
 

 

 

 

 

 

 

Könsdiskriminering vid graviditet 

- Arbetsbrist som täckmantel 

 

 

 

 

 

PA-programmet Arbetsrätt B 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för juridik 

Arbetsrätt B (RVGB21) 

Termin: Ht15 

Uppsatsgrupp: 2 

Handledare:  Leif 

Lönnqvist 

Författarnamn/kontakt-  

uppgifter:  

1. Emelie Edqvist, 0722029869 

2. Rebecka Törnberg, 0735091434 

 

 

 

 



Karlstads Universitet  Emelie Edqvist 
Arbetsrätt B  Rebecka Törnberg 

1 

INNEHÅLL  
 

1 Introduktion ............................................................................................. 2 

1.1  Ämnesbeskrivning ..................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ........................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ......................................................................................................... 2 

1.4 Beskrivning av avgränsningar ................................................................................... 2 

1.5 Metod ......................................................................................................................... 3 

1.6 Materialavsnitt ........................................................................................................... 3 

1.7 Disposition ................................................................................................................. 4 

2 Regelbakgrund och beskrivning av gällande rätt .................................... 5 

2.1 Diskriminering ........................................................................................................... 5 

2.1.1 Direkt diskriminering .......................................................................................................................... 5 
2.1.2 Indirekt diskriminering ....................................................................................................................... 6 

2.2 Ersättning för brott mot Diskrimineringslagen .......................................................... 6 

2.3 Fingerad arbetsbrist .................................................................................................... 6 

2.4 Missgynnande i strid mot Föräldraledighetslagen ..................................................... 7 

2.5 Dom 12/15 ................................................................................................................. 7 

2.5.1 Bakgrund och yrkanden ...................................................................................................................... 7 

2.5.2 Sammanfattning av grunderna för talan enligt förbundet ................................................................... 8 

2.5.3 Sammanfattning av grunderna för talan enligt bolaget ....................................................................... 9 

2.5.4 Arbetsdomstolens bedömning ............................................................................................................. 9 

2.5.5 Ersättning i Dom nr 12/15................................................................................................................... 10 

2.6 Jämförelse med Dom nr 23/11 ................................................................................... 11 

3 Analys och slutsatser ............................................................................... 13 

3.1 Egna åsikter ................................................................................................................ 15 

4 Referenslista ............................................................................................ 16 

4.1 Litteratur .................................................................................................................... 16 

4.2 Internetkällor .............................................................................................................. 16 

4.3 AD-domar .................................................................................................................. 16 

 

  



Karlstads Universitet  Emelie Edqvist 
Arbetsrätt B  Rebecka Törnberg 

2 

1. Introduktion 

1.1 Ämnesbeskrivning 

Är det acceptabelt att arbetsbrist skapas som en täckmantel när arbetsgivaren egentligen vill 

säga upp en arbetstagare av personliga skäl? Det här väckte intresset hos oss och de ämnen 

som främst kommer beröras i uppsatsen är fingerad arbetsbrist, direkt könsdiskriminering 

samt missgynnande i strid med FLL. Valet av dessa ämnen uppkom när vi läste Dom nr 12/15 

som vi genast fastnade för eftersom den så tydligt visar att direkt könsdiskriminering har 

förekommit. Det här intresserade oss eftersom vi tror att det är ett vanligt förekommande 

fenomen i arbetslivet som inte alltid tas upp i domstol på grund av att den kärande parten 

kanske inte alla gånger förstår att könsdiskriminering förekommit eller att käranden inte tror 

sig kunna vinna målet i domstol.  

En närmare granskning av Dom nr 12/15 kommer att göras. I domen är det fråga om det 

förelåg saklig grund för uppsägning av en gravid frisör, samt om arbetsgivaren i och med 

uppsägningen gjorde sig skyldig till direkt könsdiskriminering och missgynnande i strid med 

föräldraledighetslagen (FLL).  

Målet handlar bland annat om att ta reda på om arbetsgivaren gjort sig skyldig till direkt 

diskriminering. Det innebär enligt diskrimineringslagen 1 kap. 4 § att någon missgynnas 

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

behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har att göra med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. I det här fallet är frågan om direkt könsdiskriminering har 

förekommit.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur direkt könsdiskriminering kan 

förekomma på en arbetsplats och därmed få en bredare förståelse för ämnet, samt kunna tolka 

Arbetsdomstolens bedömning. Syftet är också att få en inblick i hur arbetsgivaren skapar en 

fingerad arbetsbrist i den aktuella domen.  

1.3 Frågeställningar 

• Varför dömer Arbetsdomstolen högre ersättning och skadestånd i Dom nr 12/15 

jämfört med Dom nr 23/11?  

• Vad tyder på att arbetsbristen i Dom nr 12/15 är fingerad?  

1.4 Beskrivning av avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss och utgå främst från endast en Dom nr 12/15. Vi valde endast en 

dom eftersom vi vill gå in på djupet och få en sammanhängande redogörelse som är lätt för 

läsaren att förstå. Vi kommer göra en jämförelse med en annan liknande dom för att få en 

uppfattning om hur allvarligt Arbetsdomstolen såg på könsdiskriminering i den aktuella 

domen.  
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I Dom nr 12/15 framkom att den kärande i domen nekades det yrkade skadeståndet för brott 

mot 8 § LAS och 30 § LAS angående att skriftlig uppsägning inte ägt rum. Vi valde att 

avgränsa arbetet gällande den här frågan, för att istället kunna behandla våra befintliga 

frågeställningar djupare. 

