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Sammanfattning 

I diskrimineringsmål anses det vara svårt för den som blivit utsatt för diskriminering eller 

missgynnande att bevisa detta. Det finns därför en bestämmelse i dessa mål där det är den 

svarande som har den tyngsta bevisbördan. Innan bevisbördan går över på den svarande ska 

den kärande kunna påvisa omständigheter som gör att man kan anta att personen blivit 

diskriminerad. Hen har då en bevislättnad vilket gör att personen i fråga inte måste lägga fram 

bevis som är fullt bekräftade. Detta är något som arbetsdomstolen måste ta hänsyn till när de 

dömer i diskrimineringsmål.  

Det vi har undersökt är om Arbetsdomstolen är helt konsekvent i sin bedömning i 

diskrimineringsmål och bevislättnaden eller om det har funnits situationer där denna regel av 

någon anledning har bortsetts från. Denna uppsats kommer utgå ifrån vad som står i 

diskrimineringslagen och även föräldraledighetslagen och likabehandlingsdirektivet 

2006/54/EG artikel 19, för att undersöka hur Arbetsdomstolen hanterar bevis och 

bevisbördan. Med hjälp av två arbetsrättsligadomar har en studie gjorts angående frågan om 

lika fall bedömts lika eller inte. De två domar som vi har valt att analysera handlar om två 

kvinnor som har blivit nekade anställning, då de berättat att de är gravida. Arbetsdomstolen 

har dömt dessa fall olika, vilket vi tycker är intressant då vi finner att de är ganska lika. Det vi 

har fokuserat på är varför och vilka faktorer som stod till grund för respektive domslut. I 

denna studie kommer ganska hård kritik riktas mot Arbetsdomstolen och hur de har hanterat 

just denna regel i speciellt ett av fallen, då vi finner dem orättvisa i sin bedömning av 

bevislättnaden som bör finnas. Har arbetsdomstolen i dessa fall bedömt rättssäkert eller ej?  
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1 Introduktion  

1.1 Ämnesbeskrivning 

Diskriminering och jämställdhetsfrågor är ett ständigt aktuellt ämne som ofta väcker folks 

intresse och är föremål för diskussioner. Det som är intressant med diskrimineringsmål är hur 

bevisbördan skiljer sig åt mot andra rättsområden. I det första steget i diskrimineringsmål 

ligger bevisbördan på den kärande i målet som ska visa att det på grund av omständigheter 

finns anledning att anta att hen har blivit utsatt för diskriminering. Här finns det en 

bevislättnad för den kärande, då det är svårt att påvisa att diskriminering har skett. 

Bevisbördan går sedan över till den svarande, vilket är speciellt för diskrimineringsmål.  

 

Denna uppsats kommer att beröra just detta ämne och det kommer göras en komparativ analys 

av två arbetsrättsliga domar avseende diskriminering i ett anställningsförfarande, där 

kvinnorna uppgett sig vara gravida och sedan blivit nekade anställning. Det intressanta med 

att jämföra dessa två domar är hur bevisningen i de olika fallen presenterades och vad 

Arbetsdomstolen valde att lägga tyngdpunkten på när det gällde bevisningen som lades fram.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Vårt syfte med denna uppsats är att se hur bevisen och bevisbördan inom diskrimineringsmål 

kan påverka utgången av en arbetsrättslig process.  

”Alla rättsordningar bygger på principen att ”lika fall ska behandlas lika”. Detta krav finns 

inbyggt i själva begreppet rättsordning.” (1 kap. 9 § RF)  

I regeringsformen står det klart att lika fall ska behandlas lika, men är Arbetsdomstolen 

konsekvent i sitt bedömande av bevis eller kan det riktas någon kritik mot hur de tolkar 

bevisen? Hos vem lägger Arbetsdomstolen bevisbördan i de två fall som vi valt att 

analysera?   

 

1.3 Avgränsningar 

För att motverka att människor i vårt samhälle diskrimineras på olika sätt har vi i Sverige en 

diskrimineringslag. Denna lag ska motverka att någon blir missgynnad på grund av kön, 

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

könsöverskridande identitet eller uttryck, och ålder. Diskrimineringslagen berör ett brett 

område då alla människor ska skyddas av den.  
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För att mer utförligt kunna diskutera och se skillnader mellan bevisbördan inom 

diskriminering har vi valt att rikta in oss på diskriminering gällande kön. Vi har valt att utgå 

ifrån diskrimineringslagen i vår uppsats, men även tagit hjälp av föräldraledighetslagen, 

Likabehandlingsdirektivet 2006/54/EG artikel 19. För att på ett enkelt sätt kunna jämföra 

rättsfall med varandra har vi valt ut två fall som rör ett anställningsförfarande då två kvinnor 

visade sig vara gravida och nekades anställning.  

