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Abstract 
 
 
The legal right to take time off from work to care for one`s children has been regulated in 
Swedish law since late 1930. This right was limited to mothers and was provided under 
restricted forms. There was a long qualification period and the length of parental 
leave was limited. 

Since then, the right to parental leave has been extended through several modifications of the 
law. The question of equality in both the labour market and the private sector has been one of 
the greatest forces behind these changes. By including men in the right to take parental leave, 
the work place has become more equal and it is now considered a natural part of the 
employee’s life to request time off to care for children. 

Labour Arbitration Court has shown through its case law that equality in the work place is of 
the utmost importance and has shown its support in this matter through its judgements. A 
worsened condition of employment is not accepted because an employee has taken parental 
leave. By ensuring employees` rights in the case of parental leave, the court believes that this 
can lead to a more even use of parental leave days in the long run. The fact that men have the 
same rights as women to be at home with their children is a contributing factor of a more 
equal working environment.  

The regulations of The Law of Equal Opportunity, Jämställdhetslagen (1991:443; JämL), 
protect parental rights. A pregnant employee has protection against discrimination through 
JämL. This includes all situations, from before an employment has started until it has ended. 
Even after an employment has ended, this law is in effect. Changing the Law of Parental 
Leave, Föräldraledighetslagen (1995:584; FLL), and adopting a disfavour prohibition and a 
paragraph of divided evidential burden, made these two laws` regulations have an interoperate 
effect.  

Effective from January 1, 2009 there will be a new law against discrimination, 
Diskrimineringslagen (2008:567; DiskL). This law is a merger of the JämL and the remaining 
laws of discrimination that are currently in effect. By this merger, the government’s intention 
is to simplify the law and make it easier to access. This law also contains the same 
interoperate regulations for equality within the work place as the JämL.  

The purpose of this essay is to examine the interoperate regulations of the JämL and FLL. We 
want to see what rights parents have in the employer – employee relationship.    

 
 
Keywords: parental leave, equality, discrimination, disfavour prohibition  
 
 
 



Jämställdhets – och föräldraledighetsregler 
- regelverkens samverkande effekt för ett jämställt arbetsliv 

 

 

 

 
 

 

Sammanfattning 
 
 
 
Rätten att vara ledig för att ta hand om sina barn har funnits i Svensk lagstiftning sedan 1930-
talet. Då gällde denna rätt enbart mammor, och under mycket begränsade former. Bland annat 
krävdes en lång kvalifikationstid för att överhuvudtaget få utnyttja denna rätt. Dessutom var 
tiden man kunde vara ledig begränsad. 
 
Sedan dess har föräldrars rätt att vara ledig utökats genom lagstiftning vid ett antal tillfällen. 
Frågan om jämställdhet på både arbetsmarknaden och i den privata sfären har varit en av de 
största drivkrafterna för dessa förändringar. Genom att även inkludera männen, det vill säga 
papporna, i rätten till att vara lediga för vård av barn har arbetslivet blivit mer jämställt och 
det ses nu som en naturlig del av en arbetstagares liv att denne kan komma att begära ledighet 
för att vara hemma med barn.  
 
Arbetsdomstolen har genom sin praxis visat att jämställdheten inom arbetslivet är av stor 
betydelse och har genom sina domar visat sitt stöd för detta. Försämrade anställningsvillkor 
eller minskade anställningsförmåner är inte godtagbart på grund av uttag av föräldraledighet. 
Genom att tillförsäkra arbetstagare bibehållna rättigheter vid uttag av föräldraledighet menar 
arbetsdomstolen att detta i förlängningen kan leda till ett jämnare uttag av föräldraledigheten. 
Att även männen har samma rättigheter att vara hemma med sina barn är en bidragande faktor 
till ett mer jämställt arbetsliv.  
 
Även Jämställdhetslagens regelverk skyddar föräldrar och dess rättigheter. Som gravid har 
arbetstagaren enligt denna lags regler ett skydd mot diskriminering på grund av graviditet. 
Denna regel omfattar alla situationer, både innan en anställning påbörjats till dess den 
avslutats. Även efter en anställnings avslutande gäller denna lag. Genom att ändra i 
Föräldraledighetslagen och införa ett missgynnande förbud och en paragraf om delad 
bevisbörda, gjorde det att dessa båda lagars regelverk fick en samverkande effekt. 
 
Från och med 1 januari 2009 kommer en ny Diskrimineringslag att träda i kraft. Denna lag är 
en sammanslagning av Jämställdhetslagen och övriga diskrimineringslagar som finns idag. I 
och med denna sammanslagning menar regeringen att lagen ska bli enklare och mer 
lättillgänglig. Även denna nya lag innehåller de samverkande regler för jämställdheten inom 
arbetslivet som Jämställdhetslagen gör.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de samverkande regler som finns i 
Föräldraledighetslagen och Jämställdhetslagen (Diskrimineringslagen). Vi vill med detta se 
vilka rättigheter i förhållandet arbetsgivare - arbetstagare föräldrar har.  
 
  
Nyckelord: föräldraledighet, jämställdhet, diskriminering, missgynnande 
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1. Inledning 
 
 
 
 
Sveriges lagstiftning när det gäller rättigheter och skydd för föräldrar i arbetslivet utgår i 
mångt och mycket ifrån diskussioner om jämställdhet. Jämställdhetslagen (1991:433; JämL), 
medverkar till att underlätta för föräldrar att kombinera arbete med familjeliv. Jämställdhet 
mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden regleras främst genom Jämställdhetslagen. 
Denna lag upphör den 31 december 2008 och ersätts då med en enhetlig Diskrimineringslag 
(2008:567; DiskL). 
 
Rätten för föräldrar att vara lediga från sitt arbete regleras i Föräldraledighetslagen ( 
1995:584; FLL) Rätten att vara ledig för att ta hand om sina barn är något som tillkommer 
både kvinnor och män och således är ett led i strävan för ett jämställt arbetsliv.  
 
JämL skyddar även föräldrars rätt, genom att ge skydd för gravida. Denna lagstiftning skyddar 
i alla situationer, redan innan en anställning har tagit sin början, tills efter det att en 
anställning avslutats. Genom vissa ändringar av FLL har de båda lagarna fått liknande 
utformning av vissa regler vilket syftar till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden för 
kvinnor och män. 
 
Det är inte bara arbetstagarna som påverkas av dessa båda lagars regelverk. Även 
arbetsgivaren påverkas av dem. Rätten till ledighet kan inskränka arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt och de förbud mot diskriminering som finns kan verka inskränkande på 
arbetsgivarens anställningsrätt.  
 
Inom EU har denna fråga sedan länge reglerats i dess lagstiftning och en rad ändringar i den 
svenska lagstiftningen har gjorts med utgångspunkt i EG – rättens direktiv och förordningar. 
Sverige har numera fullt ut implementerat EG:s direktiv om föräldraledighet. 
 
AD, som är en del av den svenska rätten, ger i sin praxis uttryck för ett omfattande stöd för 
föräldrar och den rätt till ledighet som dessa genom lagstiftningen har.  



Jämställdhets – och föräldraledighetsregler 
- regelverkens samverkande effekt för ett jämställt arbetsliv 

 

 

 

 2 
 

 
  
 
 

1.1 Syfte 
 
 
 
En del i relationen arbetsgivare – arbetstagare, är att arbetstagaren kan begära ledighet för 
vård av barn. Att en arbetstagare redan har, eller bildar familj, är en naturlig del av dennes liv 
och påverkar inte bara privatlivet. Det påverkar även arbetslivet och relationen till 
arbetsgivaren.   
 
I gällande lagstiftning finns regler för ledighet för vård av barn sedan länge, och arbetsgivaren 
påverkas av dessa regler, precis som arbetstagaren gör. Arbetsgivaren måste i sin 
arbetsledning ta hänsyn till att arbetstagare kan komma att begära ledighet för vård av barn. 
Att både män och kvinnor kan utnyttja denna rätt till ledighet i lika stor utsträckning är av vikt 
för att jämställdhet inom arbetslivet ska kunna uppnås. Även JämL (DiskL) ger skydd för 
gravida genom förbud mot könsdiskriminering, och detta påverkar också en arbetsgivares 
anställnings - och arbetsledningsrätt gentemot en arbetstagare. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken samverkan som kan finnas mellan 
regelverken om jämställdhet och föräldraledighet. Utgångspunkterna är de ledighetsregler 
som finns i FLL och de regler om jämställdhet som finns i JämL (DiskL).  
 
Dessutom vill vi undersöka vilka likheter med en diskrimineringslag som FLL har på grund 
av att det har gjorts ändringar i denna lag med utgångspunkt i JämL och även EG – rätt. Dessa 
ändringar har gjorts för ett mer jämställt arbetsliv.  
 
 

1.2 Avgränsningar 
 
 
Främst kommer vi att undersöka relationen arbetstagare – arbetsgivare med hänsyn till 
föräldraskapet. Vi kommer att behandla fall med både gravida arbetstagare och arbetstagare 
som redan är föräldrar. Dock kommer vi inte att göra någon åtskillnad på ensamstående 
föräldrar eller föräldrakonstellationer av olika slag. När vi pratar om föräldrar menar vi 
föräldrar generellt utan hänsyn till om de är ensamstående eller har andra typer av 
sammansättningar. 
 
Vi kommer inte att gå in på djupet på de övriga ledighetsgrunderna som finns, och inte heller 
övriga diskrimineringsgrunder. Dessa nämns enbart i syfte att belysa att det finns fler grunder 
för ledighet och diskriminering än just föräldraskapet. 
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Föräldraförsäkringen berörs inte heller närmare, det vill säga vilka belopp man får och hur 
rätten till ersättning ser ut, utan endast om detta har samband med ledighetsreglerna kommer 
denna lag att beröras.1 
 
Vi går inte heller djupare in på löneskillnader eller andra sociala skillnader då vi vill 
koncentrera oss på föräldrar i arbetslivet och hur relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare kan påverkas och säkert i många fall gör det, av dessa lagstiftningar. 
 
EG – rätten nämns endast då den har varit relevant för ändringar av FLL och JämL (DiskL). 
Inga rättsfall från EG – rätten tar vi med, då vi endast koncentrerar oss på den svenska rätten.  
 
Vi beskriver hur rättsläget ser ut främst med utgångspunkt i FLL och JämL. Dock träder den 
nya DiskL ikraft 1 januari 2009, varför vi anser att även denna lag behöver behandlas i denna 
uppsats.  
  

1.3 Metod 
 
 
Den metod som ligger till grund för denna uppsats är den rättsdogmatiska metoden. Denna 
metod går ut på att med hjälp av lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin försöka analysera 
vad som utgör gällande rätt, de lege lata. Även de lege ferenda diskussion, vilka rättsregler 
som bör skapas i framtiden tillhör den rättsdogmatiska metoden.2 Juridiken kan sägas vara en 
praktisk vetenskap med anvisningar om hur individerna förväntas agera i de situationer som 
täcks av lagen. Juridiken kan sägas studera rättsreglerna och dess tillämpning ur ett så kallat 
inifrånperspektiv, det vill säga hur reglerna ska tolkas och förstås.3 
  
När det är gällande rätt som ska fastslås utefter den rättsdogmatiska metoden, ska således de 
rättskällor som finns tolkas. Vid tolkandet av rättskällor är det viktigt att använda sig av ett 
logiskt förhållningssätt. Om ett rättsfaktum uppstår så följer rättspåföljd. Dock får man vara 
försiktig när man försöker dra logiska slutsatser inom juridiken. Det är inte alltid sådana 
slutsatser kan dras utan dessutom måste det enskilda fallets faktorer vägas in. Man kan säga 
att juridiken följer den så kallade deontiska logiken, eller logiken som den bör vara.4   
 
EG – rätten kommer också att användas som rättskälla i denna uppsats, och vid tydningen av 
denna rättskälla har den språkliga tolkningen större betydelse än vid tolkning av den svenska 
rätten. Detta beror på att oftast saknas det utförliga förarbeten som den svenska rätten har. De 
förarbeten som dock finns är oftast kortfattade och ger inte den information som de svenska 
förarbetena ger. Tolkningen av EG – rätten är således en språklig, eller grammatisk, tydning 
vilket innebär att man utgår från ordalydelsen av den regel man menar att tolka.5 
 
Objektiv lagtolkningsmetod innebär att man lägger störst vikt vid lagtextens utformning, dess 
ordalydelse. Eftersom det är lagen och de regelverk som följer som vi utgår ifrån, är denna 
                                                 
1 Lag (1962:381) om allmän försäkring, andra avdelningen 3kap, 4 kap. 
2 Lehrberg, B, Praktisk Juridisk metod, s. 178 
3 Hydén, H, Rättsregler, en introduktion till juridiken, s. 11 
4 Lehrberg, B, Praktisk Juridisk metod, s.113 f 
5 A.a.s 120 f 
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metod högst relevant. Argumenten för en sådan tolkning kan vara att den ger en relativt stor 
rättssäkerhet genom att enbart tolka lagen utefter dess utformning. Även den subjektiva 
lagtolkningsmetoden kommer att vara relevant. Denna metod tar främst hänsyn till de motiv 
som ligger bakom lagtexterna. Vad den bakomliggande meningen har varit för de lagar vi har 
studerat anser vi vara relevant för vår avslutande analys. Motiven bakom lagarna underlättar 
förståelsen av desamma och gör det lättare att placera in den i dess sammanhang.6 
 
Den teleologiska metoden innebär att lagens ändamål är det som har störts betydelse när det 
gäller att tolka lagar. Inom denna metod finns det oftast klara fall vilka passar in direkt under 
lagens ordalydelse, och den kan sägas vara objektiv då den utgår från just ordalydelsen. En 
skillnad mellan den teleologiska och de övriga två (subjektiv och objektiv lagtolkningsmetod) 
är att den kan ge vägledning även i de fall som är oreglerade. Här tar man hjälp av andra 
liknande lagregler och rättskällor som kan vara liknande den fråga man står inför. 
 
En blandning av dessa metoder ligger till grund för arbetet med vår uppsats då vi inte anser att 
endast en metod kan göras gällande. Vi kommer att tolka de förarbeten som finns med de 
intentioner som lagstiftarna har haft, och vi kommer också att undersöka den ordalydelse som 
lagtexten har. Således kommer en blandning i viss mån av dessa metoder att användas, både 
subjektiv, objektiv och telelogisk metod. 7 
 
 

1.4 Disposition 
 
 
I det inledande kapitlet behandlade vi syftet med denna uppsats och varför vi har valt att 
skriva om detta ämne. Även den metod som vi har använt oss av i denna uppsats har vi 
redogjort för i detta inledande kapitel. 
 
Kapitel två är tänkt att först ge en liten historisk inblick i hur arbetet med lagstiftningen kring 
föräldraledighetslagen har utvecklats under åren. Allt från det att det var tänkt att skydda 
enbart mödrar till det att det skyddar både mammor och pappor, det vill säga föräldrar. Vi går 
här igenom föräldraledighetslagen som den ser ut nu med de väsentligaste punkterna i lagen 
och dess betydelse arbetsrättsligt. Även en kortare inblick i de övriga ledighetsreglerna görs i 
detta kapitel, detta för att på så sätt ge en liten inblick i ledighetsreglerna i stort. 
 
Kapitel tre, Diskrimineringslagstiftningen, beskriver vi hur den nuvarande JämL är utformad 
trots att den inte längre är giltig efter 1 januari 2009. Dock anser vi att eftersom vi inte har 
nått detta datum ännu, så är det viktigt att belysa hur det förhåller sig efter aktuell lagstiftning. 
Den praxis som finns på området idag är dessutom efter denna lag och ingen praxis finns ännu 
att tillgå utifrån den nya lagstiftningen. Däremot gör vi jämförelser med den nya DiskL och 
hur det kommer att se ut i de aktuella fallen när denna nya reglering trätt i kraft. 
 
Den nya DiskL innehåller alla diskrimineringsgrunder, och istället för att dela upp det i flera 
diskrimineringslagar finns nu efter 1 januari 2009 allt samlat i en enhetlig lag. I detta kapitel 

                                                 
6 Lehrberg, B, Praktiskt juridisk metod, s. 223 
7 A.a.s. 195 
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redogör vi för uppkomsten till denna lag och hur detta påverkar jämställdheten med 
utgångspunkt i FLL. 
 
I det fjärde kapitlet beskriver vi helt kort de direktiv som har haft störst betydelse för den 
svenska lagstiftningen. Det är de direktiv som berör JämL och FLL som vi beskriver här. 
 
Det femte kapitlet tar upp arbetsgivarens fria anställningsrätt och arbetsledningsrätt. Vi anser 
detta vara av vikt för analysen och för att se på lagstiftningen ur ett arbetsgivarperspektiv 
också. 
 
Sjätte kapitlet är analyskapitlet. I detta kapitel försöker vi knyta samman de två stora block vi 
har behandlat för att på så vis påvisa sambandet och samverkan mellan de båda 
lagstiftningarna. Vi diskuterar också hur arbetsgivaren påverkas av dessa lagstiftningars 
samverkan. Även praxis kommer vi att analysera här. Vi gör också egna funderingar i detta 
kapitel för att ge vår syn på saken. 
 
I sjunde kapitlet för vi en diskussion, baserad på egna åsikter, kring den rättspraxis som finns 
och de lagar som är gällande idag.  
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2. Föräldraledighetslagen 
 
 
 
 
I detta kapitel beskriver vi utvecklingen av den föräldraledighetslag som vi har idag. Vi 
börjar med en historisk tillbakablick för att sedan gå in på hur lagen är idag och hur den 
tillämpas i svensk rättspraxis. 
 