1.5 Metod 

För att besvara syfte och frågeställningar så har vi främst utgått från den aktuella domen 

eftersom frågeställningarna uppkom från den. Vi har även utgått från lagar och lagrum som är 

relevanta för att besvara frågeställningarna. För att uppnå syftet så har vi också tagit hjälp från 

litteratur och några Internetkällor. Eftersom domen och lagboken var de främsta 

utgångspunkterna anser vi att uppsatsen har sin grund inom rättsvetenskap. 

För att besvara frågeställningen om hur hårt Arbetsdomstolen ser på könsdiskriminering i 

Dom nr 12/15 så har vi gjort en jämförelse med en annan liknande dom. Bland annat jämför 

vi hur hög diskrimineringsersättningen blev i de olika fallen för att få en bild av hur hårt 

Arbetsdomstolen såg på diskrimineringen i det aktuella fallet.  

Något som har påverkat uppsatsens utformning var att vi startade med arbetet före kursstart 

och när sedan uppsatsmanualen blev tillgänglig fick vi ändra vårt upplägg och ta bort vissa 

delar av arbetet. Påföljden av det var att vi fick begränsa arbetet än mer och smalna av vår 

frågeställning.   

Under uppsatsens gång ändrades syftet för att spegla frågeställningarna bättre samt stämma 

överens med övriga arbetet.  

Vi har konstruerat vår analys med utgångspunkt från arbetet. Den första frågeställningen 

besvarades genom att jämföra Dom nr 12/15 och Dom nr 23/11. I svaret på den 

frågeställningen lägger vi också fram en egen tolkning av svaret. I den andra frågeställningen 

baseras svaret endast på det material som framkom ur Dom nr 12/15. I och med att vi i den 

här delen av uppsatsen besvarar våra frågeställningar blir det också materialet för de slutsatser 

vi drar i uppsatsen.  

1.6 Materialavsnitt 

Det största underlaget till den här uppsatsen är den dom som vi utgår ifrån, vilket är DOM 

2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14. 

De olika lagar som behandlas i uppsatsen är tagna från Arbetslagstiftning- lagar och andra 

författningar som lyder i juli 2014, skriven av Håkan Gabinus Göransson och Bengt Garpe. 

De lagar som är relevanta för vår uppsats är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), 

Diskrimineringslag (2008:567) (DiskL) och Föräldraledighetslag (1995:584) (FLL).   

Kommunal arbetsrätt, skriven av Anderz Andersson med flera, är en bok som handlar om 

arbetsrätten inom kommunal sektor. Vi har bland annat använt oss av en del begrepp som 

hjälper till att beskriva syftet med olika lagar, därmed blev boken användbar för att skriva 

uppsatsen.   
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Forskningsmetodikens grunder kom till användning vid beskrivningen av begreppen validitet 

och reliabilitet nedan. Runa Patel och Bo Davidsson är författarna till boken och den handlar 

om hur planering, genomförande och rapportering av en undersökning ska gå till. Validitet 

innebär att man undersöker det som var tänkt att undersöka. Reliabilitet innebär att 

undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt så att flera forskare kan komma fram till 

samma resultat.
1
 

Som underlag till uppsatsen har vi använt oss av två Internetkällor, nämligen do.se och 

arbetsdomstolen.se. Do.se handlar om diskriminering och är diskrimineringsombudsmannens 

hemsida. Den delen som var relevant för uppsatsen var diskriminering inom arbetslivet. 

Arbetsdomstolen.se är en hemsida där man bland annat hittar förhandlingar och meddelade 

domar i Sverige angående arbetsrätten. Pålitligheten för dessa källor anser vi är hög eftersom 

de är lagbaserade och utformade av statliga myndigheter. 

1.7 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras ämne, syfte, frågeställningar, avgränsningar, metod och 

materialavsnitt.  

I det följande kapitlet som benämns ”Regelbakgrund och beskrivning av gällande rätt” går vi 

först igenom relevanta begrepp för uppsatsen. Sedan följer en beskrivning av Dom nr 12/15 

där vi först går igenom bakgrund och yrkanden för att sedan förklara grunderna för talan för 

de olika parterna i målet. Därefter görs en sammanfattning av Arbetsdomstolens bedömning i 

den gällande domen. I det här avsnittet av uppsatsen kommer vi också att framställa en 

jämförelse med en liknande dom för att se hur hårt Arbetsdomstolen ser på 

könsdiskriminering i det aktuella fallet.  

I uppsatsens tredje kapitel ”Analys och slutsatser” försöker vi analysera domen och 

uppsatsens utgång. Vi diskuterar Arbetsdomstolens utfall av Dom nr 12/15 samt varför 

diskrimineringsersättningen blev så hög. Här presenteras även svaret på våra frågeställningar 

och en diskussion kring om vi uppnått syftet med uppsatsen. I det här avsnittet kommer egna 

åsikter framställas angående uppsatsen.  