 

Avgränsningen kommer att grunda sig i dessa två rättsfall. Uppsatsen kommer framförallt att 

röra de frågor som uppstår inom området gällande bevisbördan i dessa fall och en tolkning av 

bevismaterialet som utgör Arbetsdomstolens dom.  

 

1.4 Metod 

I denna uppsats har vi inspirerats och utgått ifrån den rättsdogmatiska metoden. Den innebär 

att man söker svar på sina frågor i förarbeten, lagstiftning, rättspraxis samt i doktrin. En 

rättsdogmatisk analys innebär att man analyserar det olika delarna i rättskälleläran så att man 

sedan kan få ett slutresultat som får antas att jämföras med innehållet i gällande rätt, alltså 

sammanfattningsvis hur rättsregeln ska uppfattas i ett visst sammanhang. Vi tittar även på 

olika beskrivningar av gällande rätt och applicerar detta på hur vi tolkar rättskällorna. Den 

rättsdogmatiska metoden ger därför utrymme för tolkning och möjlighet att framställa kritik 

av rättsläget. Rättsdogmatisk metod kan alltså ses som en rekonstruktionsövning då man söker 

de rättskällor som är relevanta för den frågeställning man har ställt upp och sedan utifrån 

dessa letar efter svar på frågan som gäller i just detta fall. 1 Vi har inte valt att använda oss av 

förarbeten som en källa då vi inte ansett att det krävts för att besvara våra frågor.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel två kommer vi att redogöra för de rättskällor vi kommer att använda oss av i denna 

uppsats, vilka är diskrimineringslagen och föräldraledningslagen. Vi kommer även utifrån 

doktrin beröra hur begreppet bevis regleras samt vilka beviskrav som finns. Vidare kommer vi 

redogöra för hur bevisbördan tillämpas i diskrimineringsmål.  

 

                                                           
1 Korling, Zamboni, Juridisk Metodlära (2013) 
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I kapitel tre och fyra kommer vi att beskriva AD 2013:74 och AD 2011:27. Vi kommer att gå 

igenom tvisten kring diskriminering av en arbetstagare på grund av graviditet, vid ett 

anställningsförfarande.  

 

I kapitel fem kommer vi att analysera Arbetsdomstolens bedömning av de två olika AD 

domarna. Vi kommer att jämföra dem och titta på varför utgången i de två rättsfallen blir 

olika.  

 

I sista kapitlet, kapitel sex, kommer vi att beskriva våra egna tankar och synpunkter utifrån det 

vi har kommit fram till i vårt arbete.  
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2. Rättskällor 

Sedan Sveriges inträde i EU har vi anpassat våra lagar enligt EU:s direktiv, så även när det 

kommer till likabehandling och diskriminering. År 2006 genomfördes 

likabehandlingsdirektivet som avser kvinnors och mäns likabehandling i arbetslivet. 

Direktivet behandlar både direkt och indirekt diskriminering, sexuella trakasserier med mera, 

vilka ligger till grund för den svenska diskrimineringslagen.2  

 

2.1 Den svenska diskrimineringslagen  

Sveriges första diskrimineringslag tillkom 1979 och var en jämställdhetslag med syfte att 

förhindra könsdiskriminering, samt att främja lika rättigheter mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. Detta skydd stärktes genom en ny lag 1991 och ändrades sedan vid flera tillfällen 

och särskilt i samband med Sveriges anslutning till EU 1995. Den nya diskrimineringslagen 

(2008:567) består till stor del av de tidigare bestämmelser som har överförts och utvecklats, 

men den nya lagen innehåller även av nya bestämmelser som inte funnits tidigare. Den nya 

diskrimineringslagen har alltså ersatt de tidigare sju diskrimineringslagarna och bildat en 

enhetlig lag. Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering samt att främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett vad man har för kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.3 

 

I denna uppsats kommer vi att lägga fokus på diskriminering avseende kön. Gemensamt för 

diskriminering eller begreppet diskriminering är att de omfattas av både direkt och indirekt 

diskriminering, trakasserier samt att de ska ha en anknytning till någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

 

När man pratar om direkt diskriminering menar man att en person har missgynnats genom att 

hen behandlas eller har behandlats sämre än vad någon annan skulle ha gjort i en jämförbar 

situation. Det man granskar är om missgynnandet har ett samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Sammanfattningsvis bygger direkt diskriminering på tre kriterier 

som måste vara uppfyllda för att en handling eller underlåtenhet ska ses som diskriminering. 