 

2.1 Historik 
 
 
Redan år 1939 infördes en inskränkning i arbetsgivarens fria uppsägningsrätt genom att en 
kvinna inte fick sägas upp på grund av graviditet eller barnafödsel. Inte heller hennes 
anställningsförmåner fick försämras på grund av detta. Dessutom var hon skyddad mot 
uppsägning under den tid hon var borta från arbetet i samband med graviditeten eller 
förlossningen.8 Denna lag var dock i praktiken inte så generös för kvinnorna. Det fanns en 
kvalifikationstid på två år för att kvinnan skulle omfattas av denna rätt. Dessutom gällde det 
bara om arbetsgivaren hade mer än tre anställda, om kvinnan var medlem i arbetsgivarens 
familj omfattades hon inte heller av denna lag.9 När lagen gjordes om 1945, stod den äldre 
lagen från 1939 modell, men nu var reglerna mer generösa för de kvinnliga arbetstagarna.10 
Nu var kvalifikationstiden endast ett år och kravet att arbetsgivaren skulle ha minst tre 
anställda togs bort. Dessutom förlängdes tiden som en kvinna hade rätt att vara borta i 
samband med förlossning från tolv veckor till sex månader. Dock var det svårt för kvinnor att 
vara borta längre perioder från arbetet trots det ökade utrymmet som gavs i lagen för detta. En 
kvarleva från den äldre lagstiftningen var nämligen att den moderskapspenning som utgick till 
modern vid förlossning, endast utgick som ett engångsbelopp och täckte alltså inte förlorade 
arbetsinkomster. Det var inte förrän år 1962 som moderskapsersättningen gjordes om till att 
bli en inkomstrelaterad moderskapsförsäkring och infogats i den nya lagen om allmän 
försäkring, som ersättningstiden förlängdes till sex månader.11 

                                                 
8 Julén Votinius, J, Föräldrar i Arbete, s. 56 
9 Prop. 1939:114 s. 31 f 
10 Lag (1945:884) om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m.m. 
11 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 59 
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År 1974 kom så nästa stora steg i skyddet för arbetande föräldrar. Moderskapsförsäkringen 
gjordes om till att bli föräldraförsäkringen. Med denna omvandling skulle nu ersättningen 
utgå till den av föräldrarna som i huvudsak stod för omvårdnaden av barnen, oavsett om det 
var mannen eller kvinnan i familjen. Undantaget var den närmaste tiden efter förlossningen, 
då utgick alltid ersättningen fortfarande till mamman. Det infördes också en såkallad garanti 
nivå i försäkringen som garanterade ett fast lägsta belopp till dem som avstod från 
förvärvsarbete. Det förbud som funnits sedan 1939 att säga upp eller försämra 
anställningsförmåner för kvinnor som fött barn eller var gravida, kom nu också att innefatta 
manliga arbetstagare som fått tillökning i familjen. Även barnomsorgen byggdes ut under 
senare delen av 70 talet, och detta i samband med reformeringen av lagstiftningen för de 
arbetande småbarnsföräldrarna motiverades av en strävan efter ökad jämställdhet mellan 
kvinnor och män.12 
 
År 1976 avskaffades den lag som gällt sedan mitten av 1900 talet rörande förbudet mot 
avsked eller försämrade anställningsuppgifter, detta genom införandet av lagen om rätt till 
föräldraledighet.13 De centrala delarna i den gamla lagen överfördes till den nya, de regler 
gällande skydd för anställningen och anställningsvillkoren. Detta innebar att de arbetsrättsliga 
skyddsreglerna som utgjorde ett skydd för småbarnsföräldrar, flyttades från en 
anställningsskyddslag med ledighetsregler till en ledighetslag med anställningsskydd. Några 
år tidigare hade Lag (1974:12 ; LAS) om anställningsskydd införts. I denna lag skyddades alla 
arbetstagare arbetsrättsligt. Däremot omfattades inte alla arbetstagare av LAS, högre chefer 
och anställda i en arbetsgivares hushåll var undantagna (detta är likadant idag) vilket å andra 
sidan föräldraledighetslagen omfattade.14 
  
Möjligheterna att förkorta sin arbetsdag för småbarnsföräldrar och en utökning av 
ersättningstiden från sju till nio månader infördes också under slutet av 70 talet.15 Detta var en 
av de delar som den då borgerliga regeringen menade att utöka föräldraförsäkringen med. De 
övriga två delarna innefattade en rätt till ledighet fristående från föräldraförsäkringen, och 
avskaffandet av garanti nivån så att ersättningen skulle komma att grundas på förälderns 
sjukpenninggrundade inkomst.16 
 
Det var klart vilka regler som gällde för dem som blivit föräldrar efter föräldraledighetslagens 
införande. Alla, män som kvinnor, som hade blivit föräldrar hade lika rätt till ledighet med 
ersättning. Svårare var det för dem som var gravida. Graviditet i sig ansågs inte som en 
sjukdom (vilket det fortfarande inte gör) utan endast vid de fall som graviditeten orsakade ett 
sjukdomsliknande tillstånd utgick sjukintyg och arbetstagaren hade rätt att vara hemma. I de 
fall som sjukintyg inte utgavs, men arbetstagaren ändå inte orkade arbeta på grund av 
utmattning, illamående, yrsel som är vanliga sidoeffekter av graviditeten fick denne ta ut 
ledighet med föräldrapenning. På så vis var det många som redan hade förbrukat en del av 
sina dagar redan innan barnet var fött. 1979 ändrades dock detta och en gravid arbetstagare 
fick också rätt att ta ut havandeskapspenning innan förlossningen om hon inte kunde arbeta 

                                                 
12 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 62 f 
13 Lag (1976:280) om rätt till föräldraledighet 
14 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 65 
15 Detta infördes av den borgerliga regeringen som en del av utbyggnaden i den föräldraförsäkring som den 
socialdemokratiska regeringen börjat bygga upp. Den borgerliga regeringen kom till makten vid valet -76. 

16 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 67 
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kvar. Dessutom hade hon rätt att bli omplacerad till ett mindre tungt arbete hos arbetsgivaren. 
Det var om denne inte hade möjlighet till detta som havandeskapspenning skulle kunna 
utnyttjas. Denna havandeskapspenning skulle betalas ut tidigast 60 dagar innan förlossning till 
tio dagar innan förlossning.17 Dessa regler angående havandeskapspenning finns fortfarande 
kvar och återfinns i Lag (1962:381; AFL) om allmän försäkring 3kap 9 § 3st.  
 
Det andra steget i föräldraförsäkringens utbyggnad infördes1979, och innebar utökad rätt att 
vara ledig för att ta hand om familjens barn. Nu kunde man vara ledig i upp till ett och ett 
halvt år utan att erhålla ersättning för detta. Man fick dessutom rätt som förälder att korta sin 
arbetstid med upp till en fjärdedel ända till dess att barnet fyllt åtta år. Föräldraledighetslagen 
som vi har idag bygger på denna modell även om en del detaljer ändrats. 
 
Samtidigt som föräldraledighetslagen utvecklades och gav föräldrar mer rättigheter, infördes 
också nya regler på arbetslivets område. Nu infördes jämställdhetslagen och det blev inte 
längre tillåtet att göra skillnad på kvinnor och män. JämL har en stor betydelse för föräldrar i 
arbetslivet, då den ger skydd för de gravida arbetstagare som är i anställning eller önskar 
anställning. Jämställdhetslagen innehåller också regler och skyldigheter för en arbetsgivare att 
underlätta för en arbetstagare att kunna kombinera arbete och familj. (Vi går närmare in på 
JämL i kap 3). 
 
Under 1980 talet hände inte allt för mycket i föräldraledighetslagen eller föräldraförsäkringen. 
Några små förändringar som gjorde att bestämmelserna blev stegvis mer generösa. I början av 
1990 talet hände dock en del. Återigen var det regeringsskifte och under den nu borgerliga 
regeringen så infördes två familjepolitiska reformer. Vårdnadsbidraget infördes (se vidare kap 
2.2.7 om nuvarande Vårdnadsbidrag) och detta var en familjepolitisk reform som saknade 
jämställdhetssyfte. Som en följd av detta bidrag sänktes ersättningsnivån för föräldrar och 
även antalet dagar kortades till 360 (från att ha varit 450). Detta genom att de såkallade 
garantidagarna togs bort. Dessutom infördes den såkallade pappamånaden vilken innebar att 
en månad av de tilldelade dagarna var reserverade till pappan. Detta var en reform som hade 
jämställdhet som syfte. 
 
Dock avskaffades vårdnadsbidraget och garantidagarna infördes igen så att ersättningsdagarna 
återigen blev 450 när socialdemokraterna återtog makten 1994. Regeln om pappamånaden 
lämnades dock orörd. 
 
Pappamånaden, som innebar att en månad reserverades för pappan och en månad till 
mamman,18 var en jämställdhetsreform som syftade till att öka möjligheten för män att kunna 
förena arbetsliv och föräldraskap. Nu talade man om mäns rätt att få vara med sina barn. 
Kvinnorna skulle också gynnas av denna reform. Dels skulle det skapa förutsättning för 
jämnare fördelning av hushållssysslorna och dels skulle föräldraskap och föräldraledighet 
normaliseras på arbetsplatserna. Från att ha varit en ledighetslag inriktat på att skydda 
mammorna, det vill säga kvinnorna, blev detta ändrat under 1990 talet till att också gälla 
männen. Det blev nu en föräldraskapsfråga, inte en kvinnofråga. Tidigare var det i arbetslivet 
så att missgynnades föräldrar var detta samma sak som att kvinnor missgynnades. Nu blev 
diskussionen hur föräldrar som grupp skulle skyddas. Sveriges inträde i EU 1995 gjorde också 

                                                 
17 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 69 ff. se även fortsättningsvis 
18 Om inte denna månad togs ut förföll den helt 
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sitt till för att ändra lagens innehåll med dess rättsakter och domstolspraxis. Vi kommer att gå 
närmare in på direktiv och liknande EG rätt i kapitel 4. 
 
 

2.2 Den nuvarande föräldraledighetslagen 
 
 
Från och med 2008 finns det numera sex former av föräldraledighet för vård av barn. Dessa 
återfinns i 3 § FLL. Vilka som omfattas av lagen anges i 1 §. Man kan här se att även de 
arbetstagare som inte är biologiska föräldrar till ett barn, men är rättslig vårdnadshavare, har 
tagit emot ett barn för stadigvarande vård i sitt hem eller sammanbor med en förälder under 
förutsättning att denne är eller har varit gift med, har eller har haft barn med denne förälder, 
har rätt till ledighet.  
 
Enligt 4 § FLL får en mamma som nyligen fött barn eller ammar, rätt att vara ledig sju veckor 
före och sju veckor efter förlossningen, det vill säga en period om 14 veckor totalt. Om hon 
inte väljer att vara ledig av annan grund ska två av dessa veckor läggas under tiden före eller 
efter förlossningen och dessa veckor ska också vara obligatorisk ledighet. Man måste inte 
heller ta ut föräldrapenning för att utnyttja sin rätt till mammaledighet enligt den 4 § FLL. 
 
En förälder har rätt till hel ledighet enligt den 5 § FLL med eller utan föräldrapenning, fram 
till dess att barnet är 18 månader. Man kan därutöver vara helt ledig med barnet förutsatt att 
man får föräldrapenning enligt 4 kap. AFL. Även för adoption gäller denna rätt att vara helt 
ledig. Man räknar då tidpunkten från det att adoptivföräldern fick barnet i sin vård och 18 
månader framåt. Rätt till ledighet för vårdnadshavare kvarstår fram tills barnet fyllt 8 år, eller 
avslutat sitt första skolår.19  
 
Samma regler för föräldrapenning gäller också vid adoption, det vill säga att adoptivföräldern 
har rätt att vara helt ledig utan föräldrapenning i 18 månader och sedan har denne rätt att vara 
helt ledig under förutsättning att hel föräldrapenning tas ut. 6 och 7 §§ FLL beskriver 
delledighet med, respektive utan, föräldrapenning. Man har som arbetstagare rätt att vara 
delledig med föräldrapenning tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels förkortning 
av normal arbetstid. Rätten till föräldrapenning för denna delledighet finns i 4 kap AFL. Man 
har också rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel för barn som inte fyllt åtta år, 
eller om de är äldre men inte avslutat sitt första skolår.  
 
År 2008 infördes också den sjätte grunden för ledighet. Denna rätt till ledighet, både hel 
ledighet och förkortning med hälften av normal arbetstid, gäller om föräldern tar ut 
vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.20  
 

                                                 
19 I Tjänsteledighetsförordningen (1984:111) som gäller för statligt anställda, finns utöver reglerna i 
Föräldraledighetslagen, 8 och 9 §§ som säger att en förälder bör få beviljad förkortning av arbetstiden till dess 
att barnet fyllt 12 år. Det vill säga 4 år längre än vad Föräldraledighetslagen säger.  

20 Se mer om vårdnadsbidrag i avsnitt 2.2.7 
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2.2.1 Förläggningen av ledigheten 

För alla ledighetsgrunder som vi har sett här ovan gäller för arbetstagaren att anmäla detta till 
sin arbetsgivare i god tid. I lagen anges det att minst två månader innan ledigheten är tänkt att 
börja ska arbetstagaren anmäla detta. Om detta inte kan ske så ska arbetstagaren så snart som 
möjligt anmäla sin planerade ledighet.21 Detta innebär i princip att arbetstagaren kan anmäla 
sådan ledighet med mycket kort varsel. Dock ska inte detta undantag, att anmälan kan ske 
med kort varsel, användas i situationer som föräldern kunnat förutse. Detta kan vara till 
exempel skolstart eller lov eller liknande.22  
 
Det är arbetstagarens önskemål om ledighet som ska gälla när det kommer till förläggningen 
av ledighet. Detta regleras i den 19 § FLL. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska dock samråda 
när det gäller förläggning av ledigheten, och under förutsättning att arbetsgivarens verksamhet 
inte utsätts för påtaglig störning av den föreslagna ledigheten. Ledigheten får fördelas på 
arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller i anslutning till 
arbetsdagens början eller slut.  
 
I fall AD 2005:92 behandlades just denna fråga om ledighetens förläggning. En manlig 
arbetstagare som arbetade i skiftform ville förlägga sin ledighet under måndag till fredag och 
sedan jobba fredag kväll till söndag eftermiddag. Den skiftform arbetstagaren vanligtvis 
arbetade i, ingick inte helgarbete, utan hans arbetstid var förlagd måndag till fredag. Vad han 
ville med sin ansökan var att gå ner i tid, och endast arbeta 25 procent av sin nuvarande 
arbetstid och att förlägga dessa 25 procent under helgens dagar istället. Arbetsgivaren ansåg 
att detta allvarligt skulle störa produktionen, dels eftersom de skulle vara tvungna att skaffa en 
vikarie som inte kunde arbeta fulltid, och dels eftersom arbetstagaren i fråga skulle byta 
skiftlag. Arbetstagaren hade dock varit ute i god tid med sin ansökan och ansökt om 
ledigheten redan i april. Ledigheten var menad att starta i augusti samma år. Arbetsgivaren 
hävdade att den ledighet arbetstagaren begärde skulle omfatta mer än de tre perioder som man 
är berättigad till. Dessa tre ledighetsperioder finns reglerade i 10 § FLL.23 Domstolen ansåg 
här att eftersom arbete bedrevs även på helg, och ledighet kan fördelas på arbetsveckans 
samtliga dagar, kunde alltså helgen räknas in där även om arbetstagaren normalt inte jobbade 
varje helg. Man ansåg också att enligt den 12 § FLL som medger förkortad arbetstid, skulle 
den begärda ledigheten betraktas som just förkortad arbetstid och därmed skulle det inte 
finnas några hinder att förlägga ledigheten enligt arbetstagarens önskemål. När det gäller 
arbetsgivarens anförande om störning i verksamheten måste man enligt AD granska detta från 
fall till fall. Detta måste anses ha att göra med företagets storlek och omsättning m.m. Ett litet 
företag torde drabbas i större utsträckning än ett stort företag av enskilda arbetstagares 
ledighet. I detta fall kom AD fram till att bolaget inte kunnat styrka att någon större störning 
av företagets verksamhet skulle komma att inträffa vid den ledighet som arbetstagaren 
begärde. Man hade från bolaget sida inte ansträngt sig för att ens försöka hitta en vikare för de 
75 procents tjänstgöring under måndag - fredag som arbetstagaren begärde ledigt. På så vis 
menade AD att man inte kunde styrka att det skulle vara svårt att hitta en vikarie som var 
villig att arbeta under dessa villkor. Således kunde inte ledigheten nekas enligt den 14 § FLL.  

                                                 
21 13 § FLL 
22 Prop. 2005/06: 185 s. 32 
23 10 § FLL innebär att en arbetstagare får fördela sin föräldraledighet på tre perioder under ett och samma 
kalenderår. I detta fall ansåg arbetsgivaren att varje vecka med fem lediga dagar skulle innebära en ledig 
period.  