  

                                                 
1
 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 102. 
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2. Regelbakgrund och beskrivning av gällande rätt  

I den följande texten kommer vi att beskriva olika begrepp utifrån olika lagrum och övrig 

litteratur. Den aktuella domen kommer beskriva hur begreppen behandlas i praktiken. Stora 

delar av domen kommer att presenteras i uppsatsen för att läsaren ska få en bra överblick av 

vad som egentligen utspelat sig i det här fallet.  

2.1 Diskriminering  

Utgångspunkten för diskrimineringslagen (DiskL) är principen om alla människors lika värde 

och allas rätt till likabehandling.
2
 DiskL har som mål att motverka diskriminering och främja 

rättigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan 

trosuppfattning samt sexuell läggning. 

När det kommer till att individer inte ska diskrimineras eller missgynnas på en arbetsplats är 

det arbetsgivarens fulla ansvar att de till att det här inte sker.
3
 I 3 kap. 1 § DiskL står det att 

arbetsgivare och arbetstagare ska samverka angående aktiva åtgärder för att lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet ska uppnås oavsett diskrimineringsgrunderna.  

Enligt 2 kap. 1 § första stycket punkt 1 i DiskL får en arbetsgivare inte diskriminera sina 

arbetstagare. I 6 kap. 3§ DiskL finns en bestämmelse som innebär att den som anser sig ha 

blivit diskriminerad ska visa de förhållanden som ger anledning till att anta att diskriminering 

har ägt rum. När det här har skett går bevisbördan över på den som påstås ha diskriminerat, då 

ska den andra parten i fråga visa att diskriminering inte förekommit.  

2.1.1 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering avser situationer där det finns ett rakt orsakssamband mellan 

missgynnandet och diskrimineringsgrunden.
4

 Direkt diskriminering behandlar tre olika 

kriterier: missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband. Missgynnandet innebär en 

skada eller nackdel för den som utsatts för diskrimineringen. Missgynnandet ska medföra en 

förlust eller exempelvis obehag för den utsatta. Ett exempel på missgynnande är sexuella 

trakasserier. Begreppet ”jämförbar situation” innebär att man vid bedömning om direkt 

diskriminering förekommit alltid måste göra en jämförelse mellan arbetstagaren och en 

existerande/hypotetisk person som befinner sig i en liknande situation. Om det visar sig 

personerna behandlas olika så kan man antyda att diskriminering förekommit. Orsakssamband 

innebär att personen som diskriminerats har diskriminerats på grund av den egna 

anknytningen till någon av de sju grunderna. Det här sambandet kan vara olika starkt 

beroende på situationen.
5
  

                                                 
2
 Andersson m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 220 f. 

3
 http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2 

(2015-09-30) 
4
 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 8. 

5
 Andersson m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 222 f.  

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2
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2.1.2 Indirekt diskriminering  

I 1 kap. 4 § punkt 2 DiskL framgår det var som menas med indirekt diskriminering. Det 

innebär att någon missgynnas genom tillämpningen av en bestämmelse eller ett kriterium som 

uppenbaras neutralt, men som särskilt kan missgynna personer med koppling till någon av de 

sju diskrimineringsgrunderna. Det räknas dock inte som indirekt diskriminering om 

missgynnandet har ett berättigat syfte och medlen som används är lämpliga för att uppnå 

syftet.  

Exempel på indirekt diskriminering kan vara krav på särskilda språkkunskaper till ett visst 

yrke eller att viss längd krävs för ett speciellt yrke. Kravet på längd kan tänkas missgynna 

kvinnor eftersom de i regel är kortare än män. Om det ställs krav på att ha körkort till ett visst 

arbete så kan det här ses som indirekt diskriminering eftersom det kan tänkas missgynna 

personer med funktionsnedsättning.
6
  

2.2 Ersättning för brott mot Diskrimineringslagen  

I 5 kap. 1 § 1 stycket DiskL framkommer det att om någon bryter mot förbudet mot 

diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna så kommer den bli skyldig att betala 

diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebar. Enligt 5 kap. 1 § 2 

stycket ska en arbetsgivare som bryter mot 2 kap. 1 § 1 stycket ersätta den förlust som 

uppkommer. Det innebär att man blir ersättningsskyldig om man som arbetsgivare 

diskriminerar den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller 

inhyrd arbetskraft.  

Beslut om diskriminering förekommit och vilken diskrimineringsersättning som ska utges tas 

av en domstol.
7
 

Ersättningsbelopp anser vi är ett bra kriterium för att se hur hårt Arbetsdomstolen dömer i 

olika fall. Vi har valt att ha med det här i vår uppsats för att kunna besvara frågeställningen 

angående om hur hårt Arbetsdomstolen ser på könsdiskriminering i Dom nr 12/15. Det här 

kommer bland annat göras genom att jämföra hur högt ersättningsbeloppet var. 