Det första kriteriet som ska vara uppfyllt är ett missgynnande, vilket menas att det i första 

hand måste handla om att någon har missgynnats. Med missgynnande menas generellt att alla 

de situationer som innebär en nackdel eller skada för en arbetstagare eller en annan person 

                                                           
2 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
3 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
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med hänvisning till någon av diskrimineringsgrunderna är ett missgynnande. Det andra 

kriteriet som ska vara uppfylld är jämförelsen, vilket innebär att det ska kunna ske en 

jämförelse mellan den som påstår sig vara diskriminerad och en annan person som är i en 

jämförbar situation. Om en jämförelse görs och det visar sig att en person som befinner sig i 

en jämförbar situation behandlas annorlunda bedöms behandlingen som diskriminerande. Det 

tredje och sista kriteriet som måste vara uppfyllt är orsakssamband och detta innebär att det 

måste finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och någon av 

diskrimineringsgrunderna 4 

 

Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom användandet av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett tillvägagångssätt som kan framstå som neutralt, men som 

kan leda till att det blir särskilt missgynnande för en viss person med hänvisning till 

diskrimineringsgrunderna. 5 

 

2.2 Bevisbörda och beviskrav  

Bevis finns i olika former och har olika grad av trovärdighet, det finns bevis där man enkelt 

kan konstatera att händelsen har hänt på det vis som det är presenterat. Det handlar om 

sakförhållandet som råder om exempelvis någon slår en annan människa. I denna situation 

blir det något konkret som har hänt, vilket enkelt kan kopplas till en tillämplig rättsregel utan 

ovisshet. Motsatsen är om bevisen är mer ovissa. Detta är exempelvis om ett händelseförlopp 

inte är helt självklart och då är det viktigt att domare, åklagare eller advokater inte antar att 

något skett eller inte skett. Det måste i sin bedömning utgå ifrån det faktaunderlag som råder. 

Det faktaunderlag som presenterats som bevis är det enda som de får utgå ifrån, oavsett om 

det är det som skett i verkligheten eller ej, de måste utgå från de bevis som går att bevisa som 

sant eller högst troligt att vara sant6 

 

Det finns ingen självklarhet när en bevisning är godtagbar eller inte, utan detta är något man 

får bedöma från fall till fall hur högt ett beviskrav bör ha. Den huvudregel som råder är att 

säkerhetsgraden i beviskravet med hjälp av omständigheterna ska kunna styrkas. För att ett 

bevis ska anses vara styrkt krävs det inte att det helt uppenbart har hänt, det kan godtas även 

om det finns en låg grad av ovisshet i bevisningen. När beviskravet är styrkt förklaras enklast 

                                                           
4 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
5 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
6 Melander, Samuelsson, Tolkning och tillämpning (2012) 



6 
 

genom att sannolikheten ligger några procentenheter under en hundraprocentig nivå, vid en 

hundraprocentig nivå är bevisningen helt uppenbar. 7 

 

Presumtion är ett begrepp som innefattar att man har en bevislättnad, med det menas att något 

kan antas ha hänt endast av att se på omständigheterna vid första anblick. 8 Detta är något som 

används exempelvis när den kärande ska bevisa att diskriminering har skett i 

diskrimineringsmål vilket kommer att tas upp senare i texten.  

 

2.3 Bevisbörda och beviskrav i diskrimineringslagen  

Direkt diskriminering är en typ av diskriminering som regleras i diskrimineringslagen och där 

är bevisbördan uppdelad i två led. Det första ledet är en presumtionsregel. Detta går att hitta i 

6 kap 3 § Diskrimineringslagen, ”om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för 

repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit 

diskriminerad eller utsatt för repressalier(...)”. Utifrån diskrimineringsrätten handlar alltså 

presumtion i denna del om att de händelser som den kärande påstår sig vara offer för ska vara 

en tillräcklig grund för att anta att hen har utsatts för diskriminering eller repressalier. 9 

Beviskravet för den kärande är således i detta steg väldigt lågt och det beror på att det ofta kan 

vara svårt att bevisa att man har blivit diskriminerad. 10 I det andra ledet av bevisbördan ligger 

det istället i den svarandes händer att påvisa att det inte skett någon form av diskriminering 

eller repressalier vilket går att utläsa i fortsättning av 6 kap 3 § Diskrimineringslagen “(...) är 

det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.”. I detta 

skede är beviskravet betydligt tyngre än i första skedet. 