Jämställdhets – och föräldraledighetsregler 
- regelverkens samverkande effekt för ett jämställt arbetsliv 

 

 

 

 11 
 

2.2.2 Missgynnandeförbud 

16 § i FLL innebär ett missgynnandeförbud. Denna paragraf infördes 1 juli 2006. Bakgrunden 
till lagförslaget var att man ansåg att skyddet för gravida arbetstagare och de som var 
föräldralediga borde vara lika. För gravida arbetstagare finns skydd i 15 och 17 §§ JämL, 
vilka anger förbud mot direkt diskriminering på grund av kön i olika situationer. Endast en 
kvinna kan bli gravid och därför ses en diskriminering av gravid som direkt diskriminering på 
grund av kön.24  
 
För föräldralediga enligt lagstiftningen innan detta missgynnandeförbud infördes 2006, fanns 
skydd i FLL, men endast för situationer som rörde de som redan befann sig i en anställning. 
Så som lydelsen var då, innefattades inte arbetssökanden i FLL:s skyddsregler. JämL:s lydelse 
gjorde att gravida var skyddade i stort sett alla tänkbara situationer som kan uppstå – allt ifrån 
det att arbete söktes till dess att en eventuell anställning avslutades. En ändring av FLL med 
mer likalydande lydelse som JämL, menade regeringen skulle innebära att även de 
arbetstagare som utnyttjat sin rätt till ledighet enligt FLL skulle komma att skyddas i alla 
situationer som härrörde till arbete. Innan detta missgynnandeförbud infördes i 
föräldraledighetslagen skyddades föräldrar enbart i fall som rörde uppsägningar, 
omplaceringar, anställningsförmåner eller arbetsvillkor.25 Regeringen ansåg att 
föräldraledighet borde stärkas men att utformningen av lagregeln borde bli en annan än ett 
diskrimineringsförbud som det är i JämL.26 Enligt ett diskrimineringsförbud så ingår rekvisitet 
jämförbar situation.27 Man menade att en arbetstagare som var föräldraledig inte kunde sägas 
vara i en jämförbar situation med de arbetstagare som faktiskt utförde ett arbete. Dessutom 
innehåller 17 § JämL två undantagssituationer från direkt könsdiskriminering, och dessa kan 
inte anses som relevanta i föräldraledighetsfrågan.28 Ett missgynnandeförbud i alla situationer 
som kan tänkas uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare syftar till att uppnå 
likabehandling av alla arbetstagare.29 
 

2.2.3 Nödvändig följd av ledigheten 

Det som ska anses som faktiskt förlust för arbetstagaren såsom till exempel förlorade 
anställningsförmåner, komma efter arbetskamrater i fråga om löneutveckling, andra 
försämrade anställningsvillkor eller negativ särbehandling på annat sätt får anses som 
missgynnande. Arbetsgivaren får inte i en anställningssituation ta med eventuell 
föräldraledighet i bedömningen. Man måste se på dessa missgynnanden utefter en 
normalstandard hos arbetsgivaren. Med detta menas att en föräldraledig arbetstagare inte har 
rätt att kräva en viss befordran eller lön, utan man ger bara arbetstagaren en rätt att inte 
missgynnas av skäl som kan ha samband med dennes föräldraledighet. Arbetsgivarens 
handlande måste således kunna sättas i relation till en tänkt normalstandard. 

                                                 
24 Från och med 1 januari 2009 finns detta skydd i Diskrimineringslag (2008:567) 1 kap. 4 § förbud mot direkt 
könsdiskriminering och 2 kap. 1 § när förbudet gäller.  

25 Prop. 2005/06:185 s. 76 
26 A.prop. s. 80 
27 Se mer om jämförbar situation längre ner i 3.3.1 
28 Prop. 2005/06:185 s. 78f. De två undantag som anges i 17 § 2 st JämL är i fråga om anställning, befordran, 
eller utbildning om visst kön är nödvändigt på grund av arbetets natur eller sammanhang. Det andra 
undantaget är positiv särbehandling. 

29 A.prop. s. 81 
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Föräldraledigheten ska således inte finnas med i bedömningar och handlanden som 
arbetsgivaren gör.30 
 
16 § 2 st FLL anger att förbudet mot missgynnande inte gäller om man kan anse att det är en 
nödvändig följd av ledigheten. Detta innebär att om de negativa effekter som följer av att en 
arbetstagare använder sin rätt till ledighet, kan ses som nödvändiga och oundvikliga, så är de 
godtagbara. Meningen med missgynnandeförbudet i FLL är att föräldraskap ska ses som en 
naturlig del av livet. Det är ingen ovanlig eller märkvärdig händelse i en arbetstagares 
arbetsliv och således inte heller i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
Arbetsgivaren måste således ta sådana faktorer som eventuell föräldraledighet i beaktande när 
han leder och fördelar arbetet. Detta ska ses som en naturlig del i verksamheten. Vad som då 
menas med en nödvändig följd av ledigheten är till exempel att en arbetstagare som är ledig 
på halvtid får sin lön minskad i proportion till ledigheten. Alltså en sådan effekt som är en 
given konsekvens av den uttagna ledigheten. Den föräldraledige arbetstagaren ska inte särskilt 
gynnas i förhållande till sina arbetskamrater som inte är lediga, det vill säga att den som 
utnyttjar sin rätt till ledighet ska inte erhålla bättre anställningsförmåner än sina kolleger i 
form av lön eller andra gynnanden. 
  
En annan orsak som också skulle kunna ses som en nödvändig följd av ledigheten är om en 
arbetstagare söker anställning och det arbete som söks är en kortare tidsbegränsad anställning. 
Om arbetstagaren har tänkt utnyttja sin rätt att vara ledig under större delen av denna kortare 
anställning kan det normalt inte anses vara till någon nytta att denne arbetstagare gör anspråk 
på tjänsten. Man skulle i en sådan situation kunna göra gällande att det är en nödvändig följd 
av ledigheten att den arbetssökande nekas anställning av skäl som härrör sig till 
föräldraledighet. Dock kan inte det faktum att arbetsgivaren eventuellt skulle behöva rekrytera 
en vikarie för den nyanställde spela någon roll. Detta ska inte kunna vara skäl till att neka den 
arbetssökande en anställning, men man måste även här väga in faktorer som anställningens 
längd, ledighetens omfattning och arbetsgivarens förutsättningar. En mindre företagare kan 
inte sägas ha samma förutsättning att tillmötesgå dessa krav som en större arbetsgivare har.31 
 
När det gäller löner och andra förmåner så har, som vi redan nämnt, de föräldralediga lika rätt 
till god löneutveckling och bibehållna anställningsförmåner som de övriga kollegerna har. Vid 
omplacering på grund av graviditet till exempel så ska den gravide arbetstagaren tillförsäkras 
bibehållna anställningsförmåner som innan omplaceringen.32 Blir det däremot frågan om 
omplaceringar som inte har med graviditet att göra, så får även den gravide eller 
föräldraledige arbetstagaren acceptera de eventuella försämringar som kan komma ifråga. 
Dessa försämringar kan vara till exempel förlorat ob- tillägg, längre arbetstider, bortfall av 
skifttillägg och liknande.33 
 

2.2.4 Bibehållna anställningsförmåner vid graviditet och föräldraledighet 

Även omplacering utanför ramen av anställningsavtalet kan vara godtagbart om det är en 
nödvändig följd av ledigheten. Det måste finnas garantier för den arbetstagare som använder 

                                                 
30 A.prop. s. 82 se även fortsättningsvis. 
31 Prop. 2005/06:185 s. 86 f 
32 Föräldraledighetslagen (1995:584) 18 och 19 §§. Detta är förutsatt att omplaceringen görs så som 
överensstämmer med dessa paragrafer.  

33 Prop. 2005/06:185 s. 88 
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sig av sina rättigheter till ledighet att deras ställning på arbetsplatsen jämfört med sina 
arbetskamrater, inte försämras. Man anser däremot inte att den som utnyttjar sin rätt till 
ledighet ska ha mer långtgående garantier för sin anställning än vad de övriga arbetstagarna 
som står kvar i full tjänst har.34  
 
En kvinnlig arbetstagare som blir gravid och redan har en tjänst, har rätt att bli omplacerad 
enligt 18 och 19 §§ FLL. Denna omplaceringsskyldighet föreligger om kvinnan på grund av 
sin graviditet, eller om hon nyligen fött barn och ammar, inte kan utföra fysiskt betungande 
arbete eller om hon enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen (1977:1160 ; AML) inte får fortsätta 
sitt vanliga arbete.35  
 
AD 1999:51 gällde omplacering av gravid kvinna som arbetade som driftstekniker och detta 
arbete innebar skiftgång. Graviditeten medförde att kvinnan inte klarade av att arbeta 
nattskiften på grund av trötthet och senare blev hon sjukskriven en period med 100 procent på 
grund av olämplig arbetsmiljö. Som driftstekniker inomhus innebar det att hon arbetade vis 
lågstrålande bildskärmar och detta kunde inte bolaget till 100 procent garantera vara ofarligt. 
Arbetstagaren blev omplacerad till dagtidsarbete med administrativa uppgifter. Däremot fick 
hon inte med sig det ob - tillägg hon hade haft som driftstekniker. I detta fall gjorde 
arbetstagaren och arbetsgivaren upp att hon skulle omplaceras, men lön och liknande 
diskuterades inte. AD kom fram till att även om lagregeln ger utrymme för att eventuella 
tillägg såsom till exempel ob – tillägg kan förfalla vid eventuell omplacering, kan man inte 
tolka det så entydigt att detta alltid är fallet. Domstolen fann att eftersom detta tillägg utgjorde 
en så pass stor del som en femtedel av arbetstagarens lön, borde denna del ses som del av 
normal lön och således hade arbetstagaren rätt att behålla detta tillägg.  
 
I AD 2008:14, behandlades frågan om fyra polisassistenter som blivit omplacerade enligt 
dessa paragrafer från yttre till inre tjänst. Frågan i målet var om deras arbetstidsförkortning 
som de hade vid yttre tjänst även skulle gälla vid deras nya tjänst. Arbetsgivaren menade att 
så inte var fallet och att även manliga poliser som blev omplacerade till inre tjänst fick ett 
förhöjt arbetstidsmått. Domstolen konstaterade i sitt domslut att enligt den rättspraxis som 
finns på området när det gäller bibehållna anställningsförmåner hade blivit noga belyst vid 
dessa olika fall och att det inte borde ges en annan innebörd än den som framkommit i 
rättspraxis.36 Domstolen fann också i detta fall att 18 och 19 §§ FLL anger ett skydd för 
gravida kvinnor att arbeta i olämpliga arbetsmiljöer. Vidare anförde också domstolen att dessa 
paragrafer berör jämställdheten mellan kvinnor och män. Om arbetstagarna skulle uppleva en 
ekonomisk förlust av att utnyttja sin rätt till ledighet skulle detta kunna innebär att de inte i 
lika lång utsträckning utnyttjade denna, och detta skulle strida mot syftet av 18 § FLL. Man 
ansåg därför i AD att det inte fanns några skäl att ge innebörden av bibehållna 
anställningsförmåner en svagare innebörd än vad som angavs i fallet med 
förtroendemannalagen.37 Man konstaterade också i domen att vid en omplacering kunde det 

                                                 
34 Prop. 2005/06:185 s. 33 f 
35 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen (1977:1160). Om ett arbete medför särskild risk för vissa grupper av arbetstagare, 
kan regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddela föreskrift om förbud mot att 
arbetet utförs av arbetstagare, som tillhör en sådan grupp, eller föreskriva att särskilda villkor skall gälla när 
arbetet utförs av sådana arbetstagare. 

36 AD 1999:51, bibehållna anställningsförmåner vid skiftarbete, AD 1981:147 bibehållna anställningsförmåner 
när det gäller facklig förtroendeman.  

37 AD 1981:147 
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dessutom bli så att arbetstagaren kunde komma att bli överkompenserad i jämförelse med sina 
övriga kolleger, på grund av att anställningsförmåner såsom ob-tillägg fortfarande utgick till 
de omplacerade kvinnorna. AD menade att detta var något som lagstiftarna hade kunnat 
förutse och således en förutsedd konsekvens av 18 § FLL. Slutsatsen blev alltså att AD ansåg 
att arbetstidsförkortningen var en sådan anställningsförmån som de omplacerade kvinnorna 
enligt 18 och 19 §§ FLL varit berättigade att behålla.  
 
När det gäller förbättringar som inträffar på arbetsplatsen, ska de föräldralediga tillförsäkras 
samma rättigheter som de som är kvar i full tjänst. Löneökningar som skulle ha inträffat om 
arbetstagaren hade arbetat fullt ut enligt avtalad arbetstid, ska också följa med och utvecklas 
under den tid arbetstagaren är föräldraledig. Detta ska vara lika för dem som är lediga på 
heltid, likaväl som det ska gälla för dem som är lediga på deltid.38  
 

2.2.5 Bevisbörda 

1 juli 2006 infördes den 24 § i FLL. I och med införandet av denna paragraf förstärktes det 
missgynnandeförbud som infördes samtidigt. Om en arbetstagare kan påvisa att det kan finnas 
ett samband mellan ett missgynnande och dennes föräldraledighet är det sedan upp till 
arbetsgivaren att bevisa motsatsen. Skälet till att denna ändring infördes var att underlätta för 
arbetstagarsidan att bevisa ett eventuellt missgynnande. Det räcker att man kan anta att 
föräldraledighet spelar in i arbetsgivarens bedömning för att bevisansvaret läggs över på 
arbetsgivaren. Arbetstagaren måste kunna bevisa att missgynnandet haft samband med någon 
av de punkter som beskrivs i den 16 §. Beviskravet som arbetstagaren har, ”antagligt” att det 
ska ha förekommit missgynnande, är inte särskilt högt satt och det borde vara lätt för 
arbetstagaren att kunna visa sådana omständigheter. Tidsaspekten kan också sägas spela roll 
när det gäller bevisbördan. Om missgynnandet, eller det påstådda missgynnandet, skedde i 
nära anslutning till den uttagna föräldraledigheten så anses detta vara tillräckligt för att 
arbetstagaren ska kunna visa att det är antagligt att ledigheten låg till grund för missgynnande, 
och bevisbördan därefter går över på arbetsgivaren. AD:s praxis påvisar också detta.39  
 
Kravet på arbetsgivaren borde anses vara högt. Denne ska bevisa och styrka att ingen 
diskriminering skett. I fallet AD 2003:55, där frågan gällde etnisk diskriminering, kunde 
arbetsgivaren lägga fram konkreta bevis för att styrka att ingen diskriminering hade 
förekommit. I korthet gick fallet ut på att en anställd vid försäkringskassan i Östersund inte 
fick fortsatt anställning när hennes tidsbegränsade anställning löpte ut. Däremot fick de övriga 
elva tidsbegränsade anställda fortsatt arbete vid försäkringskassan. Arbetstagaren var av 
annan etnisk härkomst, men hade varit i Sverige i många år och hade god utbildning. Parterna 
tvistade alltså inte om arbetstagarens kvalifikationer för jobbet. Det som däremot låg till 
grund för att hon nekades fortsatt anställning, var enligt arbetsgivaren att hon inte deltagit i de 
utbildningar som hon varit ålagd att gå på och att hon visat motvilja till dessa. Arbetsgivaren 
kunde vid förhandling lägga fram bevis på att arbetstagaren inte deltagit i de kurser som 
ansetts som obligatoriska, och att hon därutöver planerat utlandsresa innan semester var 
beviljad. AD fann då att det förelåg sådan bevisning som gjorde att man inte kunde misstro 
arbetsgivarens skäl till varför arbetstagaren inte fått fortsatt anställning.  

                                                 
38 Prop. 2005/06:185 s. 88 
39 Jämför ex AD 2005:32 om tidsaspekten i rimlig anslutning mellan missgynnandet och frågan om detta kommit 
upp.  
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Om man jämför med diskrimineringslagarna så är bevisbördan också där delad mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren på liknande sätt som den är i föräldraledighetslagen. (jämför 
till exempel 45 a § JämL) Skillnaden är dock att det inte finns någon motsvarighet i JämL till 
rekvisitet ”nödvändig följd av ledigheten” som finns i FLL.40 

2.2.6 Kvalifikationstid 

Som vi sett i tidigare avsnitt har rätten till att ta ut ledighet åtföljts av en viss kvalifikationstid. 
Denna kvalifikationstid har inneburit att arbetstagaren har varit tvungen att varit anställd hos 
arbetsgivaren en viss tid innan rätt till ledighet har trätt in.41 I de ändringar som gjordes 2006 
avskaffades denna kvalifikationstid för rätt till föräldraledighet. Innan ändringen i lagen 
trädde rätten till ledighet in när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex 
månader, eller varit anställd sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren. 
Undantaget var rätten till mammaledighet enligt 4 § FLL och rätt till vård av barn med 
tillfällig föräldrapenning enligt den 8 § FLL.42  
 
I propositionen till lagändringen uttryckte regeringen att man ansåg att denna kvalifikationstid 
utgjorde en inskränkning till rätten att vara föräldraledig. Regeringen ansåg att syftet med 
detta rekvisit inte gällde i dagens samhälle med de krav på jämställdhet och jämlikhet som 
fanns. När detta rekvisit infördes i den första lagen år 1939 var tanken att det skulle skydda 
arbetsgivaren mot att gravida kvinnor skulle dölja sin graviditet för att sedan kunna vara 
lediga.  
 
Regeringen menade vidare att det kunde ses som ett hinder för att kvinnor och män skulle i 
realiteten ha samma villkor på arbetsmarknaden. Att underlätta och stärka möjligheten att 
förena arbetsliv och föräldraskap ansåg man vara viktigt för att jämlikheten i samhället skulle 
öka. Dessutom kunde reglerna om kvalifikationstid anses utgöra ett hinder för rörligheten på 
arbetsmarknaden. Om man var tvungen att vara en viss tid hos en arbetsgivare innan man 
kunde ta ut någon föräldraledighet, kanske man blev mindre benägen att prova nya arbeten 
och på så sätt skulle rörligheten minska. Karriär och löneutvecklingen skulle påverkas då 
inlåsningseffekterna ansågs vara stora. Även visstidsanställningar skulle stärkas av att ta bort 
denna kvalifikationstid ansåg man från regeringens håll.  
 