2.3 Fingerad arbetsbrist 

Man kan beskriva fingerad arbetsbrist som situationer där arbetsgivaren säger upp 

arbetstagaren på grund av arbetsbrist men egentligen så handlar det om omständigheter som 

kan kopplas till arbetstagaren personligen. Ett exempel kan vara att arbetstagaren inte kan 

fortsätta sitt arbete med anledning av ekonomiska skäl enligt arbetsgivaren. I själva verket 

handlar det om att arbetsgivaren inte vill ha kvar arbetstagaren av andra personliga orsaker, 

exempelvis på grund av hög sjukfrånvaro eller en graviditet. Om arbetstagaren misstänker 

fingerad arbetsbrist så kan uppsägningen prövas i Arbetsdomstolen för att se vilken den 

                                                 
6
 http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ (2015-10-01) 

7
 http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2 

(2015-09-30) 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2
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verkliga grunden för uppsägningen är.
8
 För att domstolen ska gå in på en sådan prövning 

krävs att arbetstagaren visar sannolika skäl för att det rör sig om fingerad arbetsbrist.  

Det finns fall där personliga skäl för uppsägning har förekommit samtidigt som arbetsgivaren 

har visat upp företagsekonomiska problem. I de här fallen så har uppsägning på grund av 

arbetsbrist godtagits som den verkliga grunden för uppsägningen och därmed inte blivit dömd 

till fingerad.
9
  

2.4 Missgynnande enligt Föräldraledighetslagen  

I FLL står det om förbud mot missgynnande behandling av föräldralediga. Enligt 16 § första 

stycket punkt 7 FLL framgår det att arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller 

arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när det säger upp, avskedar, 

permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot arbetstagare.  

I dom 12/15 så antyder förbundet att arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot 

föräldraledighetslagen 16 § först stycket punkt 7 genom att säga upp arbetstagaren på grund 

av hennes graviditet.  

Det som kan medföra skada eller nackdel för arbetstagaren eller den arbetssökande är ett 

missgynnande. Det kan exempelvis vara att man får sämre förmåner än någon annan i 

liknande situation. Man är som föräldraledig skyddad mot missgynnande även vid tillfällig 

föräldraledighet för vård av sjukt barn. Det som avgör om ett missgynnande skett är det 

resultat och den effekt som blir av resultatet.
10

 

2.5 Dom 12/15  

I följande stycken kommer den dom som vi valt att inrikta oss på att beskrivas. De olika 

parterna i målet kommer presenteras och deras olika sammanfattningar för grunderna för talan 

kommer att framställas. Sedan kommer Arbetsdomstolens granskning av målet och hur 

domen blev. Avslutningsvis redovisas den ersättning som kom att delas ut i målet. 

2.5.1 Bakgrund och yrkanden  

Den kärande parten i den här domen är Handelsanställdas förbund, som för talan åt H.M. Det 

är förbundsjuristen Bo Villner som är ombud för Handelsanställdas förbund.  

Den svarande parten i målet består av två parter. Först och främst är det Sveriges 

Frisörföretagare och den andra svarande parten är självfallet och spikrakt AB. Ombud för 

Sveriges Frisörföretagare och självfallet och spikrakt AB är juristkandidat Thomas Francke 

som jobbar för Francke Consulting AB.  

                                                 
8
 Andersson m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 327. 

9
 Andersson m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 328 

10
  http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2 

(2015-09-30) 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/#2
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Saken som ärendet berör är könsdiskriminerande uppsägning med mera.
11

 

Förklaring till förkortningar som används i domen och som kommer används i uppsatsen: 

H.M. Arbetstagaren som uppsägningen gäller. 

M.E. Bolagets verkställande direktör. 

J.Z. Vittne, hyrde stol i salongen och drev egen rörelse. 

E.S. Vittne, praktikant på salongen en dag i veckan. 

Förbundet Handelsanställdas förbund 

Bolaget självfallet och spikrakt AB 

Kollektivavtal förekommer mellan parterna. Det fack som H.M. tillhör är Handelsanställdas 

förbund. H.M. har en anställning som frisör hos bolaget sedan våren 2010. I januari 2013 blev 

hon uppsagd ifrån sin anställning. Det har uppkommit en tvist mellan parterna angående om 

bolagets uppsägning av H.M. varit sakligt grundad och om uppsägningen berott på arbetsbrist 

eller personliga skäl. Tvisten handlar även om bolaget genom uppsägningen gjort sig skyldig 

till direkt könsdiskriminering samt missgynnat H.M. i strid mot FLL.
12

 Förbundet har väckt 

talan mot bolaget och yrkat på att Arbetsdomstolen ska ålägga bolaget att till H.M. utge: 

- allmänt skadestånd på 120 000 kronor för brott mot 7 § LAS, 

- allmänt skadestånd på 120 000 kronor för brott mot FLL,  

- diskrimineringsersättning på 120 000 kronor i brott mot DiskL, i första hand, för det 

fall skriftlig uppsägning inte skett, 

- allmänt skadestånd på 45 000 kronor för brott mot 8 § och 30 § LAS, i andra hand, för 

det fall skriftlig uppsägning skett, 

- allmänt skadestånd på 15 000 kronor för brott mot 30 § LAS, 

allt jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 juli 2013 till dess betalning sker.
13

  

Förbundet har yrkat att bolaget ska utge allmänt skadestånd för brott mot 30 § LAS med 

30 000 kronor samt ränta 6 § räntelagen tills betalningen sker.  