 

Hur bevisbördan ska ske inom diskrimineringsrätten är densamma utifrån ett EU-rättsligt och 

svensk rättsligt perspektiv. Att de är lika varandra beror på att jämställdhetslagen ändrades ett 

flertal gånger efter Sveriges inträde i EU, för att anpassa Sveriges lagar till den Europeiska 

gemenskapsrätten.11 

 

 

 

                                                           
7 Melander, Samuelsson, Tolkning och tillämpning (2012) 
8 Melander, Samuelsson, Tolkning och tillämpning (2012) 
9 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
10 Melander, Samuelsson, Tolkning och tillämpning (2012) 
11 Göransson, Slorach, Flemström, Sante, Diskrimineringslagen (2013) 
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2.4 Föräldraledighetslagen 

Bortsett från semesterlagen är föräldraledighetslagen den praktiskt viktigaste ledighetslagen. 

Den ger föräldrar rätt att vid ett barns födsel, sedan för vård och tillsyn av barnet, att vara 

lediga från sitt arbete. Att vara hemma för vård av exempelvis ett sjukt barn har föräldrar, 

men även andra personer, rätt att få ledigt för. Föräldraledighetslagen är som huvudregel 

tvingande men, undantag kan i vissa fall göras genom kollektivavtal.12  

 

I och med att EU-rätten har ett skydd mot diskriminering av gravida kvinnor finns det i 

svensk rätt ytterligare skydd. Dessa framgår i föräldraledighetslagen, som innehåller förbud 

mot missgynnande behandling. Skyddet i föräldraledighetslagen kan ses som ett ytterligare 

skydd utöver det som ges i den generella diskrimineringslagen. Dessa lagar och regler gäller 

för såväl arbetssökande som arbetstagare. Tanken är att alla ska behandlas så lika det bara går 

och inte utsättas för någon missgynnande behandling.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Garpe, Göransson, Ledighetslagarna (2013) 
13 Garpe, Göransson, Ledighetslagarna (2013) 
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3. AD 2013:74 

En kvinnlig arbetssökande blev erbjuden en anställning som säljare på ett företag. Kvinnan 

kom dock aldrig att tillträda tjänsten då hon vid ett senare tillfälle fick vetskap om att 

företaget återtagit hennes anställning, detta i samband med att hon meddelat företaget att hon 

var gravid. Diskrimineringsombudsmannen menade att den återkallade anställningen berodde 

på graviditeten medan företaget menade att det var kvinnan själv som valt att inte tillträda 

tjänsten.  

 

Kvinnan hade sedan några år tillbaka haft olika visstidsanställningar och extrajobb inom olika 

branscher såsom, restaurang, barnomsorg, äldreomsorg samt hos företaget Scorett. Eftersom 

Scorett inte kunde erbjuda henne en tillsvidareanställning sökte hon under våren 2012 efter 

andra arbeten. Hon kom i kontakt med bemanningsföretaget Adecco och fick erbjudande om 

en anställning som resande säljare. Efter några intervjuer med Adecco fick hon sedan kontakt 

med det aktuella företaget och fick träffa deras ställföreträdare som berättade om bolaget, den 

tilltänkta tjänsten, och att det fanns en till stark kandidat till arbetet. Vid ett senare tillfälle i 

maj 2012 fick hon även träffa företagets säljare. Hon fick även veta att hon skulle bli anställd 

direkt hos företaget istället för att bli uthyrd av Adecco.  

 

Den 23 maj 2012 fick kvinnan ett mail där hon gratulerades till arbetet. Hon blev mycket glad 

över beskedet då hon ansåg att arbetet passade henne mycket bra och att det dessutom fanns 

chans att få tillsvidareanställning med bättre inkomst än hon tidigare haft. Hon meddelade sin 

chef på Scorett att hon fått ett nytt jobb och tackade företaget för att de valt att satsa på henne 

och att de skulle höras igen veckan därpå. Efter mailkontakt kom kvinnan och företaget fram 

till att anställningsavtalet skulle skickas via mail. Vid samma tid fick kvinnan reda på att hon 

var gravid och valde efter många funderingar fram och tillbaka att i ett mail berätta detta för 

företaget samtidigt som hon skrev att hon ännu inte fått de bifogade filerna med 

anställningsavtalet. Företaget dröjde några dagar med svar och skrev sedan att de skulle 

diskutera saken på telefon. Samtalet avslutades med att kvinnan inte längre erbjöds 

anställningen, men att hon skulle höra av sig när hon var redo att börja arbeta igen. Kvinnan 

blev mycket ledsen efter att ha fått detta besked. Efter samtalet skickade kvinnan dock ett sms 

för att få bekräftat att hon var välkommen att arbeta för företaget efter föräldraledigheten.  
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3.1 Rättslig grund 

Tvisten handlade alltså om huruvida företaget har tagit tillbaka anställningen på grund av 

kvinnans graviditet eller om kvinnan själv valde att inte tillträda anställningen.  