Kvalifikationstiden ansågs även stå i konflikt med JämL och dess diskrimineringsförbud. 
Regeln i sig var neutral, men eftersom kvinnor i högre utsträckning än män tar föräldraledigt, 
och även gjorde vid denna tidpunkt, innebar det att kvinnor i högre utsträckning än män 
drabbades av nackdelar som skulle kunna uppkomma. De skäl som talade för att behålla 
kvalifikationstiden, det vill säga att det skulle underlätta för arbetsgivaren att leda och planera 
arbetet ansågs inte väga lika tungt. Eftersom arbetsgivaren enligt JämL ska underlätta för 
arbetstagare att kunna kombinera arbete och föräldraskap och borde därför ta med sådan 
eventuell ledighet i sin planering. 43 
 

                                                 
40 Inte heller i den nya Diskrimineringslagen (2008:567) som träder i kraft 1 januari 2009 finns det ett liknande 
rekvisit. 

41 Se kapitel 2.1 Historik 
42 Prop. 2005/06:185 s. 96 f se även fortsätttningsvis. 
43 I jämställdhetslagen (1991:433) regleras detta i 5 §. I den nya Diskrimineringslagen (2008:567) regleras detta i 
3 kap. 5 §.  
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I och med att denna regel om kvalifikationstid togs bort vid lagändringen 2006 ansågs det att 
man förstärkt lagens karaktär av att vara en rättighetslag. Eftersom kvalifikationstiden sedan 
1930 talet sänkts från två år, till ett år och senast till sex månader, ansågs tiden nu vara mogen 
för att ta bort den helt.44 
 

2.2.7 Ledighet med vårdnadsbidrag 

Enligt den 9 § FLL har en förälder rätt till att vara helt ledig eller delledig med upp till hälften 
av normal arbetstid för vård av barn med vårdnadsbidrag.45 Detta innebar att ytterligare en 
ledighetsgrund infördes i föräldralagstiftningen. Denna rätt regleras dels i den 9 § och den 
beskrivs också i den 3 § FLL, och blev på så sätt den sjätte punkten i denna paragraf.  
 
Regeringen anser att det är av stor vikt att yrkesarbetande föräldrar ska kunna ha möjlighet att 
tillbringa mer tid med sina barn. För att detta ska kunna ske infördes vårdnadsbidraget som ett 
frivilligt bidrag i de kommuner som så önskar. Villkor för att vårdnadsbidraget ska kunna 
utges, är att barnet inte är placerad i kommunal barnomsorg för den tid bidraget söks. 
Däremot kan föräldrar kombinera förvärvsarbete med vårdnadsbidrag förutsatt att 
barnomsorgen ordnas på annat sätt. Även en kombination av detta bidrag jämte kommunal 
barnomsorg kan vara möjlig, då bidraget minskar i storlek i proportion till nyttande av 
barnomsorgen. Detta bidrag kan utges för barn som är mellan ett och tre år, och enligt 
regeringen är målgruppen de föräldrar som önskar förlänga sin ledighet något efter 
föräldraförsäkringens slut. De som kan söka ska vara vårdnadshavare till barnet och vara 
folkbokförda på samma adress. Dock kan detta bidrag delas mellan vårdnadshavare i de fall 
delad vårdnad föreligger.46   
 
Ett jämställt föräldraskap samt ökad valfrihet för föräldrar att välja omsorg för sina barn är två 
av regeringens målsättningar. Genom vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i 
föräldraförsäkringen (se nedan) anser regeringen att det skapas en bra balans mellan dess 
målsättningar.47  
 

2.2.8 Jämställdhetsbonus 

Syftet med jämställdhetsbonusen är att förbättra möjligheterna när det gäller jämställdhet både 
i arbetslivet och vid uttag av föräldraledighet. Detta genom att den förälder som varit hemma 
flest antal dagar motiveras att återgå i arbete. Bonusen utbetalas årligen som en 
skattereducering till den förälder som har tagit ut flest dagar med föräldrapenning. I och med 
det motverkas de eventuella löneskillnader som kan uppkomma av att vara föräldraledig samt 
att öka möjligheten för kvinnor att ha kvar sin plats i arbetslivet. Bonusen kan därmed ses som 
en jämställdhetsåtgärd. Denna bonus ska ges till den förälder som har tagit ut flest dagar med 
föräldrapenning och som arbetar de dagar då den andra föräldern är hemma med 
föräldrapenning.48 
 

                                                 
44 Prop. 2005/06:185 s. 99 
45 Rätten till vårdnadsbidrag finns i 8 § Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag 
46 Prop. 2007/08:91 s. 17 ff 
47 A.prop. s. 67 
48 Prop. 2007/08:93 s. 17, 29 
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Villkor för att ta del av denna bonus är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet 
alternativ likställs med rättslig vårdnadshavare, oavsett om de är gifta eller sambor. Storleken 
på bonusen beräknas utifrån hur jämställt föräldrapenningen delas upp samt av hur stor 
inkomst den förälder som arbetat mest har.49 
 
 
 

2.3 Övriga ledighetsregler 
 
 
Det är ju inte bara föräldraledighetslagen som ger en arbetstagare rätt till ledighet från sitt 
arbete. Det finns flera typer av ledighet som inverkar på arbetsgivarens arbetsledningsrätt till 
exempel och som ger arbetstagaren utökade rättigheter att gentemot sin arbetsgivare. Vi 
kommer här endast att beröra några av de vanligaste ledighetsgrunderna för arbetstagare, detta 
för att ge en lite bredare bild av ledighetsrätten som tillkommer arbetstagare. 
 

2.3.1 Rätt till ledighet för fackligt uppdrag 

En arbetstagare har även rätt till ledighet för att utföra fackligt uppdrag. Detta regleras inte i 
en särskild ledighetslag. I Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen, regleras denna ledighetsrätt i 6 §. Denna rätt omfattar ledighet för att bedriva 
sitt uppdrag, dock utan att det hindrar arbetets gång i större omfattning. Det är arbetsgivaren 
och arbetstagaren i samförstånd som ska samråda om hur ledighetens förläggning bör vara. 
Vidare anges i 7 § att en arbetstagare som fungerar som facklig förtroendeman ska ha rätt till 
bibehållna anställningsförmåner vid ledighet som avser det fackliga uppdraget.  
 
Även i tjänstledighetsförordningen (1984:111) regleras rätten till ledighet för facklig 
anställning i 10 a §. Denna paragraf innebär att en arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för 
en anställning som facklig funktionär hos arbetstagarorganisation.  
 

2.3.2 Studieledighetslagen 

Lag (1974:981; SLL) även kallad studieledighetslagen, ger en arbetstagare rätt till ledighet 
från sitt arbete för att studera eller gå utbildning. Denna rätt gäller både arbetstagare i enskild 
och allmän tjänst. 
 
Det finns en del likheter mellan SLL och FLL. En arbetsgivare har inte rätt att neka en 
arbetstagare ledighet för studier, dock kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten.50 I fallet AD 
1995:69 gällde frågan om en arbetsgivare hade åsidosatt lagen när denne inte medgivit 
studieledighet enligt SLL. AD kom fram till att så var fallet och att om arbetsgivaren har 
något emot studieledigheten så kan denne endast skjuta upp ledigheten, men inte neka den. En 
arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten i max två år innan arbetstagaren har rätt att få frågan 
prövad i domstol.51  

                                                 
49 A.prop. s. 22 
50 4 § Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 
51 6 § Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 
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En skillnad i denna lag mot FLL, är dock kvalifikationstiden som en arbetstagare måste ha 
varit anställd. Enligt 3 § SLL, måste en arbetstagare ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst 
6 månader innan denne har rätt att begära studieledighet. Undantag är om arbetstagaren vill 
delta i facklig utbildning, eller utbildning som innehåller mestadels fackliga inslag.  
 

2.3.3 Ledighet för att bedriva näringsverksamhet 

Enligt lag (1997;1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet har en 
arbetstagare rätt att vara ledig från sitt arbete för att bedriva näringsverksamhet. (1 §) 
Arbetstagare kan vara ledig som längst sex månader för att driva näringsverksamhet, detta 
under förutsättning att arbetstagarens verksamhet inte på något vis konkurrerar med 
arbetsgivarens. En arbetstagare har endast rätt till en ledighetsperiod hos en och samma 
arbetsgivare. (3 §) Även här återfinns krav på kvalifikationstid, som man då inte ser i 
föräldraledighetslagen. Kvalifikationstiden är de senaste sex månaderna eller en sammanlagd 
anställningsperiod av 12 månader under de senaste två åren. (4 §) Arbetstagaren ska också 
anmäla sin vilja att utnyttja denna rätt till ledighet minst tre månader innan ledighetens början. 
(5 §) Liknande anställningsskydd som finns i de andra ledighetslagarna finns också här, en 
arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet får inte få sämre anställningsförhållanden än 
övriga arbetskamrater och inte heller sägas upp på grund av ledigheten. (8 och 9 §§) 
 

2.3.4 Semesterledighet 

Rätt att vara ledig för att ha semester regleras i semesterlag (1977:480). Denna lag innebär att 
arbetstagare har rätt till semester. I de inledande bestämmelserna av lagen anges att 
arbetstagare har rätt till semesterförmåner, såsom semesterledighet, semesterlön och 
semesterersättning. (1 §) Man ska observera att rätt till ledighet inte per automatik innebär rätt 
till ersättning för dessa dagar (semesterlön eller semesterersättning). I normala fall har en 
arbetstagare rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Detta avser intjänande år.52 Undantag 
från dessa 25 dagar finns i 5 och 7 §§. Ledighetsperioden ska förläggas så att arbetstagaren 
ska ha en sammanhängande ledighet av fyra veckor under perioden juni – augusti.(12 §)  
 

2.3.5 Ledighet för annat arbete vid sjukdom 

Den sista i raden av ledighetsregler trädde i kraft 1 oktober 2008. Denna lag är lag (2008:565) 
om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Syftet med denna lag är 
att det ska bli lättare för sjukskrivna att kunna prova annat arbete och på så vis kunna återgå 
till arbete, även om det inte blir hos arbetsgivaren. Denna lag är utformad med utgångspunkt i 
hur föräldraledighetslagen är utformad, och delvis i de andra ledighetslagarna.53  
 
Uppkomsten till denna lag hänger ihop med ändringen i rehabiliteringskedjan och rätten till 
ersättning för arbetstagare som är sjukskriven. Arbetsgivaren ska nu mycket snabbare sätta in 
åtgärder för att få den sjukskrivne tillbaka till arbete igen. Som längst kan ledighet beviljas i 
nio månader och som minst sex månader. Detta hänger ihop med rehabiliteringskedjan som 
innebär att arbetstagaren har rätt till sjukpenning utan närmare prövning i 90 dagar. Under den 

                                                 
52 Intjänandeår och semesterår beskrivs i 3 § 
53 Prop. 2007/08:151 s. 1 
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här tiden prövas enbart om arbetstagaren kan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete som 
arbetsgivaren tillfälligt har erbjudit arbetstagaren. Från och med den 91:e dagen till och med 
den 180:e dagen prövas om arbetstagaren kan utföra något arbete överhuvudtaget hos 
arbetsgivaren, man prövar alltså om en varaktig omplacering är möjlig. Om inte särskilda skäl 
talar för det, bedöms det om individen kan försörja sig själv på den reguljära 
arbetsmarknaden. 54 
 
Ledighet som beviljas för att prova ny anställning, innebär att ett nytt anställningsavtal ska ha 
ingåtts mellan arbetstagaren och den nye arbetsgivaren mellan dag 91 och 180. Därav 
ledighetens längd. Max ledighetslängd, inklusive sjukperiod får vara 12 månader. Börjar 
arbetstagaren på en ny anställning den 91:e dagen så kan ledigheten således beviljas i nio 
månader. Dock kan den nya anställningen påbörjas den 180:e dagen och då blir således 
ledighetsperioden för att prova nytt arbete max sex månader. 
 
Man kan se likheter med FLL i denna lags paragrafer. 11 och 12 §§ säger att en arbetstagare 
inte får sägas upp på grund av att denne tar sin rätt till ledighet i anspråk. Inte heller får 
anställningsvillkor försämras på grund av denna ledighet. Även omplacering omfattas, och det 
är inte tillåtet att omplacera till en sådan tjänst än vad som kan ske inom ramen för 
anställningsavtalet. Reglerna om anmälan av ledighet och ledighetens förläggning liknar 
också de regler som finns i FLL. Enligt propositionen så togs det fasta på just 
föräldraledighetslagens systematik i utformningen av denna nya lag. 

                                                 
54 Prop.2007/08:151 s.12 ff se fortsättningsvis. 
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3. Lagstiftning kring jämställdhet och diskriminering 
 
 
 
 
Den nya DiskL träder i kraft 1 januari 2009. Eftersom det är i skrivande stund är JämL som 
gäller, kommer störst tonvikt att läggas på denna. Då den nya DiskL snart kommer att vara 
gällande kommer även denna att behandlas och vissa jämförelser kommer att göras. 
 
 

3.1 Utvecklingen av jämställdhetslagen och diskrimineringslagen 
 
 
Frågan om jämställdhet diskuterades i många år innan en lag om jämställdhet i arbetslivet 
lagstiftades. Vid 1960- och 1970-talet var frågan om jämställdhet främst en politisk fråga. De 
aktiva åtgärder som då skedde för att främja jämställdhet var främst att förändra de hinder 
som fanns för att kvinnor skulle ha samma rätt att träda in i arbetslivet, nämligen 
omsorgsarbetet i hemmet. Omsorgsarbetet var fördelat till kvinnans nackdel, och för att få 
omsorgsarbetet mer jämställt uppkom föräldraförsäkringen och den kommunala 
barnomsorgen utvecklades.55 Dessa två förändringar var betydelsefulla för kvinnors ökade 
möjlighet till jämställdhet i arbetslivet. Som en följd av dessa förändringar avlastades 
kvinnorna delvis från det ansvar de tidigare haft för omsorgsarbetet i hemmet.56   
 
År 1972 tillsattes en delegation av regeringen, Jämställdhetsdelegationen, med uppgift att 
fördjupa och utveckla idéer som kunde förbättra arbetet med jämställdhetsfrågor. 
Övergripande anledning till Jämställdhetsdelegationens tillsättning var att frågor gällande 
jämställdhet mellan män och kvinnor hade fått en ökad uppmärksamhet i samhället.57 
Jämställdhetsdelegationen lämnade in en promemoria till frågan om lagstiftning mot 
könsdiskriminering borde införas. I promemorian framgick att Jämställdhetsdelegationen var 
övervägande negativa till införandet av en sådan lag. Detta främst på grund av de svårigheter  

                                                 
55 Se också kapitel 2.1 Historik 
56 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 72 f 
57 SOU 1978:38 s. 27 
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den skulle leda till då det gällde det aktiva arbetet att nå jämställdhet genom positiva åtgärder, 
genom till exempel kvotering.58 
 
År 1976 tog Jämställdhetskommittén över det fortsatta arbetet som jämställdhetsdelegationen 
hade påbörjat. Frågan om förbud mot könsdiskriminering skulle införas var högaktuell och då 
Sverige fick en ny regering fick jämställdhetskommittén i uppgift att författa ett lagförslag 
angående förbud mot könsdiskriminering.59 Två år senare inlämnades betänkandet från 
Jämställdhetskommittén. I förslaget till en jämställdhetslag fanns tre viktiga utgångspunkter. 
Förbud av könsdiskriminering, aktivt arbete för att verka för jämställdhet skulle ske av 
arbetsgivare, och jämställdhetsarbetet skulle kontrolleras och samordnas av en statlig 
myndighet. Lagförslaget innehöll förbud både mot direkt och indirekt diskriminering på grund 
av kön.60 Diskrimineringsförbudet gällde vid anställning, befordran, lön och andra 
anställningsvillkor.61 Den tillsynsmyndighet som kommittén lade förslag om var 
jämställdhetsombudet. (JämO) Detta ombud skulle ha som uppgift att kontrollera att 
jämställdhetslagen följdes samt att arbetstagare som behövde hjälp skulle kunna vända sig till 
denne. De fackliga organisationerna var de som i första hand skulle finnas där för 
arbetstagarna, men om de avböjde eller om en arbetstagare var oorganiserad var det JämO 
som fick föra talan i AD.62 
 
Mottagandet av betänkandet var blandat. De allra flesta var positivt inställda till förslaget om 
en jämställdhetslag. Några som var mindre positivt inställda var arbetsmarknadens parter.63 
Detta för att lagförslaget inkräktade på de områden där arbetsmarknadens parter vanligtvis 
själva bestämde över. Både arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer motsatte 
sig dessa delar av lagförslaget, de var av den åsikten att jämställdhetsarbetet borde bedrivas av 
parterna på arbetsmarknaden och genom kollektiva förhandlingar. De delar arbetsmarknadens 
parter hade problem med var de delar som behandlade den skyldighet att aktivt arbeta för 
jämställdhet som arbetsgivaren skulle få samt att JämO skulle införas.64  
 