Arbetsgivarparterna har valt att bestrida samtliga yrkande. Båda parterna i målet har yrkat 

ersättning för rättegångskostnader.
14

  

2.5.2 Sammanfattning av grunderna för talan enligt förbundet  

Saklig grund för uppsägning av H.M. har inte förekommit. Den arbetsbrist som bolaget påstår 

har ägt rum, är fingerad. Egentligen beror uppsägningen av H.M. på personliga skäl som 

grundar sig på hennes graviditet. Förbundet hävdar därför att uppsägningen strider mot 

könsdiskriminering i DiskL samt missgynnandeförbudet i FLL. Förbundet hävdar att bolaget 

                                                 
11

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 2.  
12

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 2. 
13

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 3. 
14

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 3. 
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har begått brott och är för dessa skyldig att betala allmänt skadestånd och 

diskrimineringsersättning.
15

 

2.5.3 Sammanfattning av grunderna för talan enligt bolaget  

Fingerad arbetsbrist har inte förekommit eftersom H.M. minskat arbetsgivarens kundunderlag, 

därför fanns det underlag till saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Uppsägningen hade inget att göra med graviditet eller kommande föräldraledighet. Bolaget 

har därför inte begått de brott som förbundet hävdar att det har gällande könsdiskriminering i 

DiskL eller missgynnande i strid mot FLL.
16

 

2.5.4 Arbetsdomstolens bedömning  

I Dom nr 12/15 så framkommer ett antal orsaker till att fingerad arbetsbrist har förekommit. 

Enligt H.M. så sade M.E. bland annat att hon inte tålde H.M. sedan hon blev gravid, att hon 

blev irriterad bara av att se henne samt att hon skulle sparka henne. Enligt H.M. så svarade 

M.E. på frågan om hon skulle sparka henne för att hon var gravid, att det inte var på grund av 

hennes graviditet utan för att hon var ”uppkäftig”. Enligt E.S. utsaga så framgår det att när 

H.M. frågade om M.E. ”sparkade” henne för att hon var gravid svarade M.E. först ”ja” men 

blev sedan virrig och svarade att det berodde på att kunder inte var nöjda och för att H.M. inte 

skötte sitt arbete.  

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att uppsägningen beror på att personliga skäl låg till 

grund för uppsägningen. Arbetsdomstolen menade att utredningen visar att det finns sannolika 

skäl för att uppsägningen berodde på H.M. var gravid och inte på grund av arbetsbrist. Efter 

dessa omständigheter så finns det anledning att anta könsdiskriminering och missgynnande 

enligt FLL ska ha förekommit.
17

 Bevisbördan för att det här inte skulle hänt ligger hos 

arbetsgivarsidan, vilket kan hänvisas till kap.6 3§ DiskL. I paragrafen står det att den svarande 

ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.  

De bevis som arbetsgivarparten framlade var att det enda skälet till uppsägning var arbetsbrist 

orsakad av att H.M. minskade sitt kundunderlag för att hon inte kunde utföra alla 

behandlingar som företaget erbjöd. Bolaget påstod att de inte hade råd att ha en frisör som 

inte kunde utföra alla behandlingar. Därför anställde de en ny frisör som kunde genomföra 

alla arbetssysslor och det här skulle bidra till att läka det ekonomiska bortfallet som H.M. 

skapat.
18

 

Handelsanställdas förbund menade att uppsägningen på grund av arbetsbrist gällande H.M. 

skulle vara en efterhandskonstruktion. Enligt deras undersökningar så gick verksamheten bra 

och bolaget skulle nyanställa redan innan H.M. blev uppsagd. Det faktum att bolaget anställde 

en ny arbetstagare kort tid efter uppsägningen av H.M. tyder på att det inte förelåg någon 

                                                 
15

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 5.  
16

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 7. 
17

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 12. 
18

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 12. 
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arbetsbrist. H.M. utförde samma behandlingar innan hon blev gravid som under 

graviditeten.
19

 

Det här kan också styrkas genom att M.E. inte lagt fram någon bevisning som tyder på att 

H.M. avbokat kunder och sagt nej till bokningar. E.S. och J.Z. vittnade båda om att H.M. inte 

skulle avsagt sig några behandlingar eller sagt nej till kunder. De båda upplever att H.M. inte 

arbetat mindre sedan hon blev gravid.
20

 

Arbetsgivarparterna har inte lagt fram någon bevisning eller något ekonomiskt underlag 

förutom förhöret med M.E. för att visa att en ekonomisk nedgång i verksamheten verkligen 

har skett. I domen så framgår också att arbetsgivarparterna inte tillräckligt styrkt att 

uppsägningen skedde på grund av arbetsbrist. Eftersom arbetsgivarparten i det här fallet inte 

har kunnat lägga fram bevis för att uppsägningen berodde på arbetsbrist så bedömde AD att 

arbetsgivarparten inte heller kunde bevisa att könsdiskriminering enligt DiskL och 

missgynnande enligt FLL inte förekommit. Det anförda innebär att bolaget genom att säga 

upp H.M. brutit mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 1 § DiskL samt även mot 

missgynnandeförbudet i 16 § FLL.
21

  

H.M. uppgav följande uttalande som visar på att direkt diskriminering förekommit:  

”M.E. blev irriterad på henne och sade bland annat att 

H.M. var dum i huvudet, att hon inte tålde H.M. sedan hon 

blev gravid, att hon blev irriterad bara av att titta på H.M. 

och att hon ’ska sparka dig för att du är uppkäftig’”.
22

 

E.S. och J.Z. bekräftade uppgifterna som H.M. sagt genom att utge liknande utsagor gällande 

situationen. Det här är ett av underlagen till att arbetsgivaren kunde bli förpliktigad till att 

betala diskrimineringsersättning.  