 

Enligt diskrimineringslagen 2 kap 1 § får inte en arbetsgivare diskriminera den som söker 

arbete hos arbetsgivaren eller den som är arbetstagare där. Hen får inte heller enligt 1 kap 4 § 

samma lag använda sig av direkt diskriminering. I 6 kap 3 § finns även bestämmelser om 

bevisbördan i diskrimineringsmål vilket säger att efter att kärande har framfört 

omständigheter som ger anledning att anta att någon blivit diskriminerad ska bevisbördan gå 

över på den svarande. En arbetsgivare får heller inte enligt 16 § föräldraledighetslagen 

missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande av skäl som har samband med 

föräldraledighet vid ett anställningsförfarande. Enligt 24 § föräldraledighetslagen framgår 

även här att det är den svarade som bär den tunga bevisbördan efter det att arbetstagaren har 

visat på omständigheter som ger anledning att tro att hen blivit missgynnad. 

Diskrimineringsombudsmannen menade därför att bolaget har gjort sig skyldig till både 

könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen.  

 

3.2 Domslut 

Arbetsdomstolen dömde att det inte är möjligt att sätta kvinnans version om vad som sades 

vid telefonsamtalet framför företagets. Det sms som kvinnan skickade till företaget efter 

samtalet med ord som "varma hälsningar" och "stort tack" menade Arbetsdomstolen snarare 

bekräftar företagets version om att det var kvinnan som själv valde att inte anta anställningen. 

Diskrimineringsombudsmannen har därför inte kunnat bevisa att det var företaget som 

återtagit anställningen och dennes talan ska därför avslås.  
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4. AD 2011:23 

En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris på en restaurang. Hon kallades till 

intervju och talade i samband med intervjun om att hon var gravid, varav arbetsgivaren avbröt 

rekryteringsförfarandet. Diskrimineringsombudsmannen menade att arbetsgivaren i och med 

detta missgynnat kvinnan och även gjort sig skyldig till könsdiskriminering, medan 

arbetsgivaren menade att han avbrutit rekryteringen för att kvinnan inte uppfyllde de krav han 

ansåg nödvändiga för anställningen.  

 

Kvinnan sökte arbetet genom att skicka ett mail till företaget efter att ha läst annonsen på 

arbetsförmedlingens hemsida. Hon fick svar om att hon skulle kontakta arbetsgivaren för att 

bestämma träff för intervju och de bestämde efter det samtalet att detta skulle ske senare 

samma dag, 21 mars 2010. Kvinnan, hennes man och barn kom tillsammans till restaurangen 

där intervjun hölls. Stämningen på intervjun var god och enligt kvinnans mening kom de två 

sedan överens om att hon skulle få provjobba tre dagar den kommande veckan. Kvinnan 

meddelade i slutet av intervjun att hon var gravid varvid arbetsgivaren svarade att hon skulle 

komma tillbaka och söka arbetet vid ett senare tillfälle då han inte ville lära upp någon som 

sedan skulle försvinna efter så kort tid. Därefter avslutades intervjun. Kvinnan ringde ett par 

dagar senare, 26 mars 2010, upp arbetsgivaren och ifrågasatte att han nekat henne anställning 

på grund av att hon var gravid. Arbetsgivaren meddelade precis som tidigare att han inte ville 

lära upp någon som sedan skulle försvinna på föräldraledighet. Kvinnan spelade in samtalet 

då hon vänt sig till och fått hjälp av Örebro rättighetscenter, en antidiskrimineringsbyrå.  

 

Restaurangen menade att kvinnan inte hade lika bra meriter som de två andra kvinnorna som 

fick arbetet hade, och att hon därför inte var i en jämförbar situation med dem. Saken är den 

att i en situation som denna där rekryteringsförfarandet avbrutits i samband med att 

arbetsgivaren fått reda på att kvinnan var gravid, och därmed blivit missgynnad, behövs ingen 

jämförelse göras mellan dem som anställts. Det räcker med en hypotetisk jämförelse för att 

kunna konstatera direkt diskriminering.  

 

4.1 Rättslig grund 

Tvisten handlar därför om ifall företaget har gjort sig skyldig till direkt könsdiskriminering 

och missgynnande i strid mot föräldraledighetslagen i och med sin handling att avbryta 

rekryteringsförfarandet när de fick vetskap om att kvinnan i fråga var gravid.  