Kommitténs förslag ledde till att vissa förändringar gjordes och dessa fanns med då 
propositionen framlades under våren år 1979. Några av de förändringar som hade skett var att 
reglerna angående de aktiva åtgärderna hade omarbetats till semidispositiva, kontrollansvaret 
gällande de aktiva åtgärderna fördelades mellan fackliga förbund och JämO. Ett nytt förslag 
tillkom gällande införande av en Jämställdhetsnämnd, vars uppgift skulle vara att förelägga 
arbetsgivare som inte var bundna av kollektivavtal att vidta en del aktiva åtgärder. Ett sådant 
föreläggande skulle meddelas från JämO.65 Lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet trädde senare i kraft under hösten 1980. 66 
 
JämL från år 1991, vilket är idag gällande lag, innehöll ett antal förändringar som hjälpte till 
att skärpa lagen. Man menade att genom att stärka kvinnors skydd och koncentrera sig på att 
utjämna skillnaderna som trots allt fortfarande fanns kvar i arbetslivet skulle både kvinnor och 
                                                 
58 SOU 1978:38 s. 53 ff 
59 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 74 
60 SOU 1978:38 s. 87 ff 
61 A.bet.s.119 ff 
62 A.bet.s.160 
63 Prop. 1978/79:175 s. 194 
64 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 76 
65 Prop. 1978/79:175 s. 102 ff 
66 Julén Votinius, J, Föräldrar i Arbete, s. 74 ff  



Jämställdhets – och föräldraledighetsregler 
- regelverkens samverkande effekt för ett jämställt arbetsliv 

 

 

 

 22 
 

män ses som vinnare. Ett jämnare uttag av föräldraledighet för vård av barn skulle ge kvinnor 
bättre fördelar på arbetsmarknaden och också ekonomiskt sett och männen ansågs komma få 
en djupare kontakt med sina barn. 67 
 
1 § JämL meddelar att lagen främst riktar sig till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. 
JämO:s talerätt var expanderad. Arbetsgivarens ansvar när det gäller att aktivt arbeta mot 
diskriminering förtydligades i de paragraferna. En helt ny regel som uppkom var regeln om att 
det är arbetsgivarens ansvar att underlätta för arbetstagare att kunna kombinera arbetsliv och 
föräldraskap, 5 §.68 
 
 
 

3.2 Jämställdhetslagen 
 
 
Som vi redogjort för i ovanstående kapitel infördes nu gällande lag 1991 . Denna lag syftar till 
att uppnå jämställdhet i arbetslivet, vilket ska göras genom att främja kvinnors och mäns lika 
rättigheter vid anställning. En viktig fråga i förarbetena till nuvarande JämL var arbetstagares 
möjlighet till att förena arbetsliv och föräldraskap. För att möjliggöra en förbättring av 
kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle både en attitydförändring ske samt att arbetet 
organiseras på så sätt att det underlättar för arbetstagare. Tankarna kring hur detta praktiskt 
skulle kunna ske var att se över bland annat arbetstider genom att till exempel begränsa det 
arbete som sker vid obekväma tider och införa flexibla arbetstider. 69 Denna diskussion ledde 
till ett lagförslag om att arbetsgivarna ska ha ansvaret för detta arbete. 
 
Lagens övergripande syfte är att underlätta kvinnor och mäns rätt till jämställdhet i 
arbetslivet. Detta genom att främst arbeta för en förbättring av kvinnors villkor i arbetslivet, 
vilket tydligt anges i 1 § JämL. Det ligger på både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar 
att tillsammans arbeta mot att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås. Enligt den 2 § JämL ska 
arbetsgivare och arbetstagare arbeta för att utjämna och förhindra löneskillnader och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför ett arbete som är att anse som 
likvärdigt. Begreppet likvärdigt arbete förklaras i paragrafens andra stycke. Arbetsgivarens 
skyldigheter behandlas i 4 -11 §§ JämL, i avsnittet aktiva åtgärder. Enligt 4 § JämL är det 
arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsförhållandena är anpassande för både kvinnor och 
män.  
 
Den viktiga jämställdhetsfrågan i förarbetet till JämL gällande arbetsgivarens ansvar att 
underlätta för arbetstagare att kombinera både arbetsliv och föräldraskap behandlas i 5 § 
JämL. Detta kan aktivt ske genom att arbetsgivare exempelvis erbjuder arbetstagare med barn 
att arbeta på distans alternativt att de erbjuds individuella, och eller flexibla arbetstider.  
 
7 - 9 §§ JämL beskriver arbetsgivarens skyldigheter vid rekrytering av arbetstagare. En 
arbetsgivare ska arbeta för att både kvinnor och män söker de tjänster som finns lediga på 

                                                 
67 Prop. 1990/91:113 s. 7 
68 Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete, s. 74 ff 
69 Prop. 1990/91:113 s. 71 
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arbetsplatsen. Skulle fördelningen av manliga och kvinnliga arbetstagare vara ojämn på en 
arbetsplats är det en skyldighet från arbetsgivarens sida att vid nyrekrytering anstränga sig för 
att sökande av det underrepresenterade könet ska öka. Detta finns i den nya 
diskrimineringslagen reglerat i 3 kap. 9 §. Dock har inte arbetsgivaren någon skyldighet att i 
det enskilda fallet alltid välja det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren har sin fria 
anställningsrätt. Likaså är arbetsgivaren i sin fulla rätt att anställa någon av det 
underrepresenterade könet med tillräckliga kvalifikationer, trots att den arbetssökandes 
meriter inte är lika bra som övriga sökandes meriter. Detta kallas positiv särbehandling och 
regleras i 17 § 2 st 1p nuvarande JämL. Denna regel följer också med till den nya DiskL som 
träder i kraft 1 januari 2009 och finns där reglerat i 2 kap. 2 § 2p. Kvalifikationen för arbetet 
måste dock vara uppnått hos den sökande och arbetsgivaren måste ha det inskrivet i någon 
form av jämställdhetsplan eller personalpolitiskt dokument för att denna positiva 
särbehandling ska vara giltig.70  
 
När det gäller lönefrågor så ligger det på arbetsgivaren att varje år kartlägga och analysera 
bland annat löneskillnaderna mellan kvinnor och män som utför ett arbete som är att anse som 
likvärdigt enligt 10 § JämL. En arbetsgivare ska varje år upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner och redovisa resultatet. Detta för att se vad som aktivt behöver göras för att 
utjämna de eventuella löneskillnader som finns på arbetsplatsen, 11 §.  
 
Enligt 13 § ska arbetsgivare med minst tio anställda årligen upprätta en jämställdhetsplan. 
Denna jämställdhetsplan är menad att visa på de eventuella åtgärder som kan behövas på 
arbetsplatsen samt att redogöra vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren har för avsikt att 
påbörja alternativt genomföra under året.  
 
År 1999 skedde ännu en förändring. En utredningsgrupp tillsattes år 1998 med syfte att 
granska lagen med utgångspunkt i EU:s krav. Denna granskning resulterade i att 
utredningsgruppen föreslog några förändringar. De förändringar som gjordes var bland annat: 
en definition av begreppet indirekt diskriminering skulle införas i lagen, 
diskrimineringsförbuden skulle komma att gälla hela anställningsprocessen, det krav som 
fanns på en jämförelseperson skulle tas bort och att bevisbördan skulle ändras. Övergripande 
var dock att svensk jämställdhetslagstiftning skulle stämma överens med EU:s bestämmelser 
och krav gällande jämställdhet. 71  
 
I propositionen 1999/2000:143 föreslog regeringen att det krav på en jämförelseperson av det 
motsatta könet, som fanns i dåvarande gällande JämL, skulle tas bort då det gällde 
arbetsledning och vid anställning. Regeringen var av åsikten att direkt diskriminering ska 
kunna konstateras utan det kravet. Dock ansåg de att kravet på en faktisk jämförelseperson 
ska finnas kvar när det gäller frågor angående lön och andra anställningsvillkor.72 År 2001 
ändras lagen genom att direkt och indirekt diskriminering indelas i varsin paragraf, 15 § 
respektive 16 § JämL. När det gäller direkt diskriminering krävs då inte längre en 
jämförelseperson, utan möjligheten att använda sig av en hypotetisk jämförelseperson finns. 
Ändringarna som skedde år 2001 ledde till att de presumtionsregler som funnits gällande 
könsdiskriminering avskaffades och ersattes av regler enligt bevisbördedirektivet (se vidare 
avsnitt 3.3.4).  
                                                 
70 Roth, A-K, Mångfaldsboken, s. 77 
71 SOU 1999:91 En översyn av jämställdhetslagen, s. 37 ff 
72 Prop. 1999/2000:143 s. 28 – 55 se även fortsättningsvis. 
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Etnisk diskriminering reglerades första gången i svensk lag i och med lag (1986:442) mot 
etnisk diskriminering och därefter har den ändrats vid två tillfällen. År 1994 ersattes den av 
lag (1994:134) mot etnisk diskriminering och år 1999 ändrades den för andra gången och blev 
då lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Samtidigt uppkom 
ytterligare två diskrimineringslagar, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning.73 Alla tre diskrimineringslagarna trädde ikraft 
den 1 maj 1999.  
 
I lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om 
förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) 
om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds både direkt och indirekt 
diskriminering, på samma sätt som det i JämL är förbjudet att direkt respektive indirekt 
diskriminera någon. Förbudet mot direkt respektive indirekt diskriminering behandlades i en 
och samma paragraf i de tre nya diskrimineringslagarna. I paragrafen förklaras även 
begreppen direkt och indirekt diskriminering.74 EG-rätten skiljer särskilt på direkt och indirekt 
diskriminering, något som anpassas till JämL. I prop. 1999/2000:143 föreslogs att JämL ska 
innehålla två paragrafer som behandlar direkt och indirekt diskriminering och vad begreppen 
innebär. 
 
Regeringsformen (1974:152; RF) är grundläggande för svensk lagstiftning och kan sägas vara 
den plattform där tolkning av sagda lagstiftning utgår ifrån. Etnisk diskriminering har sin 
utgångspunkt i denna; 
 

”motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
annan omständighet som gäller den enskilde som person.” – RF 1 kap 2 § 4 st  

 
2 kap. RF behandlar de grundläggande fri- och rättigheterna, dessa får inte inskränkas genom 
annan lag eller föreskrift.75 
 
 
 

3.3 Diskrimineringslagen från och med 1 januari 2009 
 
 
En ny DiskL gäller från och med den 1 januari år 2009. Denna nya DiskL:s syfte är att 
motverka diskriminering samt att främja de möjligheter och lika rättigheter oavsett kön, 
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.76 
Dessutom kompletteras den nya lagen med två nya diskrimineringsförbud. De sex tidigare 
diskrimineringslagarna behandlade diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, 
                                                 
73 Prop. 2007/08:95 s. 96 
74 Prop. 1999/2000:143 s. 26 f 
75 Roth, A-K, Jämställdhetsboken, s. 92 f 
76 Den nya DiskL ersätter den tidigare JämL och de övriga diskrimineringslagarna som är gällande fram till 31 
december 2008. 
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funktionshinder, ras, sexuell läggning och religion. I DiskL läggs ytterligare två 
diskrimineringsgrunder till, nämligen ålder och könsidentitet. En annan ändring i och med 
införandet av nya DiskL är att JämO, och övriga ombudsmän,77 ersätts av en 
diskrimineringsombudsman, (DO)  
Diskrimineringskommittén menar att fördelarna med en ny och gemensam DiskL väger 
tyngre än de möjliga negativa konsekvenserna. Några av de fördelar som väntas uppkomma är 
att diskrimineringslagen kommer bli tydligare och på så vis även mer effektiv. För en person 
som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering förenklas arbetet när det gäller att hitta och 
använda de bestämmelser som finns. Istället för att ha sju olika diskrimineringslagar finns nu 
endast en att söka information i.  
 
En av de eventuella nackdelarna som kan uppkomma är att särregleringar kan komma att bli 
nödvändiga för de olika diskrimineringsgrunderna. Flera av remissinstanserna menade att en 
separat lag som reglerar arbetsmarknaden och rör förhållandet arbetsgivare – arbetstagare 
skulle vara mer effektiv för att ge arbetstagare skydd. Bland annat AD menar att en samlad 
lag som det nu blir, kan vara svåröverskådlig och göra den på så sätt otillgänglig. 78   
 
Vilka som omfattas av nya diskrimineringslagen finns att ta del av i 1 kap. 1 § DiskL är 
tvingande till människors fördel, vilket betyder att avtal som strider mot denna lag är ogiltiga i 
den delen. 1 kap. 4 - 5 §§ DiskL förklarar diskrimineringsbegreppen och 
diskrimineringsgrunderna. Utförligare beskrivning av dessa begrepp kommer i avsnitt 3.3.1 
och 3.3.2.  
 
Det andra kapitlet i DiskL behandlar arbetsgivarens diskrimineringsförbud och de undantag 
som kan göras i arbetslivet. Till exempel så får undantag göras då åtgärd underlättar 
jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplasten, 2 kap. 2 § DiskL. Det tredje kapitlet 
behandlar diskriminering i arbetslivet. Den samverkan som ska ske mellan arbetsgivare och 
arbetstagare behandlas i 3 kap. 1 - 2 §§ DiskL. Både arbetsgivare och arbetstagare ska 
gemensamt aktivt arbeta för lika möjligheter i arbetslivet för alla. Arbetsgivare och 
arbetstagare ska även aktivt arbeta för att utjämna de löneskillnader och övriga 
anställningsvillkor som råder mellan män och kvinnor. Oberoende av vilken kön man har ska 
man ha rätt till lika löneutveckling.  
 
Arbetsgivarens skyldigheter behandlas i 4 – 13 §§ DiskL. Arbetsgivare ska underlätta för 
föräldrar att kombinera både arbetslivet och sitt föräldraskap, detta enligt 3 kap. 5 § DiskL. 
Detta är något som följer med från nuvarande JämL. Arbetsgivare kan aktivt underlätta denna 
kombination genom att erbjuda arbetstagare individuella arbetstider alternativt erbjuda en 
möjlighet till distansarbete som kan ske i det egna hemmet. Arbetet med att förändra den 
attityd som finns när det gäller föräldraledighet, hem och familj är viktigt. Att som 
arbetsgivare planera in eventuella möten, konferenser och utbildningar så att de flesta 
arbetstagare kan delta är viktigt, detta sker genom att arbetsgivaren planerar dessa tillfällen 
under normal arbetstid, inte under skollov eller vid obekväma tider. Regeringen anser också 
att det är viktigt att definitionen ”kvinnliga och manliga arbetstagare” står kvar. Detta för att 
trycka på att det är minst lika viktigt för män som för kvinnor att kunna kombinera arbetslivet 

                                                 
77 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
handikappombudsmannen. 

78 Prop. 2007/08:95 s. 84 f, SOU 2006:22 s. 220 f 
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med föräldraskap. Att ändra de attityder som finns i samhället när det gäller kombinationen 
familj och arbete är ett arbete som kommer att ta tid.79 
 
Liksom i JämL finns de regler om att upprätta planer för lika lön och jämställdhetsplaner med 
i den nya DiskL. (11 och 13 §§) Dock har några ändringar skett. Kravet på att arbetsgivaren 
ska upprätta dessa planer varje år har ändrats till vart tredje år. Regeringen ansåg inte att detta 
skulle ge några negativa effekter på jämställdhetsarbetet, utan snarare tvärtom eftersom den 
administrativa bördan minskade. Dessutom har kravet på antal anställda ökat från tio till 25. 
Regeringen ansåg inte heller att detta skulle ge några negativa effekter för jämställdheten.80 
 

3.3.1 Diskrimineringsbegreppet 

Innebörden av begreppet diskriminering är att en fysisk person missgynnas på grund av någon 
av de diskrimineringsgrunder som finns lagstiftade.81 Inom EG - rättens samtliga direktiv, 
likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG)82, direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43/EG), 
arbetslivsdirektivet (2000/78/EG) samt direktivet om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om varor och tjänster (2004/113/EG) tolkas begreppet diskriminering som att direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera, är att anses som diskriminering. Diskrimineringskommittén har 
som utgångspunkt, inför den nya diskrimineringslagen, att diskrimineringsskyddet ska vara så 
lika som det anses möjligt oberoende av vilken av diskrimineringsgrunderna som föreligger.83   
 

Direkt diskriminering innebär att en person behandlats sämre än en annan i en liknande 
situation. För att diskriminering ska anses ha skett ska grunden för diskrimineringen finnas 
lagstiftad i diskrimineringslagen. Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas 
genom fastställda kriterier eller genom ett visst förfaringssätt, vilka framstår som neutrala 
men som i själva verket är särskilt missgynnande för en specifik grupp. (Se mer om detta 
nedan i avsnitt 3.3.3).  
 

Innebörden av begreppet diskriminering är att en fysisk person missgynnas på grund av någon 
av de diskrimineringsgrunder som finns lagstiftade. Även ett orsakssamband ska finnas 
mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. I det flesta fall framstår åtgärden som 
missgynnande endast vid en jämförelse med en annan person. Denna person behöver inte vara 
riktig, utan även en fiktiv person kan användas. Situationerna behöver inte vara exakt likadana 
för att en jämförelse ska kunna göras, liknande situationer räcker.84  
 

3.3.2 Grunderna för förbuden och när diskriminering gäller 

Den nya DiskL har kompletterats med ytterligare två diskrimineringsgrunder. Gällande 
diskrimineringsgrunder från och med 1 januari år 2009 är enligt 1 § kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

                                                 
79 Roth, A-K, Mångfaldsboken, s. 69 ff, Prop. 2007/08:95 s. 330 
80 Prop. 2007/08:95 s. 338 
81 Källström, K. & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, s. 83 f 
82 Detta direktiv ingår numera i Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet 

83 SOU 2006:22 Del 1 s. 26 f  
84 Källström, K. & Malmberg, J. Anställningsförhållandet, s. 83 f 
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sexuell läggning och ålder. Förbudet mot åldersdiskriminering följer direkt av 
arbetslivsdirektivet (2000/78/EG) och gäller enbart arbetslivsområdet.  
 