2.5.5 Ersättning i Dom nr 12/15 

Eftersom arbetsgivaren blev den part som förlorade i målet så dömde Arbetsdomstolen 

självfallet och spikrakt AB till att betala 130 000 kronor till H.M. samt ränta enligt 6 § 

räntelagen från och med den 8 juli 2013 fram till dess att betalningen sker.  

Arbetsdomstolen förpliktade även självfallet och spikrakt AB till en utbetalning på 10 000 

kronor till Handelsanställdas förbund samt ränta enligt 6 § räntelagen från och med 8 juli 

2013 fram till dess att betalningen sker.  

Utöver dessa två kostnader så dömdes Sveriges Frisörföretagare och självfallet och spikrakt 

AB till att ersätta Handelsanställdas förbund för deras rättegångskostnader. De ska betala 

hälften vardera av 132 896 kronor.  

                                                 
19

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 12. 
20

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 13. 
21

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 13. 
22

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 9.  
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2.6 Jämförelse med Dom nr 23/11 

I 3 kap 7 § DiskL ska arbetsgivaren verka för att alla ska ha samma möjlighet till att söka en 

ledig anställning.  

Dom nr 23/11 handlar om en kvinnlig arbetssökande som sökte jobb på en restaurang i 

Örebro. Hon blev kallad till intervju och vid intervjutillfället informerades arbetsgivaren om 

hennes graviditet. Rekryteringsförfarandet fortsatte inte för kvinnan utan avbröts snabbt. 

Kvinnan kände sig diskriminerad och tog upp fallet med hjälp av 

Diskrimineringsombudsmannen. Talan som fördes var att arbetsgivaren gjort sig skyldig till 

könsdiskriminering och missgynnande i strid mot FLL eftersom han fråntog henne 

möjligheten att få anställning.
23

  

I en ljudinspelning av ett telefonsamtal mellan kvinnan och arbetsgivaren kan man enligt 

Arbetsdomstolen tydligt höra att direkt diskriminering förekommer. Arbetsgivaren säger 

bland annat att han prioriterar personer som sedan kan jobba kvar hos honom. Han vill inte 

lära upp henne eftersom att hon inte kan stanna kvar på jobbet under sin föräldraledighet. Vid 

ett tillfälle säger arbetsgivaren:  

"Jag kan inte satsa på att lära dig och sen är du ledig. 

Förstår du? Det har inte med det, det har inte med 

graviditeten, du inte kan jobba och sen kan du jobba 3–4 

månader, sen försvinner du ett tag och är mammaledig".
24

 

Arbetsdomstolens bedömning med hjälp av det inspelade telefonsamtalet blev att 

arbetsgivaren avbrutit rekryteringsprocessen med anledning som hade att göra med kvinnans 

graviditet och kommande föräldraledighet. Det här leder till Arbetsdomstolens dom där de 

bedömde att kvinnan utsätts för könsdiskriminering och missgynnande i strid mot FLL. 

Därför ska bolaget utbetala diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till henne.
25

 

Storleken på ersättningen och skadeståndet blev 50 000 kronor till kvinnan samt ränta på 

beloppet enligt 6 § räntelagen. Bolaget förpliktades också att ersätta 

Diskrimineringsombudsmannens kostnader i samband med rättegången som uppgick till 

53 217 kronor.
26

 

Det som skiljer de här olika fallen åt är att det ena berör en redan anställd kvinna och det 

andra en arbetssökande kvinna. I Dom nr 12/15 om den anställda kvinnan utgavs högre 

diskrimineringsersättning och skadestånd. Beloppet uppgick i det fallet till 130 000 kronor 

med ränta enligt 6 § räntelagen till dess att betalningen sker.
27

 I Dom nr 23/11 om den 

arbetssökande kvinnan som var gravid blev beloppet betydligt lägre, nämligen 50 000 kronor 

med ränta enligt 6 § räntelagen till dess att betalningen sker. En annan skillnad är att Dom nr 

                                                 
23

 AD, 2011-03-30, Dom nr 23/11, Mål nr A 158/10, s. 2.  
24

 AD, 2011-03-30, Dom nr 23/11, Mål nr A 158/10, s. 10 
25

 AD, 2011-03-30, Dom nr 23/11, Mål nr A 158/10, s. 13.  
26

 AD, 2011-03-30, Dom nr 23/11, Mål nr A 158/10, s. 14.  
27

 AD, 2015-03-04, Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, s. 14.  
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12/15 är från år 2015 och Dom nr 23/11 är från år 2011.
28 Ännu en skillnad mellan domarna 

är att Handelsanställdas fackförbund förde talan i det ena fallet och 

Diskrimineringsombudsmannen i det andra. I övrigt är fallen liknande i och med att båda 

berör könsdiskriminering och missgynnande i strid mot FLL. Båda fallen berör en person av 

kvinnligt kön och i båda fallen så försöker arbetsgivaren neka till att diskriminering 

förekommit.  