 



11 
 

Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § avses direkt diskriminering genom att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlats, eller skulle ha behandlats 

i en jämförbar situation. Enligt 2 kap 1 § samma lag får inte heller en arbetsgivare 

diskriminera någon som gör en förfrågan eller söker ett arbete. I 6 kap 3 § 

diskrimineringslagen finns även bestämmelser kring bevisbörda i diskrimineringsmål, vilket 

gör att det är den som påstås ha diskriminerat som får bevisbördan efter det att den som påstår 

sig blivit diskriminerad har visat omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering 

verkligen har skett. I föräldraledighetslagen finns även där bestämmelser om missgynnande 

och enligt 16 § får man inte missgynna en arbetstagare eller arbetssökande av skäl som har 

samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga, väljer ut 

arbetssökande till intervju eller vidtar någon andra åtgärder under anställningsförfarandet. 

Bevisbördan regleras i 24 § samma lag och är formulerad på samma sätt som i 

diskrimineringslagen.  

 

4.2 Domslut 

Arbetsdomstolen kom fram till att företaget inte enbart hade graviditeten och den förväntade 

föräldraledigheten som anledning till att avbryta rekryteringsförfarandet. De anledningar som 

arbetsgivaren angav beträffande kvinnans tidigare erfarenheter och personliga lämplighet kan 

ha haft bidragande orsak till att kvinnan inte fick någon anställning. Det som arbetsgivaren 

har anfört i förhöret är dock inte tillräckligt övertygande i den meningen att företaget ska 

anses fullgjort sin bevisbörda, nämligen att företagets agerande helt saknade samband med 

kvinnans graviditet och kommande föräldraledighet. Arbetsdomstolen fann därför att även 

dessa omständigheter har haft betydelse för agerandet.  

 

Företaget hade alltså i och med det avbrutna rekryteringsförfarandet fråntagit kvinnan 

möjlighet till anställning och därmed utsatt henne för könsdiskriminering och missgynnande i 

strid mot föräldraledighetslagen.  
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5. Analys  

I de två domarna vi har valt att undersöka och analysera har utfallen blivit olika, trots liknande 

situationer. Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig och vad som varit den 

grundläggande orsaken till att utfallen blivit helt olika. 

 

I AD 2013:74 bedömer inte Arbetsdomstolen att någon diskriminering har skett, varav 

bevisbördan aldrig går över på arbetsgivaren. Det Arbetsdomstolen har lagt tyngdpunkten på i 

fallet är det sms som i god ton skickats efter telefonsamtalet mellan parterna. I deras olika 

åsikter om vad som sades i telefonsamtalet valde Arbetsdomstolen att inte uppfatta kvinnans 

version som mer trovärdig än företagets, detta på grund av sms:et som hon skickat. Kvinnan 

gav en förklaring till varför hon skrev som hon gjorde, detta valde Arbetsdomstolen att inte 

fästa någon större vikt vid. Här kan man ifrågasätta om Arbetsdomstolen har tagit hänsyn till 

Diskrimineringslagens regler kring bevisbördan i 3 kap 6 §, samt den bevislättnad som bör 

ligga på den kärande. 

 

Den bevisning som nämnts ovan är den bevisning som Arbetsdomstolen har valt att döma 

utifrån. Det finns bevisning i målet som Arbetsdomstolen inte har valt att lägga någon större 

tyngd på, som gör att vi ställer oss frågan, varför? Tvisten mellan parterna handlar om 

huruvida det är kvinnan eller arbetsgivaren som har tackat nej respektive nekat anställningen. 

Det finns bevis som kanske borde ha vägt upp kvinnans trovärdighet. Den bevisning vi vill 

hänvisa till är att hon sagt upp sig från sitt tidigare arbete hos Scorett vilket borde tyda på att 

hon inte hade för avsikt att tackat nej till den nya tjänsten. Även hennes samtal med sina 

närstående angående att hon var ledsen och upprörd över att inte längre blivit erbjuden 

anställningen borde tala till kvinnans fördel vid bedömningen.  