Förbudet mot diskriminering på grund av könsidentitet har inte uppkommit ur EG-rätten utan 
ur Diskrimineringskommitténs förslag. Hur vanlig denna typ av diskriminering är, är idag 
oklart. Vad som däremot är klart är att exempelvis transvestiter är en utsatt grupp i samhället 
som ofta får möta misstro och fördomar. Därav anser Diskrimineringskommittén att det är 
viktigt att skydda även denna grupp. 85 
 
Någon exakt definition av begreppet ålder görs inte, i arbetslivsdirektivet tolkas det indirekt 
att gälla både unga och gamla, ingen given nedre eller högre åldersgräns finns.86 Definitionen 
av begreppet kön är det biologiska könet, det kön som registreras för en person då man föds 
alternativt det kön som vid senare tillfälle bestäms för en person. Den nya 
diskrimineringsgrunden könsidentitet eller uttryck gör att även transpersoner, det vill säga 
personer som uttrycker sig vara av ett annat kön än det kön som registrerades vid deras födsel, 
oavsett om detta sker vid enstaka tillfällen eller alltid. Definitionen av begreppet etnisk 
tillhörighet är att en person tillhör en grupp människor som delar samma etniska eller 
nationella ursprung, ras eller hudfärg. Definitionen av funktionshinder är den samma som 
innan, en persons fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsning som uppkommit till 
följd av en sjukdom eller en skada. Begreppet sexuell läggning innebär personer som är 
homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.87  
 
Den nya lagen innehåller diskrimineringsförbud gällande arbetslivet, utbildningsverksamhet, 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller 
bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, varor, 
tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, värnplikt och 
civilplikt och offentlig anställning. 88  
 
Ingen arbetsgivare får lov att diskriminera någon som utför arbete eller söker arbete hos 
arbetsgivaren, utför eller söker praktik hos arbetsgivaren eller någon som står till 
arbetsgivarens förfogande som inhyrd personal, detta regleras i 2 kap. 1 § DiskL. Att 
diskrimineringsförbud föreligger när det gäller praktikanter som söker praktikplats alternativt 
redan har en och för inhyrd eller inlånad arbetskraft är nytt i och med den nya DiskL.89  
 

3.3.3 Direkt och indirekt diskriminering 

 Könsdiskrimineringsförbuden finns i 15 - 16b §§ JämL. Det är förbjudet att indirekt samt 
direkt diskriminera någon, förbjudet att trakassera någon samt förbjudet att ge instruktioner 
till att någon ska diskriminera en annan på grund av deras kön. Arbetsgivare är förbjudna att 
missgynna någon genom att behandla den personen sämre än vad en annan skulle ha gjorts 
om missgynnandet har med kön att göra. Begreppet missgynnande behandling innebär att en 
negativ konsekvens av vikt har uppkommit. Diskriminering föreligger enbart om 

                                                 
85 Prop. 2007/08:95 s. 109 
86 A.prop.s. 130 f 
87 SOU 2006:22 Del 1 s. 25 f 
88 A.prop. s. 1 
89 Roth, A-K, Mångfaldsboken, s. 56 
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orsakssamband existerar, även om orsakssambandet är svagt.90 Se likheter med missgynnande 
förbudet i FLL, kapitel 2.2.1. 
 
I nya DiskL finns den direkta diskrimineringen reglerad i 1 kap. 4 § 1 st, men skillnaden i den 
nya lagstiftningen är att det inte enbart är med hänseende till kön som direkt diskriminering är 
otillåten.  
 
Fallet AD 2006:79 behandlar denna fråga då en gravid medarbetare hävdade att hon blivit 
uppsagd på grund av sin graviditet. Eftersom kvinnan var gravid och det enbart är kvinnor 
som kan bli gravida, var detta ett fall där det var frågan om direkt diskriminering enligt 15 § 
JämL. Kvinnan hade gått på provanställning i sex månader och sedan blivit tillsvidareanställd. 
En vecka efter det att tillsvidareanställningen hade trätt i kraft meddelade kvinnan sin 
arbetsgivare att hon var gravid. Ytterligare en vecka efter det blev kvinnan sjukskriven i två 
veckor på grund av sin graviditet. Hon var sjukskriven i en vecka och när hon kom tillbaka till 
jobbet meddelade hon att hon från och med den tidpunkten skulle vara sjukskriven med 25 
procent på grund av graviditeten. Samma dag kallades hon på medarbetarsamtal och under det 
mötet avslutades anställningen. Kvinnan hävdade att det var arbetsgivaren som sagt upp 
henne och att det skulle ha att göra med hennes graviditet. Arbetsgivaren å sin sida, hävdade 
att det var kvinnan själv som avslutat sin anställning. Fallet togs upp i AD och domstolen fann 
att kvinnan inte kunde anses ha blivit utsatt för direkt diskriminering på grund av sin 
graviditet. Man ansåg att eftersom företaget hade låtit hennes provanställning övergå till 
tillsvidareanställning fanns det ingen grund att tro att företaget ville göra sig av med henne på 
grund av graviditeten. Dessutom hävdade arbetsgivaren att de redan innan kvinnan själv 
tillkännagav det, hade vetat om att hon var gravid. Detta var också ett skäl till att anta att en 
graviditet inte var ett hinder för hennes fortsatta anställning.91  
 
Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom att till exempel vissa 
bestämmelser som framstår som neutrala i själva verket inte är det, utan de missgynnar 
särskilt personer av ett visst kön. JämL 16 § beskriver förbudet mot indirekt diskriminering. 1 
kap. 4 § 2st DiskL beskriver den indirekta diskrimineringen, men också här är det inte enbart 
kön som kan vara grund för indirekt diskriminering, utan alla diskrimineringsgrunder finns 
här omtalade.  
 
I fallet AD 2008:1492 rörande de kvinnliga polisassistenterna som blev omplacerade till inre 
tjänst på grund av deras graviditet ansåg man att det kunde vara fråga om indirekt 
diskriminering. Endast kvinnor kan bli gravida och därmed är kvinnor de enda som kan bli 
omplacerade till inre tjänst med längre arbetstidsmått på grund av denna orsak.  
 
16b § JämL anger att det är förbjudet för en arbetsgivare att instruera någon annan eller ge 
order till någon annan att utföra diskriminerande åtgärder enligt 15 – 16 §§ JämL. 
 
Ett aktuellt ärende i AD under hösten 2008 är fallet JämO – Stryker AB i en tvist angående 
brott mot JämL samt FLL. Företaget Stryker AB har en pensionspolicy som innebär att de 
varje månad betalar ut en pensionspremie till tjänstepensionsförsäkring, detta sker enligt en 
premieplan. Företagets policy informerar också om att denna pensionspremie inte betalas ut 
                                                 
90 Roth, A-K, Jämställdhetsboken, s. 124 f 
91 Se också AD 2005:69  
92 Se utförligare beskrivning av fallet i avsnitt 2.2.3 Nödvändig följd av ledigheten 
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under föräldraledighet. Dock betalas pensionspremien ut till de anställda vid sjukdom, upp till 
80 procent av hela lönen fram till den fjortonde dagen och upp till nittio procent fram till den 
nittionde dagen. I samband med graviditet blev en kvinnlig arbetstagare sjukskriven med 
havandeskapspenning mellan den 21 april och den 10 juni. Under den tiden fick hon ingen 
ersättning från arbetsgivaren. Sedan den 2 juli var hon föräldraledig.  Företaget har inte 
betalat ut någon pensionspremie till den kvinnliga arbetstagaren för de dagar då hon var 
hemma med havandeskapspenning. Något som enligt företagets pensionspolicy ska ske. Inte 
heller för de sju veckor efter förlossningen då kvinnan enligt 4 § FFL har rätt till ledighet i 
samband med födsel har pensionspremie betalats ut. Då detta inte skett har företaget gjort sig 
skyldiga till brott mot 15 § och 17 § p 5 JämL enligt JämO. Detta är en pågående tvist i AD 
och dom förkunnas i slutet av januari 2009.   
 

3.3.4 Bevisbördan 

Om en arbetstagare anser sig ha blivit diskriminerad och som anser sig kunna bevisa att detta 
har skett är det upp till arbetsgivaren att motbevisa. Bevisbördan ligger på arbetsgivaren. 
Enligt 45 a § JämL föreligger det en i viss mån delad bevisbörda mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren i fall där det är frågan om eventuell diskriminering. Arbetstagaren behöver bara 
visa att det är antagligt att en diskriminering har skett för att tyngden sedan ska fall över på 
arbetsgivaren. Detta regleras på samma sätt i 6 kap. 3 § DiskL som träder i kraft 1 januari 
2009.  (Jämför kapitel 2.2.5 om bevisbördan i FLL). 
 
  
I AD 2006:7993 behandlas bland annat också frågan om bevisbördan. Arbetsgivaren var här 
tvungen att lägga fram bevis på att diskriminering inte skett så som den gravida arbetstagaren 
hade hävdat. AD har också berört bevisfrågan i sin praxis på bland annat följande sätt: 
 
 ”Har bevisbördan gått över på arbetsgivaren kan generellt sägas att 

de omständigheter som denne åberopar måste framstå som sakliga 
och kunna övertyga en utomstående om att grunden för 
arbetsgivarens handlande inte haft samband med de berörda 
arbetstagarnas kön.” - AD 2005:69 

 
Frågan om bevisbördan i den internationella lagstiftningen för EU:s medlemsländer finns 
reglerat i EG:s direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering. Detta 
reglerar hur bevisbördan ska fördelas vid tvister om diskriminering och detta omfattar all 
diskrimineringslagstiftning.94 Man kan säga att det föreligger en delad bevisbörda, då den som 
anser sig ha blivit diskriminerad måste lägga fram uppgifter utifrån vilka man kan anta att 
diskriminering skett. Enligt direktivet ska medlemsstaterna underlätta för den som ansett sig 
diskriminerad att lägga fram sådan bevisning vid domstol eller liknande instans, och att det 
sedan ska vara upp till arbetsgivaren att bevisa och lägga fram fakta som säger att 
diskriminering inte har skett. Det är den diskriminerande handlingen som ligger i fokus. Det 
åligger alltså den svarande att bevisa att inget brott mot principen om lika behandling har 
begåtts.95 
                                                 
93 Detta fall behandlade vi även i avsnitt 3.3.3 Direkt och indirekt diskriminering 
94 Sedan 2006 finns detta direktiv med i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet 
av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet 

95 Roth, A-K, Mångfaldsboken, s. 48 f 
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4 Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen ur ett 
EG rättsligt perspektiv 

 

 
 
 
EG rätten har stort inflytande på den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen, och 
således även i de lagar vi hittills har diskuterat. Vi kommer i detta kapitel gå in lite kort på de 
olika direktiven och beskriva vad de ligger till grund för. En del av direktiven har vi redan 
nämnt i föregående kapitel. 
 
 
 

4.1 Direktiven 
 
 
Utvecklingen av Sveriges diskrimineringslag och föräldraledighetslag har påverkats av 
Europeiska Unionen (EU) och de regler som finns inom EU angående likabehandling och 
diskriminering. I artikel 12 st. 1 EG-fördraget finns allmänna bestämmelser som förbjuder 
diskriminering på grund av nationalitet.96 EG – rätten reglerar även diskriminering på grund 
av kön, lika lön, likabehandling, etnicitet, funktionshinder och bevisbördan. 
 
EU fick befogenhet att vidta de åtgärder som krävdes samt att arbeta förebyggande för att 
undvika dessa typer av diskriminering, denna befogenhet kom i och med Amsterdamfördraget 
år 1997. År 2000 antogs två direktiv i Sverige med stöd av EG:s bestämmelse i artikel 13 EG, 
nämligen arbetslivsdirektivet 2000/78/EG och direktivet mot etnisk diskriminering 
2000/43/EG .97  
 
Direktivet mot etnisk diskriminering omfattar diskrimineringsgrunderna ras och etniskt 
ursprung medan arbetslivsdirektivet omfattar diskrimineringsgrunderna religion, 
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  Arbetslivsdirektivet omfattar en allmän ram för 

                                                 
96Roth, A-K, Mångfaldsboken, s. 45 
97 Malmberg, J & Källström, K, Anställningsförhållandet, s. 81 
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likabehandling i arbetslivet. De båda direktiven är utformade på liknande sätt. 
Medlemsstaterna får undantagsvis föreskriva att arbetslivsdirektivet inte behöver tillämpas in 
om försvarsmakten gällande funktionshinder och ålder. Direktivet mot etnisk diskriminering 
och arbetslivsdirektivet är båda två minimidirektiv, liksom likabehandlingsdirektivet.  
 
Alla medlemsstater ansvarar för att de som anser sig blivit utsatta för diskriminering ska ha 
tillgång till de rättsliga och administrativa förfaranden som krävs. Medlemsstaterna ska även 
införa bestämmelser som skyddar anställa och arbetsgivare mot repressalier som uppkommit 
på grund utav att de valt att framföra eventuella klagomål. Direktiven innehåller bestämmelser 
om fördelningen av bevisbördan. Alla lagar och författningar som strider mot 
likabehandlingsdirektivet ska upphävas, det är upp till var medlemsstat att säkerställa att detta 
sker. Även de bestämmelser som uppstått genom till exempel kollektivavtal och som strider 
mot likabehandlingsdirektivet ska förklaras ogiltiga alternativt förändras.98  
 

4.1.2 Direktiven för lika möjligheter på arbetsmarknaden 

Direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling 
i arbetslivet av kvinnor och män omfattar fyra tidigare direktiv. Denna sammanslagning har 
genomförts bland annat av anledning att bestämmelserna ska göras tydligare och samlas på 
samma ställe. Direktiv 2006/54/EG innehåller Likalönedirektivet 75/117/EEG, 
Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG, Direktivet om företags och yrkesbaserade system för 
social trygghet 86/378/EEG och Bevisbördedirektivet 97/80/EG.99    
 
År 2002 uppdaterades de gamla bestämmelserna i Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG 
med tanke på EG-domstolens rättspraxis och de två nya direktiven om diskriminering, 
direktivet mot etnisk diskriminering 2000/43/EG och Arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. Detta 
likabehandlingsdirektiv var ett minimidirektiv vilket innebär att medlemsstaterna får införa 
eller alternativt behålla bestämmelser som går längre än vad likabehandlingsdirektivet gör. 100 
 
Likabehandlingsdirektivet som ingår i direktiv 2006/54/EG ligger också till grund för de 
ändringar som genomfördes i FLL 2006. Genom att införa ett missgynnandeförbud och regeln 
om delad bevisbörda, implementerade man detta direktiv som det var då, fullt ut.101 
 

4.1.3 Ramavtalet om föräldraledighet 

Ramavtalet om föräldraledighet102 innebär ett avtal om att införa minimiföreskrifter i 
medlemsländerna som ska underlätta för kvinnor och män att förena familjeliv och arbete på 
ett tillfredsställande sätt. Det syftar också till att främja likabehandling mellan kvinnor och 
män i enlighet med likabehandlingsdirektivet.  
 

                                                 
98 SOU 2006:22 Del 1 s. 165 ff 
99 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet 

100 A.bet.s 160 f 
101 Prop. 2005/06:185 s .75 
102 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, 
CEEP och EFS 
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Det står också i detta ramavtal att män ska uppmuntras att dela ansvaret för familjen. Man 
anser också att föräldraledigheten bör vara sådan att den inte kan överlåtas till den andra 
parten.103 
 
Ramavtalet säger också att medlemsländerna får ha kvalifikationstid på max ett år104, men 
detta har inte Sverige i den nationella lagstiftningen. Ingen kvalifikationstid finns för att ha 
rätt till föräldraledighet. Sveriges ledighetslag för föräldrar följer ramavtalet, och har 
dessutom mer generösa regler när det gäller till exempel kvalifikationstiden.  
 

4.1.4 Mödraskyddsdirektivet 

Mödraskyddsdirektivet105 innebär att kvinnor som är gravida, nyligen fött barn eller ammar 
måste skyddas på arbetsmarknaden. Detta är ett minimiskydd och medlemsländerna kan ha 
starkare skydd för gravida, nyförlösta eller ammande mammor. Man menar med detta direktiv 
att kvinnor som befinner sig i denna situation får anses vara en särskilt utsatt riskgrupp och 
måste skyddas på arbetsmarknaden, men att det inte får leda till att det blir en missgynnsam 
behandling av dessa kvinnor på arbetsmarknaden som skulle stå i strid med 
likabehandlingsdirektivet. 
 
Detta direktiv anger vissa riskfyllda moment som en kvinnlig arbetstagare inte bör exponeras 
för vid graviditet, amning eller direkt efter födseln. Det kan till exempel vara nattarbete, 
exponering av farliga gaser, vätskor och liknande. Detta regleras i FLL:s paragrafer om 
omplacering (18- 19 §§) och i 4 kap. 6 § AML.  
 
Detta direktiv anger också att kvinnliga arbetstagare som omfattas av direktivet inte heller ska 
lida av några negativa konsekvenser vad gäller lön och andra ersättningar på grund av sitt 
tillstånd. 

