bilden av att FLL, genom dagens utformning och tillämpning, 

utgör både en diskrimineringslag och en ledighetslag. FLL:s och DiskL:s samverkan och 

överlappande effekter kan dock ifrågasättas då en problematik uppstår där arbetsgivaren kan 

hamna i en utsatt situation och får betala skadestånd enligt både DiskL och FLL.   
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