 

 

  

                                                 
28

 AD, 2011-03-30, Dom nr 23/11, Mål nr A 158/10, s. 14.  
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3  Analys och slutsatser 

I avsnittet ”Regelbakgrund och beskrivning av gällande rätt” har vi valt att göra en jämförelse 

mellan Dom nr 12/15 och Dom nr 23/11. Det här gjordes för att lättare kunna besvara vår 

frågeställning som lyder: ”Varför dömer Arbetsdomstolen högre ersättning och skadestånd i 

Dom nr 12/15 jämfört med Dom nr 23/11?” Genom att göra jämförelsen ansåg vi att det 

kunde underlätta tolkningen som kommer ligga till grund för att besvara frågeställningen.  

Arbetsgivarna i de båda domarna blev anklagade för könsdiskriminering och missgynnande i 

strid mot FLL och ändå så blev utfallen av dem ganska olika gällande ersättningsbeloppet. 

Kvinnan som blev utsatt för diskriminering i Dom nr 12/15 fick 130 000 i 

diskrimineringsersättning och kvinnan i Dom 23/11 fick 50 000 i diskrimineringsersättning. 

Varför det blev så olika belopp i allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning anser vi 

har att göra med några olika faktorer.  

En faktor som vi tror kan ha påverkat utfallet vid Arbetsdomstolens bedömning är att i Dom 

nr 12/15 så var den drabbade personen anställd hos arbetsgivaren sedan en längre tid tillbaka. 

I Dom nr 23/11 handlade det istället om att den diskriminerade personen var arbetssökande 

hos arbetsgivaren. En tanke kring det här är att Arbetsdomstolen dömer hårdare om den 

utsatta parten redan har en anställning hos arbetsgivaren, medvetet eller omedvetet. Det står i 

2 kap. 1 § i punkt 1 och 2 DiskL att arbetsgivaren inte får diskriminera varken en arbetstagare 

eller den som hos arbetsgivaren söker ett arbete. Vad vi kan utläsa av den här paragrafen så 

finns det inget som tyder på att diskrimineringsersättningen ska vara högre vid anställning.  

En annan faktor som kan ha varit av betydelse när Arbetsdomstolen gjorde sin bedömning är 

att det skiljer fyra år i tiden mellan domarna. Dom nr 12/15 är från 2015 och Dom nr 23/11 är 

från 2011. Eftersom vi personligen anser att brotten i domarna är ganska lika varandra i 

grovhet så kan vi utifrån det här tolka utfallet som att Arbetsdomstolen ser hårdare och 

hårdare på könsdiskriminering och därmed höjt diskrimineringsersättningen under de senaste 

åren.  

En egen tolkning till varför ersättningen blev så olika kan tänkas vara arbetsgivarens 

bevisbörda. I Dom nr 12/15 kunde arbetsgivaren inte bevisa att uppsägningen var på grund av 

arbetsbrist vilket påstods. Arbetsgivaren hade inget ekonomiskt underlag som kunde påvisa 

ekonomisk nedgång i verksamheten. Vittnen bekräftade också vad H.M. antytt gällande 

diskrimineringen. Utifrån det här gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att arbetsgivaren på 

grund av det här inte heller visat att könsdiskriminering enligt DiskL inte förekommit. I Dom 

nr 23/11 hade den utsatta kvinnan spelat in ett samtal som kunde visa på att 

könsdiskriminering förekommit. För att bevisa för Arbetsdomstolen att det inte förekommit 

könsdiskriminering utan att arbetsgivaren hade anledning att anställa någon annan hade han 

papper på att de andra arbetssökande hade bättre meriter samt att det här var orsaken till att 

någon annan fick jobbet. På grund av att bevisbördan från arbetsgivaren var starkare i Dom nr 

23/11 så tolkar vi det som att det här kan ha påverkat ersättningen.  

För att förtydliga vårt svar på den första frågeställningen ”Varför dömer Arbetsdomstolen 

högre ersättning och skadestånd i Dom nr 12/15 jämfört med Dom nr 23/11?”, så 
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sammanfattar vi svaret som att Arbetsdomstolen ser allvarligt på Dom nr 12/15 eftersom 

diskrimineringsersättningen samt det allmänna skadeståndet är relativt högt. För att styrka 

påståendet att beloppet är högt står det i Dom nr 44/15 s. 8 att Arbetsdomstolen bestämt ett 

gemensamt belopp för vad som ska gälla i sådana här fall, nämligen 50 000 kronor. I Dom nr 

44/15 hänvisar man till Dom nr 12/15 om att ett högre ersättningsbelopp än normalt har delats 

ut. Vi anser att Arbetsdomstolen såg allvarligt på vår aktuella dom av en rad olika orsaker. 

Bland annat på arbetstagarens anställning som varat sedan våren 2010, att Arbetsdomstolen 

ser allvarligt på könsdiskriminering över lag, samt att arbetsgivaren inte kunde bevisa att 

diskriminering inte förekommit.  

På den andra frågeställningen: ”Vad tyder på att arbetsbristen i Dom nr 12/15 är fingerad?” 

har svaret framkommit genom domen som vi beskrivit i avsnitt ”Regelbakgrund och 

beskrivning av gällande rätt”. Nedan följer en konkretisering av svaret samt våra egna tankar 

kring den fingerade arbetsbristen.  