                                                 
103 Rådets direktiv 96/34/EG avd 2, 2§ 2 p 
104 Rådets direktiv 96/34/EG avd 2, 2§ 3b p 
105 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
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5. Arbetsgivarperspektivet 
 
 
 
 
Arbetsgivaren påverkas av alla de lagar och regler som står till arbetstagarens förfogande. 
Som vi har sett finns det omfattande skydd för föräldrar i arbete och även genom JämL ges 
det skydd i fråga om uppsägningar och försämrade villkor på arbetsplatsen. Men hur 
påverkas egentligen arbetsgivaren av dessa regler? I detta kapitel kommer vi att gå in lite 
kort på arbetsgivarperspektivet och försöka se hur dessa lagar som vi har behandlat påverkar 
denna i anställnings och arbetsledningsbeslut. 
 
 
 

5.1 Den fria anställningsrätten 
 
 
Båda parter, arbetsgivare och arbetstagare, har som huvudregel, friheten att själva välja sin 
motpart i ett avtalsförhållande, så som en anställning. Arbetstagare är inte tvingade enligt 
lagstiftning att ta en anställning hos en särskild arbetsgivare och en arbetsgivare är inte 
tvingad enligt lagstiftning att anställa en särskild arbetstagare. Denna frihet är dock inte 
lämnad helt oreglerad i lagen. Den fria anställningsrätten inskränks både inom den privata 
sektorn som inom den offentliga sektorn. 106 
 
 Inom den privata sektorn inskränker JämL (DiskL) den fria anställningsrätten. Denna lag gör 
det mer komplicerat för en arbetsgivare att fatta ett korrekt anställningsbeslut. Om en 
arbetsgivare bestämmer sig för att anställa en arbetstagare med sämre kvalifikationer och 
sämre kompetens en någon annan sökande för det aktuella arbetet, kan det vara 
diskriminering. Det ligger då på arbetsgivarens ansvar att bevisa att anställningsbeslutet av en 
viss arbetstagare inte har något samband med den påvisade diskrimineringsgrunden. Beslutet 
kan till exempel höra samman med de rekryteringsprinciper som normalt tillämpas i företaget.  

                                                 
106 Källström, K. & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, s.103 ff. se även fortsättningsvis 
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Det finns även andra faktorer som påverkar den fria anställningsrätten. Det kan vara 
arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist som enligt 25§ LAS kan ha företrädesrätt, 
eller tidsbegränsat anställda som sagts upp som också kan ha denna företrädesrätt. Även de 
arbetstagare som har deltidsanställning kan ha rätt till högre anställningsgrad och detta måste 
arbetsgivaren ta hänsyn till. 
 
Inom den privata sektorn gäller alltid ett fattat anställningsbeslut även om diskriminering har 
förekommit. Detta anställningsbeslut kan inte ändras, utan enbart skadestånd kan uppkomma 
som konsekvens för arbetsgivaren. 
 
Inom den offentliga sektorn gäller inte den fria anställningsrätten. Vid anställning är det 
sakliga grunder som skicklighet och förtjänst som ligger till grund för anställning av 
arbetstagare. Detta är reglerat i RF och lagen (1994:373) om offentlig anställning. Skicklighet 
är det som är främst avgörande. Uppkommer en situation då skickligheten är att anse som 
likvärdig mellan två eventuella arbetstagare är det förtjänsten som är avgörande. 
Skickligheten är vid offentlig anställning den lämplighet sökande har. Denna lämplighet 
avgörs genom den teoretiska utbildning och praktiska erfarenhet sökande har. Förtjänsten 
innebär de tidigare anställningsår inom en statlig myndighet som den arbetssökande har. Även 
andra anställningar än just de vid en statlig myndighet kan vara av värde. Vid likvärdig 
skicklighet kan dessa anställningsår vara till fördel för ena sökande. Att skicklighet och 
förtjänst uppmärksammas vid anställningsförfarandet betyder inte att andra grunder kan vara 
lika viktiga. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn har till exempel jämställdhet och etniskt 
mångfald att tänka på. En arbetsgivare kan anställa en manlig sökande trots att denne har 
sämre meriter än vad en annan kvinnlig sökande kan ha, detta för att utjämna eventuell 
ojämställdhet mellan könen på arbetsplatsen.107 
 
 
 

5.2 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
 
 
Arbetsgivare förfogade relativt fritt över sin arbetskraft förr, detta mycket på grund av den 
status som följde av att vara arbetsgivare. Genom decemberkompromissen år 1906 kom 
Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) gemensamt överens om 
bland annat arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Denna arbetsledningsrätt ger i 
praktiken arbetsgivaren ensamrätt att bestämma över de arbetsuppgifter som arbetstagare ska 
utföra, när och var dessa arbetsuppgifter ska utföras. 108  
 
Det finns dock en gräns för arbetsledningsrätten. Gränsen går vid vad som anses ligga inom 
respektive utom ramen för anställningen. De beslut arbetsgivare tar som ligger inom ramen 
för anställningen betecknas som arbetsledningsbeslut. Arbetsgivaren behöver i de fall som 
detta skett oftast inte motivera dessa beslut. Skulle en arbetstagare motsätta sig det beslut som 
arbetsgivaren har tagit och beslutet ligger inom ramen för anställningen, kan saklig grund för 
uppsägning föreligga enligt 7 § LAS. I de fall då arbetsgivaren håller sig till att ta beslut som 

                                                 
107 Hinn, E. & Aspegren, L, Offentlig arbetsrätt, s. 23 f 
108 Källström, K & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, s. 186 ff, s. 212f, se även fortsättningsvis. 
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ligger inom ramen för anställningen och arbetstagare inte motsätter sig beslutet kan AD 
generellt sett inte ifrågasätta detta. 
 
Beslut som arbetsgivare tar, och som ligger utom ramen för arbetstagarens anställning och 
arbetsskyldighet, är att betrakta som en uppsägning alternativt som ett avskedande om 
arbetsgivaren inte tar hänsyn till den uppsägningstid som gäller. Arbetsgivaren är i det fallet 
skyldig att följa de regler som finns i LAS om vad som gäller vid uppsägning eller 
avskedande. Skulle en arbetstagare vägra följa sin arbetsgivares beslut och detta beslut ligger 
utanför ramen för arbetstagarens anställning, behöver denna vägran inte nödvändigtvis ligga 
till grund för uppsägning. En arbetsvägran ses dock som ett allvarligt åsidosättande av 
arbetsuppgifter från arbetstagarens sida. Om en sådan arbetsvägran är saklig grund för 
uppsägning varierar från fall till fall, på grund av varierande omständigheter. Vid bedömning 
av arbetsvägran tar AD ställning till om arbetsgivaren har tagit hänsyn till de skäl 
arbetstagaren uppgivit för sin vägran samt om arbetsgivaren tydligt och klart förklarat för 
arbetstagaren varför det arbetet ska göras. 
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6. Analys 
 
 
 
 
I den avslutande delen av denna uppsats gör vi en sammanfattande analys av de lagar vi har 
undersökt och försöker på så vis knyta ihop den säck vi fyllt under arbetets gång. Hur 
påverkar de båda lagarnas regelverk arbetslivet och hur ser rättsläget ut i Sverige när det 
gäller föräldrar och jämställdhet. 
 
 

6.1 Föräldraledighetslagens och Jämställdhetslagens samverkande 
regler för ett jämställt arbetsliv 
 
 
I kapitel 5 diskuterade vi arbetsgivarens anställningsrätt och arbetsledningsrätt gentemot 
arbetstagarna. Denna rätt kan man dock säga inskränks av JämL (DiskL) och FLL. Båda 
lagarna har genom åren genomgått stora förändringar för att verka för ett mer jämställt 
samhälle, med största tyngdpunkt på kvinnors rättigheter i arbetslivet. Lagarna har syftat till 
att ge kvinnor lika rättigheter som män och de har verkat för att ge lika stor tillgång till 
arbetsmarknaden som män har och har haft.109   
 
Största förändringarna i nuvarande föräldraledighetslagen skedde under 1990 talet, främst då 
Sverige genomgick regeringsskifte. Under denna period skedde en hel del reformer som vi 
tidigare diskuterat, i syfte att främja jämställdheten. Den såkallade pappamånaden110 syftade 
bland annat till att utjämna skillnaderna i uttaget av föräldraledighet och på så sätt få ut 
kvinnor i arbetslivet. Det var nu man talade om föräldrars rätt, inte enbart mammors rätt till 
ledighet med sina barn. I JämL infördes det under samma period en bestämmelse i 5§ om att 
arbetsgivaren är skyldig att underlätta för arbetstagare att kunna kombinera föräldraskap med 
arbetslivet. DiskL beskriver detsamma i 3 kap. 5 §. Detsamma är dock inte uttryckt i FLL, att 
arbetsgivaren ska behöva underlätta för dem som vill utnyttja sin rätt till ledighet.  

                                                 
109 Se de inledande avsnitten i kapitel 2 och 3 
110 Se kapitel 2.1 Historik 
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På detta sätt ser man tydliga tendenser till att verka för skyddet av föräldrar, och detta skydd 
kom till uttryck i både FLL och JämL. Regeln om arbetsgivarens ansvar i konflikten mellan 
arbetsliv och familjeliv uppmärksammar att arbetsgivaren har en betydande skyldighet att 
arbeta aktivt för underlättandet av en kombination av arbete och familj. 
 
Förbud mot missgynnande finns både i FLL och i JämL. I FLL infördes detta förbud 2006, 
och uttrycks som ett direkt förbud mot missgynnande i 16 §. I och med införandet av detta 
förbud implementerade man EU:s Likabehandlingsdirektiv 76/207/EEG fullt ut. Detta 
direktiv ingår numer i Direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling i arbetslivet av kvinnor och män. I JämL (DiskL) och övriga 
diskrimineringslagar, som är gällande idag, finns i stort sett samma förbud, dock inte uttryckt 
som ett missgynnandeförbud utan som förbud mot diskriminering.  Ordalydelsen i 
paragraferna är dock att missgynnande är förbjudet. I och med införandet av ett 
missgynnandeförbud i FLL blev det i likhet med JämL förbjudet att diskriminera föräldrar.  
 
I och med det missgynnandeförbud som infördes omfattades även de arbetssökande av 
skyddet. JämL, och även kommande DiskL, innehåller ett förbud mot diskriminering, vilket i 
sig innebär att man måste ta hänsyn till hur en person i jämförbar situation skulle ha blivit 
behandlad. Det behöver inte vara en faktisk person som man gör jämförelsen med, utan det 
räcker att man ska kunna anta att en fiktiv person i en liknande situation skulle ha blivit 
behandlad bättre för att diskriminering ska anses föreligga. Det diskuterades också om det 
skulle införas ett förbud mot diskriminering, men eftersom det inte kan sägas att en förälder 
som tagit ut sin föräldraledighet befinner sig i jämförbar situation med någon som faktiskt 
varit i arbete, ansåg man inte att denna form kunde användas. Ett missgynnandeförbud ansåg 
man dock vara tillräckligt för att skydda föräldrar som tagit ut sin ledighet. Genom att utgå 
ifrån de regler som finns i JämL (DiskL) så utökades och stärktes skyddet för arbetstagare 
som önskar kombinera arbete och familj.111  
 
De regler som finns i FLL strävar efter att utjämna skillnaderna i arbetslivet mellan kvinnor 
och män på flera sätt. Dessa regler var i från början tänkta till att skydda kvinnan som 
arbetstagare i hennes roll som mamma.112 Denna lag övergick under -90 talet till att även 
skydda papporna i deras roll i arbetslivet. Att bli förälder skulle inte ses som att bara påverka 
kvinnor utan också männen blev föräldrar. Moderskapsförsäkringen blev en 
föräldraskapsförsäkring. Detta kan ses som en strävan att uppnå jämställdhet i arbetslivet. 
 
De ändringar som gjordes i JämL var bland annat en bestämmelse i 5 § JämL som innebär att 
arbetsgivaren har en skyldighet att underlätta för de arbetstagare som vill kunna kombinera 
arbete med föräldraskap. Även 7 – 9 §§ infördes som innebär att arbetsgivaren har en 
skyldighet vid rekrytering att tänka på könsfördelningen på arbetsplatsen. Paragraferna anger 
att arbetsgivaren särskilt ska försöka rekrytera det underrepresenterade könet. 10 och 13 §§ 
var också nya i denna JämL. 10 § beskriver hur arbetsgivaren aktivt ska jobba för att kartlägga 
löneläget. Att de måste upprätta en handlingsplan varje år för jämställda löner, samt redovisa 
resultat för detta. Om arbetsgivaren har minst 10 anställda måste den dessutom upprätta en 
jämställdhetsplan, 13 §. Dessutom måste denna plan uppdateras varje år.  Enligt den nya 
DiskL som träder i kraft 1 januari 2009 gäller dock att arbetsgivaren måste ha minst 25 

                                                 
111 Se kapitel 2.2.2 Missgynnandeförbud 
112 Se kapitel 2.1 Historik 
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anställda för att behöva upprätta planer enligt dessa paragrafer, och uppdatering behöver 
endast ske var tredje år.113 
 
Rätt till ledighet för att utnyttja vårdnadsbidrag har införts i FLL 1 juli 2008, och detta syftar 
till att ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn, alternativt arbeta deltid. Detta när 
ledighet med föräldraförsäkring tagits ut. Själva vårdnadsbidraget anses inte vara en reform 
för ökad jämställdhet; att föräldraansvaret delas lika anses vara en självklarhet enligt 
lagstiftarna. Denna rätt till ledighet i kombination med den jämställdhetsbonus som också 
infördes 1 juli 2008 och som syftar till att utjämna uttaget av föräldradagar, anses främja alla 
arbetstagares rätt att kunna välja att vara hemma med barn. Genom vårdnadsbidraget kan 
föräldrar, kvinnor som män, välja att vara hemma längre på heltid, eller arbeta deltid och ändå 
få en form av ekonomisk kompensation för detta. Detta för att man ska kunna välja om man 
vill ha sina barn inom barnomsorg eller inte. Man kan även kombinera barnomsorg och 
vårdnadsbidrag med deltidsarbete. Jämställdhetsbonusen avser öka och utjämna uttaget av 
föräldradagar av den som tjänar mest i familjen, oftast mannen.114 
 
När det gäller de samverkande reglerna i FLL och JämL så är det vad vi kan se främst genom 
missgynnandeförbudet och bevisbörderegeln som detta samarbete tar sig uttryck. Genom att 
missgynnande förbudet infördes 2006 i FLL tog man ytterligare ett steg mot en samverkan av 
de båda lagarna till skydd för föräldrar. Gravida hade skydd genom JämL och föräldrar i 
arbete genom FLL. Däremot fanns inget skydd för föräldrar innan anställning. Den nya 
missgynnanderegeln gav skydd för alla situationer som har med anställning att göra. De 
gravida har sitt skydd genom JämL där det uttrycks som ett skydd mot diskriminering. Man 
ansåg dock inte att just diskriminering skulle vara ett bra uttryck för en föräldraledighetslag. 
Det finns ingen jämförbar situation som ett diskrimineringsförbud kräver.  
 
Dessutom innehåller JämL (DiskL) två undantag mot direkt diskriminering. Det ena är positiv 
särbehandling, att vara förälder ska inte ge några positiva fördelar jämfört med dem som inte 
är föräldrar och kan ta ut ledighet för vård av barn. I fallet AD 2008:14 diskuterades även 
detta. Eftersom ett bibehållet arbetstidsmått skulle göra att de fyra omplacerade 
polisassistenterna skulle vara överkompenserade jämfört med sina andra kolleger i inre tjänst, 
menade staten att det var rimligt att de inte fick behålla detta arbetstidsmått. Om 
omplaceringen hade gällt en man, skulle arbetstidsmåttet ha ändrats och mannen skulle 
troligen inte fått behålla det som bibehållen anställningsförmån. Genom att ge kvinnorna rätt 
till denna bibehållna anställningsförmån i form av förkortat arbetstidsmått, menade staten att 
detta kunde ses som att det skulle ge positiva fördelar att vara gravid. Meningen med 
lagstiftningen och den praxis som utvecklats kring detta är att gravida arbetstagare och 
arbetstagare som tar sin rätt till ledighet i anspråk inte ska få försämrade arbetsvillkor eller 
förlora anställningsförmåner på grund av detta. Endast kvinnor kan bli gravida och om dessa 
förmåner skulle falla bort på grund av utnyttjande av omplaceringsrätten eller rätten till 
ledighet, menar AD att det skulle kunna ses som direkt diskriminering. Domstolen menar 
också att 18 – 19 §§ FLL förmodligen inte skulle utnyttjas i samma utsträckning om 
kvinnorna är rädda för att förlora sina anställningsförmåner. Det andra undantaget i JämL 
(DiskL) är om ett visst kön är nödvändigt för att utföra ett visst arbete så kan diskriminering 
ske, så kallad indirekt diskriminering. Detta genom exempelvis kriterier som kan framstå som 

                                                 
113 Se kapitel 3.2 Jämställdhetslagen och kapitel 3.3 Diskrimineringslagen från och med 1 januari 2009 
114 Se kapitel 2.2.7 Ledighet med vårdnadsbidrag och kapitel 2.2.8 Jämställdhetsbonus 
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könsneutrala men i praktiken missgynnar det ena eller det andra könet. Det kan inte sägas 
vara nödvändigt för att kunna utföra ett visst arbete att vara förälder, därför bör inte heller 
denna grupp särskilt gynnas i förhållande till övriga arbetstagare.115  
 
Även i fallet 1999:51 ansåg domstolen att det är så viktigt att underlätta för gravida 
arbetstagare att hävda sin rätt till omplacering att eventuella tillägg fortfarande, efter 
omplacering, ska tillfalla arbetstagaren. Även om befattningen som omplaceringen resulterar 
i, inte normalt har tillägg i form av ob- tillägg eller liknande, anser AD att detta är något som 
behöver följa med den anställde, för att på så sätt underlätta för gravida arbetstagare att 
utnyttja sin rätt enligt 18 § FLL.  
 