 

I AD 2011:23 dömer Arbetsdomstolen att diskriminering har skett, och att kvinnan blev nekad 

anställning på grund av att hon berättade om sin graviditet. I detta fall dömer Arbetsdomstolen 

att arbetsgivarens förklaring till det avbrutna rekryteringsförfarandet inte är oberoende av 

graviditeten. Arbetsgivaren hävdar att kvinnan har bristande kompetens och personlig 

lämplighet för tjänsten, men de omständigheter som kvinnan presenterar i form av ett inspelat 

samtal bekräftar kvinnans version av att hon blev nekad anställning på grund av graviditeten 

och en förväntad föräldraledighet. Arbetsdomstolen har i detta fall dömt enligt 

diskrimineringslagens första del, 3 kap 6 §, om bevisbördan, att man av omständigheterna 

kunnat anta att kvinnan har blivit diskriminerad. Bevisbördan har därefter gått över till 



13 
 

arbetsgivaren som i sin tur inte kunde motbevisa att diskriminering inte har skett. Det blev 

även ett missgynnande enligt 16 § föräldraledighetslagen då den kommande 

föräldraledigheten troligt påverkade arbetsgivarens beslut i anställningsförfarandet.  

 

I Detta fall har Arbetsdomstolen fäst vikt vid det inspelade telefonsamtal som kvinnan och 

arbetsgivaren hade, där han bekräftar att han inte vill anställa någon som ska gå på en längre 

ledighet inom kort. Det arbetsgivaren hänvisar till vid sitt beslut att inte anställa kvinnan, är 

att hon inte uppfyller de krav som ställs för arbetet. Arbetsdomstolen har dömt att hans 

bevisning inte i lika hög grad är av samma trovärdighet som det inspelade telefonsamtalet. 

Därför styrks kvinnans berättelse och bevisbördan går över på arbetsgivaren, som i sin tur inte 

lyckades bevisa att någon diskriminering och missgynnande inte har skett.  

 

Ställer vi domarna bredvid varandra anser vi att utgångspunkten i de båda fallen är väldigt 

lika. Båda fallen handlar om ett anställningsförfarande där gravida kvinnor ansågs ha blivit 

diskriminerade och missgynnade på grund av nekad anställning. Ställer vi däremot 

Arbetsdomstolens bedömning av bevisningen i de två domarna bredvid varandra ser vi att de 

skiljer sig åt. I AD 2013:74 finns en tvetydighet i bevisningen om vad som har hänt och inte 

och då något samtal inte finns dokumenterat går det endast att göra en överläggning om vad 

som är trovärdigt eller inte, utifrån faktaunderlaget som finns. I AD 2011:23 är 

telefonsamtalet inspelat och därför ett säkrat bevis, det väger då tungt till kvinnans fördel i 

samband med att trovärdigheten höjs. 

 

Något som är intressant och skiljer sig mellan de två fallen är att i det fall som inte ledde till 

diskriminering har båda parter sagt att anställningen erbjudits. I det andra fallet vill inte 

arbetsgivaren hävda att en anställning har erbjudits, ändå ledde det till fällande dom. Eftersom 

parterna i AD 2013:74 är överens om att en anställning ska äga rum kan man tycka att det är 

konstigt att kvinnan sedan valt att neka anställningen. Den bevisning som Arbetsdomstolen 

har på att kvinnan självmant valt att tacka nej till arbetet borde därför inte ha hållit för en 

fällande dom. Arbetsdomstolen borde ha fäst mer vikt vid de omständigheter som ligger till 

grund för kvinnans sida. Dels det som tidigare har nämnts om att hon sagt upp sig från 

Scorett. I det sista mail hon skickar efterfrågar hon de anställningsavtal som arbetsgivaren 

skulle ha bifogat, i detta mail berättar hon även om graviditeten. Även detta borde tyda på att 

hon inte har någon tanke på att neka anställningen.  
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I AD 2011:23 gör Arbetsdomstolen en mer grundlig bedömning av rättsläget. De har tagit 

hänsyn till diskrimineringslagens 3 kap 6 § första del om bevislättnad. Kvinnan har kunnat 

bevisa att det gick att anta att hon blivit diskriminerad och missgynnad på grund av sin 

graviditet. Arbetsdomstolen gjorde här enligt oss en korrekt bedömning och på så vis gick 

bevisbördan över på arbetsgivaren. Detta är en skillnad från det andra fallet AD 2013:74 där 

hennes bevisning inte ansågs vara stark nog för att bevisbördan ska gå över på arbetsgivaren. 