Arbetsgivaren har verbalt uttryckt sig nedlåtande och diskriminerande angående H.M. och 

hennes graviditet. Bland annat har arbetsgivaren sagt att H.M. är uppkäftig och att hon inte 

tålde henne sedan hon blev gravid. H.M. har vid ett tillfälle frågat arbetsgivaren om hon 

”sparkade” henne på grund av graviditeten. Svaret på frågan var först ”ja”, men sedan 

ändrades arbetsgivarens svar. Det här tyder enligt oss på att arbetsgivaren från början 

egentligen angav den sanna orsaken till varför H.M. skulle sägas upp. Enligt oss är det här ett 

tydligt tecken på att uppsägningen skedde på grund av personliga skäl. Det kan vara ett 

underlag till att uppsägningen på grund av arbetsbrist är fingerad.  

Ännu ett tecken på att arbetsbristen var fingerad var att arbetsgivarparten inte kunde bevisa att 

arbetsbristen förekom på arbetsplatsen. Dels kunde de inte visa upp någon ekonomisk nergång 

i verksamheten, dels kunde de inte visa på det minskade kundunderlaget som påstods vara 

grunden till arbetsbrist. Ännu ett bevis på att arbetsbristen var fingerad och egentligen 

berodde på personliga skäl var att självfallet och spikrakt AB kort efter att H.M. sagts upp 

anställde en ny frisör. Att de nyanställde kort efter uppsägningen av H.M. talar enligt oss 

starkt för att arbetsbristen var en efterhandskonstruktion för att ha saklig grund till 

uppsägningen.  

Att övriga anställda på salongen vittnade för att H.M. inte sagt nej till kunder eller minskat sitt 

kundunderlag sedan hon blev gravid, vilket arbetsgivaren hävdat, tyder även det på att 

arbetsbristen är påhittad.  

För att sammanfatta svaret på den andra frågeställningen ”Vad tyder på att arbetsbristen i 

Dom nr 12/15 är fingerad?” framgår den fingerade arbetsbristen genom att arbetsgivaren 

tydligt visat sig ha personliga svårigheter med H.M. sedan hennes graviditet. Bevisbördan 

enligt 6 kap 3 § DiskL är inte genomförd av arbetsgivaren eftersom denne inte kan visa 

minskat kundunderlag eller ekonomisk nergång i verksamheten. Det sista vi anser tyder på 

fingerad arbetsbrist är att övriga anställda på salongen vad H.M. sagt.  
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3.1 Egna åsikter 

Syftet med uppsatsen var att få en uppfattning om hur direkt könsdiskriminering ter sig på 

arbetsplatser, samt att få en bredare förståelse om det. Genom att genomföra den här 

uppsatsen så tycker vi oss ha fått den här kunskapen. I och med att vi har gått igenom två 

olika mål där direkt könsdiskriminering har förekommit så har vi i praktiken fått se hur det 

kan uppenbara sig på arbetsplatser. Det här har i sin tur lett till att vi utvecklat mer kunskap 

inom området och därigenom uppnått en del av vårt syfte. Innan vi startade arbetet trodde vi 

inte att vi skulle finna så konkreta exempel på när direkt könsdiskriminering inträffat. Det har 

varit intressant att se hur Arbetsdomstolen dömt i de olika fallen.  

Den andra delen av syftet var att få en inblick i hur en arbetsgivare kan skapa en fingerad 

arbetsbrist. När vi gick igenom Dom nr 12/15 fick vi flera konkreta exempel på när en 

arbetsgivare skapar en fingerad arbetsbrist och därmed anser vi att syftet uppnåddes syftet.  

Om vi ska bedöma trovärdigheten angående svaren på frågeställningarna anser vi att den 

första frågeställningen angående ersättningsbeloppen, där vi har ett tolkande svar, blir något 

mindre hållbar. Någon annan skulle mycket möjligt kunna komma fram till något annat på 

den gällande frågan. Därmed är reliabiliteten på den frågeställningen inte den högsta. 

Validiteten är enligt oss dock hög eftersom vi endast undersökte det vi ville undersöka. 

Frågeställningen angående fingerad arbetsbrist anser vi har högre reliabilitet eftersom svaret 

uppkommit ur den dom vi behandlat. Vi undersökte vad som i det här fallet tyder på att 

arbetsbristen är fingerad, därmed är validiteten enligt oss hög även i den här frågeställningen.  

Genom den andra frågeställningen skapade vi oss en uppfattning om att fingerad arbetsbrist 

kan vara relativt vanligt i Sverige. Det är svårt att säga upp någon på grund av personliga skäl, 

därför hittar man faktorer som tyder på arbetsbrist istället. Man använder arbetsbristen som en 

täckmantel för att bli av med anställda som man inte vill ha kvar av en eller annan anledning.  

I stort sett är vi väldigt nöjda med arbetet i uppsatsen. Det har varit intressant, lärorikt och 

givande att få tillfälle att undersöka domar på så nära håll. Vi anser att syftet med uppsatsen 

uppnåddes och att vi besvarade frågeställningarna på ett bra sätt.  
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