Föräldraledighet kan ändå ge sådan effekt att den föräldraledige arbetstagaren diskrimineras. 
16 § FLL anger de situationer där en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare på 
grund av föräldraledighet. I samma paragraf står också att undantag till förbudet får ske när ett 
missgynnande är en nödvändig följd av ledigheten. I propositionen116 står att jämförbar 
situation är av vikt när det gäller att åberopa diskriminering, och i de flesta fall där 
föräldraledighet kan tänkas ligga till grund för detta saknas detta rekvisit. En arbetstagare som 
inte utför något arbete kan rimligen inte sägas vara i en likadan situation son någon som 
faktiskt utför sitt arbete. Detta innebär att om det är en nödvändig följd av den ledighet man 
tar ut så kan det uppkomma missgynnade. Exempel på detta är minskad lön i proportion till 
den ledighet man tar ut. Detta är naturligtvis något som man måste räkna med när man 
förkortar sin arbetstid. Däremot ska man inte behöva acceptera sämre anställningsvillkor. Man 
ska även under ledighet ha rätt till standardlönehöjningar, man ska inte heller bli av med tjänst 
eller omplaceras till orimliga befattningar på grund av att man varit ledig.117  
 
Det aktuella fallet i AD, JämO:s stämning mot Stryker AB kommer att bli en intressant dom. 
Om domstolen finner att arbetsgivaren har rätt i sak att inte betala ut ersättning vid 
graviditetsrelaterad följer inte detta den övriga praxis som hittills finns. Eftersom kvinnan i 
fråga inte heller fått denna pensionspremie utbetald under sin föräldraledighet, har hon getts 
försämrade förmåner gentemot sina arbetskamrater som varit i arbete. Det kan tyckas att det 
ska anses självklart att om en arbetstagare inte arbetar ska inte heller sådana förmåner betalas 
ut. Dock har AD:s tidigare praxis på detta område gjort klart att bibehållna 
anställningsförmåner är av vikt när det gäller föräldralediga. Om AD följer den tidigare praxis 
som finns inom detta område, borde domen bli till fördel för käranden. 
 
Bevisbörderegeln infördes i sin nuvarande form också 2006. Detta kan ses som en 
förstärkning av det missgynnandeförbud som infördes samma år. Meningen med denna regel 
är att det ska underlätta för arbetstagarsidan att bevisa att missgynnande faktiskt har skett. 
Samma delade bevisbörda som finns i FLL finns också i JämL och även i den nya DiskL som 
träder i kraft 1 januari 2009. EU har inverkat till införandet av denna regel om bevisbördan. 
EG:s direktiv 97/80/EG det såkallade bevisbördedirektivet ligger till grund för både JämL:s 
och FLL:s regel om bevisbördan.118  Enligt detta direktiv ligger tyngdpunkten på den som 
blivit anklagad att bevisa att ett missgynnande eller en diskriminering inte skett. Dock måste 
den som anser sig ha blivit missgynnad eller diskriminerad komma med sådant bevis att det 

                                                 
115 Se kapitel 2.2.2 Missgynnandeförbud och 3.3.3 Direkt och indirekt diskriminering 
116 Prop. 2007/08:185 s. 79 
117 Se kapitel 2.2.3 Nödvändig följd av ledigheten  
118 Se kapitel 3.3.4 Bevisbördan 
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kan anses som antagligt att det skulle ha skett ett missgynnande eller diskriminering. Detta tas 
upp i fallet AD 2003:55 när det gällde kvinnan som anklagade sin arbetsgivare för att ha 
missgynnat henne på grund av hennes etnicitet. I detta fall kunde arbetsgivaren lägga fram så 
pass stark bevisning att domstolen kunde se att inget missgynnande hade skett.119  
 
När det gäller förläggning av ledigheten har AD i sin praxis ansett att det är viktigt att 
underlätta för arbetstagare att utnyttja sin lagstadgade rätt till ledighet. AD 2005:92 ger 
arbetstagare rätt i denna fråga då företaget inte kunde visa att det gjort tillräckliga 
ansträngningar för att tillmötesgå arbetstagarens ansökan om ledighet. Domstolen ansåg inte 
att det kunde bevisas att ledighetens förläggning skulle medföra en påtaglig störning av 
verksamheten som arbetsgivaren hävdade.120  
 
Genom dessa fall visar arbetsdomstolen att den ser till arbetstagarens rätt till ledighet som en 
viktig del i jämställdheten i arbetslivet. Utnyttjande av ledighet för att vara hemma med sina 
barn är något som arbetsgivaren ska räkna med i sin arbetsledning. Arbetsgivaren måste ha 
konkreta bevis för att eventuell störning ska drabba verksamheten vid uttag av ledighet och 
vid omplacering ska arbetstagarna ha rätt till sina anställningsförmåner. Man kan se dessa 
domar som en strävan att stärka föräldrars rätt till ledighet och även öka jämställdheten. Om 
man underlättar för såväl kvinnliga arbetstagare som manliga, kan detta på sikt få ett jämnare 
uttag av föräldraledighet från både kvinnliga och manliga arbetstagare.  
 
Domstolen ger genom sina uttalanden FLL stor tyngdpunkt gentemot arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren måste bevisa och ha underlag för sina handlingar när det gäller både rätten till 
ledighet för arbetstagare och dessutom omplaceringar vid graviditet. JämL står på den gravida 
kvinnans sida, medan FLL står på alla föräldrars sida. Genom att även underlätta för manliga 
arbetstagare, som i fallet 2005:92, gör man inte föräldraledighet till en fråga för enbart 
kvinnliga arbetstagare, utan som en naturlig del för alla arbetstagare, kvinnliga som manliga. 
AD menar att det inte ska ses som ett hinder för en kvinnlig arbetstagare att denne eventuellt 
kommer att utnyttja rätt till ledighet, utan att det ska ses lika naturligt att även män kan 
komma att göra detta. Det ska vara en naturlig del i en arbetstagares relation med sin 
arbetsgivare, och denne ska också planera sin verksamhet utefter det faktum att så kan ske.  
 
Jämför man med övriga ledighetsregler så har dessa inte alls samma genomslagskraft i 
förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. Visserligen måste arbetsgivaren ta hänsyn till 
arbetstagarens vilja när det gäller ledighet, men arbetstagaren har inte alls samma rätt att få 
sin vilja igenom som vid föräldraledighet. Till exempel SLL, där har arbetsgivaren inte rätt att 
neka arbetstagaren att vara ledig för detta ändamål. Däremot har arbetsgivaren rätt att skjuta 
upp ledigheten i upp till två år om denne anser att ledigheten medför störning i verksamheten, 
4 och 6 §§ SLL. Dessutom finns det kvalifikationstid för att arbetstagaren ska få utnyttja 
denna rätt till ledighet, vilket det inte gör i FLL. Inte heller finns det ett missgynnandeförbud 
eller någon regel om bevisbörda i denna lag. I fallet AD 1995:69 framkom att arbetsgivaren 
hade nekat en arbetstagare ledighet för studier och att detta stred mot lagen. Visserligen har 
arbetstagaren rätt att vara ledig, men i jämförelse med en arbetstagare som vill utnyttja sin rätt 
till föräldraledighet, så är det i detta fall arbetsgivaren som har det slutgiltiga beslutet om när 
ledigheten ska tas ut. Arbetsgivaren kan neka ledighet för studier i upp till två år, förutsatt att 

                                                 
119 Se kapitel 2.2.5 Bevisbördan 
120 Se kapitel 2.2.1  Förläggning av ledigheten 
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skäl finns. När det gäller föräldraledighet kan inte arbetsgivaren neka arbetstagaren ledighet, 
om det inte är under sådana omständigheter att arbetsgivaren kan bevisa att verksamheten 
påtagligt skulle störas av denna ledighet. 121  
 
Kvalifikationstiden i föräldraledighetslagen har avskaffats, och det gjorde den 2006. Detta 
efter att ifrån början ha varit två år (lagen från 1939). Detta gör att en arbetstagare i princip 
kan börja utnyttja sin rätt till ledighet från första dagen av anställning. Även om en 
arbetssökande som söker anställning hos en arbetsgivare har tänkt sig att utnyttja sin rätt till 
ledighet redan ifrån början, får inte detta ligga till grund för att arbetsgivaren väljer någon 
annan sökande, förutsatt förstås att den som inte blev vald hade sämre kvalifikationer. Enbart 
utnyttjande av ledighet, eller möjligheten att arbetstagaren eventuellt kommer att utnyttja sin 
rätt till ledighet får inte ligga till grund för att inte anställa den arbetstagaren. Dock kan man 
se missgynnande som en ”nödvändig följd av ledigheten” om det är så att den arbetssökande 
har tänkt vara ledig under större delen av sin anställning. Detta kan gälla till exempel vid 
kortare tidsbegränsade anställningar och vid mindre företag som kan ha svårt att klara en 
sådan olägenhet. Däremot ska inte behovet av att behöva anställa en vikarie vara något hinder. 
Detta är också en skillnad gentemot övriga ledighetslagar där kvalifikationstid föreligger. I 
samtliga av de lagar vi nämnt föreligger denna kvalifikationstid, medan den har tagits bort i 
föräldraledighetslagen. Genom att denna togs bort ifrån lagen, blev FLL i sin utformning ännu 
mindre likt en ledighetslag.122  
 
För att vara en ledighetslag är således FLL i dess utformning mer som en kombination av 
diskrimineringslag och ledighetslag för föräldrar. Genom den bevisbörda som finns, vilken 
lägger tyngdpunkten på arbetsgivaren, och dessutom avsaknaden av kvalifikationstid för att 
utnyttja denna rätt, kan man säga att arbetsgivarens ledningsrätt inskränkts och gjort 
ledighetslagen mer likt en diskrimineringslag. Genom att utformningen är mer likalydande 
JämL (DiskL) kan detta sägas betyda att föräldraskap utgör en grund för diskriminering, och 
att de således kan sägas ingå i en diskrimineringslag. 
 

                                                 
121 Se kapitel 2.3.2 Lag (1974:981) om arbetstagares rätt tillutbildning 
122 Se kapitel 2.2.6 Kvalifikationstid 
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7. Diskussion 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel för vi en diskussion kring den rättspraxis som finns och de lagar 
som idag gäller. Detta är våra egna slutsatser och synpunkter på den gällande rätten. 

 
 
 

7.1 Egen diskussion 
 
 
Vi kan konstatera att skyddet för föräldrar i arbetslivet är omfattande i den svenska 
lagstiftningen. Även praxis från AD visar att arbetstagarna har ett stort stöd och väl 
förankrade rättigheter när det gäller föräldraledighet. De direktiv och avtal som gäller enligt 
EG – rätten har Sverige implementerat, och många gånger har Svensk lagstiftning ett mer 
omfattande skydd än de minimikrav som direktiven anger.  
 
Genom att ha granskat de båda stora lagarna, det vill säga JämL och FLL, tycker vi att vi 
kunnat konstatera att de båda lagarnas regelverk går hand i hand är det gäller kvinnor och 
mäns lika rättigheter på arbetsmarknaden. Vi kan också se att i AD:s praxis finns stort stöd för 
föräldrar och att man genom lagstiftning sett till att det ska vara accepterat att föräldraskap är 
en naturlig del av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.  
 
Det som vi däremot ställer oss frågande till är om det i praktiken verkligen fungerar på detta 
sätt. Även om lagstiftning och praxis finns där för ett jämställt arbetsliv och man som förälder 
har de rättigheter man har, kanske man inte kan ha både karriär och familj. Inget 
missgynnande får ske av dem som väljer att utnyttja sin rätt till ledighet, och som 
föräldraledig har man rätt att behålla anställningsförmåner. Trots detta är det fortfarande flest 
kvinnor som tar ut föräldraledighet när det blir tillökning i familjen. Vi tror att detta är på 
grund av de förutfattade normer som finns i samhället.123 Flest kvinnor jobbar också deltid för 
att vara hemma mer med barnen. Mäns uttag har på senare år ökat, men fortfarande är det flest 
kvinnor som tar ut största delen av ledighet. 
 
  
 

                                                 
123 Se t.ex. Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete 
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Vad som inte finns lagstiftat, och vad som inte kan lagstiftas mot, är de normer och 
förväntningar som finns i samhället. Vi anser liksom Julén Votinius att det finns olika normer 
i samhället som styr vår uppfattning om hur familjelivet borde delas upp. Dels anser vi att 
detta beror på att i vårt samhälle finns många olika kulturer och sociala bakgrunder, vilka kan 
påverka de föreställningar om familjebildning människor har. Dessutom anser vi inte att man 
ska lagstifta om allt. Värderingar och normer är något som bör ändras genom utbildning och 
aktivt arbete för jämställdhet istället för genom lagstiftning. Vi menar dock att det är dessa 
normer och värderingar som ligger bakom det ojämna uttaget av ledighet och den syn 
arbetsgivare kan tänkas ha på föräldraledighet.  
 
Även om föräldrar har rätt att gå ner i tid för att kunna vara hemma med sina barn, har de 
även ett ansvar på sin arbetsplats. Det dåliga samvetet kan man inte lagstifta bort. Samhällets 
syn håller på att förändras, och har så gjort under de senaste årtiondena. Numer är det fullt 
accepterat att även män ska vara hemma och vårda sina barn. Detta är den officiella 
ståndpunkten i samhället. Trots att det finns omfattande lagenligt stöd för föräldrars rätt och 
jämställdhet i arbetslivet, måste man också ta hänsyn till den mänskliga aspekten på det hela.  
 
Den ändring i nya DiskL som innebär att endast arbetsgivare med mer än 25 anställda behöver 
upprätta jämställdhetsplaner och planer för att främja lika löner för kvinnor och män, anser vi 
vara ett steg åt fel håll. Dessutom behöver dessa planer endast uppdateras var tredje år i nya 
lagen mot nuvarande minimikrav på tio anställda och uppdatering varje år. Till viss del kan 
argumentet att administrationen blir för omfattande för småföretag med få anställda, och att 
en uppdatering varje år inte kan anses göra någon skillnad, hålla. Dock anser vi att denna 
paragraf lika gärna kunde ha stått kvar som den var. Att ändra den utgör inte ett steg i rätt 
riktning för jämställdheten på arbetsplatsen 
 
Genom införandet av den nya DiskL, som är en hopslagning av nuvarande JämL och övriga 
diskrimineringslagar kan rättsläget bli förvirrande. Lagstiftarnas mening med denna enhetliga 
lag är att skapa ordning och en mer lättillgänglig lag. Dock kan det även bli på så sätt att 
denna enhetliga lag som reglerar alla områden, kan skapa förvirring. Risk finns med större 
lagar som ska täcka stora områden, att detta också kan leda till mer särreglering.  JämL i sin 
nuvarande form reglerar jämställdhet mellan män och kvinnor, således endast kön. I den nya 
DiskL regleras alla typer av diskriminering, vilket kan göra att den kan bli svår att tillämpa i 
jämställdhetssyfte mellan män och kvinnor. I nuvarande JämL är förhållandet män – kvinnor 
reglerat, med lagstiftarens intention att underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden. I 
kommande DiskL finns inte detta uttryckt, endast diskriminering på grund av kön regleras, det 
vill säga oavsett kön ska ingen diskriminering ske. Frågan om kvinnors rätt till lika lön och 
arbetsvillkor kan i vårt tycke kanske tappa fokus i och med ändringen till nya DiskL.  
 
Det leder oss till en annan komplicerande faktor. Arbetsgivarens perspektiv i frågan om 
ledighet för föräldrar. Lagen säger att arbetsgivaren ska underlätta för de arbetstagare som vill 
kunna kombinera arbete med familj. Enligt gällande rätt ska inga försämrade 
anställningsvillkor tillkomma den som väljer att utnyttja sin ledighet. Dessutom är det reglerat 
genom lagen att arbetsgivaren har fri anställningsrätt och arbetsledningsrätt.124 Såtillvida att 
arbetsgivaren inte diskriminerar vare sig de som är gravida, kan tänkas bli gravida eller de 
som redan fått barn. Arbetsgivaren måste dessutom vara beredd på att arbetstagaren kan 

                                                 
124 Se kapitel 5 Arbetsgivarperspektivet 
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komma att vara borta från sitt arbete på grund av vård av barn eller liknande. Dessa faktorer 
inskränker arbetsgivarens handlingsutrymme i rätt omfattande grad och kan göra det svårt för 
arbetsgivaren att leda och fördela arbetet på det sätt som kanske är mest effektivt. Främsta 
målsättningen för alla arbetsgivare torde vara att gå med vinst och ha en så hög produktivitet 
och effektivitet som möjligt. Möjligheterna att uppnå detta kan man anta försvåras med 
arbetstagare som är hel- och dellediga och hemma för sjukt barn till och från.  
 
Trots att arbetsgivarens situation kan försvåras av den omfattande rätt att vara ledig som ges 
till arbetstagare genom FLL, så tror vi att ändamålet så att säga helgar medlen. Att uppnå 
jämställdhet på arbetsmarknaden och ge lika rätt till både kvinnor och män att vara hemma 
med sina barn, borde väga tyngre än arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Missgynnande av 
vilken form det än må vara anser vi också är något som ska sträcka sig utöver denna rätt.  
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