 

Som vi beskrivit innan har de två fallen sina likheter, men ändå blir utgången olika. Vi har 

ställt oss kritiska till Arbetsdomstolens bedömning och den rättssäkerhet som regeringsformen 

framhäver i att lika fall ska behandlas lika. 
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6. Slutsatser/egna åsikter  

Vi anser att jämställdhet i arbetslivet är oerhört viktigt och även om Sverige är ett 

föregångsland gällande jämställdhet så kan man hitta brister. Vi anser inte att 

Arbetsdomstolen har dömt konsekvent och detta har vi uppdagat i och med vår analys mellan 

två arbetsrättsliga domar. Vi finner att i AD 2011:23 dömer Arbetsdomstolen rätt med den 

bevislättnad som ska gynna den som anser sig vara diskriminerad eller missgynnad, medan vi 

tycker att Arbetsdomstolen bortsett från bevislättnaden i den andra domen, AD 2013:74. Den 

kritik som vi lyfter fram mot Arbetsdomstolen har tidigare tagits upp, exempelvis av Anders 

Wilhelmsson i tidningen Lag och Avtal där han menar att “ AD helt bortser från bevisregeln 

och inte ens prövar om de visade omständigheterna i målet tyder på diskriminering”.14 

 

Det finns en betydande anledning till varför diskrimineringsmål har dessa regler kring 

bevislättnad i det första ledet då en person anser sig diskriminerad. Då det i många situationer 

är väldigt svårt att bevisa att man har blivit diskriminerad är det därför av stor vikt att denna 

bevislättnad regleras i lagen. I domen 2013:74 har Arbetsdomstolen inte beaktat denna 

bevislättnad på det sätt som lagen föreskriver. All den bevisning som kvinnan lade fram för 

sin ståndpunkt borde ha räckt för att bevisbördan i sin tur skulle ha övergått till arbetsgivaren. 

Det vi har frågat oss är varför Arbetsdomstolen har valt att inte beakta den bevisning hon 

lägger fram. Det vi har kommit fram till är att Arbetsdomstolen har valt att lägga 

tyngdpunkten på det sms som kvinnan skickar. Vi kan i någon mån förstå Arbetsdomstolens 

tanke i att sms:et som skickas efter telefonsamtalet tyder på att de två parterna varit överens 

och därmed att arbetsgivarens version styrks. Vi anser dock att Arbetsdomstolen gör fel när de 

inte väljer att tro på hennes förklaring till sms:et. Vi frågar oss även varför, då vi finner att 

den är fullt godtagbar och i och med den bevislättnad hon ska ha på sin sida bör därför 

Arbetsdomstolen bedöma hennes förklaring som tillräcklig och bevisbördan bör därför gå 

över på arbetsgivaren. 

 

 Om Arbetsdomstolen skulle ha bedömt att kvinnan i det första ledet faktiskt blivit 

diskriminerad och bevisbördan således hade gått över på arbetsgivaren anser vi att utgången i 

detta fall hade sett annorlunda ut. Arbetsgivaren hade då haft svårt att bevisa sin oskuld inför 

anklagelserna då det endast är ett telefonsamtal som ligger till grund för bedömningen om hon 

tackat ja eller nej till anställningen, det vill säga det står ord mot ord. Frågan man då kan ställa 

                                                           
14 http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3787263.ece , 2015-10-05 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3787263.ece
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sig är, skulle arbetsgivarens ord vara mer trovärdigt än hennes? Detta blir en tolkningsfråga 

som är svår att svara på, men vi anser att arbetsgivarens trovärdighet i detta samtal inte bör 

vara starkare än kvinnans.  

 

I domen 2011:23 anser vi att Arbetsdomstolen gör en korrekt bedömning av 

diskrimineringslagens första del avseende bevislättnad för den som anser sig ha blivit 

diskriminerad. Här ansåg Arbetsdomstolen att kvinnan kunde visa på att hon kunde ha 

antagits ha blivit diskriminerad och bevisbördan gick över på arbetsgivaren. Med hjälp av 

jämförelse av denna dom och domen 2013:74 känner vi oss säkrare i vår tolkning av att 

utgången borde ha blivit annorlunda om bevisbördan även i detta fall gått över till 

arbetsgivaren, då det är svårt att motbevisa att diskriminering har skett.  

 

Vi finner det oroväckande att två lika fall kan dömas så olika. Man ska kunna förlita sig på att 

domstolar dömer rättssäkert. Det vi har undersökt i denna uppsats visar på en okonsekvent 

Arbetsdomstol vilket vi anser häpnadsväckande i ett land där jämställdhetsfrågor är i 

framkant. Vi är medvetna om att vi inte kan uttrycka oss om Arbetsdomstolens bedömning i 

stort, men vi är ändå belägna att ställa oss bakom det Anders Wilhelmsson uttrycker avseende 

domen 2013:74, nämligen "Enligt min mening bör DO till att börja med överväga en 

resningsansökan, då bevisbördan tillämpats på ett sätt som uppenbart strider mot lag". 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3787263.ece , 2015-10-05 

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3787263.ece
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