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Jämställdhetspolitiken i Sverige fokuserar nästan uteslutande i att omfördela betalt och obetalt arbete mellan föräldrar, vilket delvis 
förklarar varför man inte har lyckats så bra med att lösa vissa frågor, t e x kvinnors position i maktställning. Tanken med jäm-
ställdhetspolitiken har varit att om kvinnor och män delar lika på betalt och obetalt arbete kommer jämställdhet mellan könen att 
åstadkommas. Både män och kvinnor kommer då att kräva arbetsvillkor som möjliggör kombinationen av föräldraskap och karriär 
och, så småningom, kommer kvinnor att tävla med män på samma villkor. I denna anda antogs den första jämställdhetslagen 1978 
med en rösts marginal i riksdagen. Samma år förvandlades moderpenning till föräldrapenning och föräldraledighetslagen antogs för 
att skydda de föräldrar som tog föräldraledigt. Första året tog fem män i Sverige föräldraledigt. Lagarna hade ursprungligen mycket 
svaga påföljder mot arbetsgivares överträdelser.

Laura Carlson, juris doktor, Stockholms universitetet

Att kombinera familj och arbete: 

Framsteg genom lagstiftning?

Dagens verklighet är att vi ännu inte har uppnått jämställd-
het. Kvinnor upptar de flesta deltidsjobben för att kunna 
kombinera familj och arbete. En överväldigande majoritet 
av föräldraledigheten tas av kvinnor medan män tar ungefär 
tjugo procent av all föräldraledighet. Studier visar även att 
när män tar ut längre föräldraledighet, bemöts de av samma, 
och i vissa fall värre, diskriminering från arbetsgivare som 
kvinnor råkar ut för.
Lagstiftaren har agerat mot dessa tendenser genom att för-
söka förstärka skyddet som bör ges av jämställdhets- och 
föräldraledighetslagen. Dessutom lagstiftades skydd 2002 
(p g a ett EG-direktiv) för att försöka skydda deltidsarbetare 
(kvinnor) mot mindre förmånlig behandling från arbetsgi-
vare. Arbetsgivare skall inte kunna diskriminera deltidsar-

betare genom att behandla dem sämre än heltidsarbetare. 
Lagstiftningen i diskrimineringsområdet får, som på andra 
områden, dock endast det genomslag som domstolarna till-
låter den att få.

Två domar som nyligen har meddelats av Arbetsdomsto-
len illustrerar lagens räckvidd och sårbarhet i dessa frågor. 
Den första, AD 2008 nr 14, som tar upp frågan av diskri-
minering på grund av graviditet/föräldraledighet, visar hur 
lagskyddet kan förstärkas av domstolstolkning. Den andra, 
AD 2008 nr 32, som är det första fall som har tagits upp 
under den nya deltidsdiskrimineringslagstiftningen, visar 
hur lagstiftning kan (och historiskt sett, vad gäller diskrimi-
neringslagstiftning, brukar) försvagas av domstolstolkning.
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I AD 2008 nr 14 hade fyra polisassistenter enligt 18 och 
19 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) omplacerats från 
yttre till inre tjänst på grund av graviditet. Kärandena fick, 
när de omplacerades, inte behålla den arbetstidsförkort-
ning som var förknippad med skiftarbete i yttre tjänst. Som 
högst betydde detta en arbetstidsförlängning om 5 timmar 
30 minuter per vecka i ett av fallen, och minst 2 timmar 
30 minuter per vecka i ett annat fall. Kärandena anförde 
att denna arbetstidsförlängning stred mot diskriminerings-
förbudet i föräldraledighetslagen och krävde ekonomiskt 
skadestånd och dessutom allmänt skadestånd om 200 000 
kr vardera. Staten bestred deras yrkanden och menade att 
poliser ofta omplacerades mellan yttre och inre tjänst med 
ändringar i deras arbetstid som följd och att göra detsamma 
p g a graviditet således inte var diskriminering.
I sitt resonemang började Arbetsdomstolen med att ange att 
18 och 19 §§ föräldraledighetslagen ger gravida kvinnor bl a
en rätt att bli omplacerade till ett annat arbete med bibehållna 
anställningsförmåner. Det står i 18 § att ”en kvinnlig arbets-
tagare som väntar barn… har rätt att bli omplacerad till ett 
annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under 
förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga 
arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 
kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160).” Enligt 19 §, fram-
går att ”[e]n kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som 
på grund av detta inte kan utföra fysiskt påfrestande arbets-
uppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete 
med bibehållna anställningsförmåner.”

Frågan var om kärandena hade rätt att bibehålla den för-
kortade arbetstiden från yttre tjänst. Arbetsdomstolen gick 

på vanligt sätt igenom de förarbeten som finns som stöd för 
paragraferna och började med prop. 1977/78:104 s. 39 till 
den ursprungliga föräldraledighetslagen, som tyder på att 
omplacering kan få till följd att tidigare tillägg bortfaller. Detta 
ansågs av Arbetsdomstolen vara bekräftat i prop. 1977/78:104 
och dessutom så sent som i prop. 2005/2006:185 s. 88 (”för-
sämringar eller uteblivna förmåner … bör kunna förekomma 
som en nödvändig följd av ledigheten”).

Trots förarbetena fann Arbetsdomstolen i ett tidigare 
fall, AD 1999 nr. 51, att de olika uttalandena inte var så 
klara och entydiga att det kunde omedelbart på grund av 
dem slås fast att tillägget i detta fall inte skulle utgå. I stället 
valde Arbetsdomstolen att definiera begreppet ”bibehållna 
anställningsförmåner” i enlighet med vad som anges i annan 
lagstiftning, nämligen förtroendemannalagen och Arbets-
domstolens rättspraxis kring denna. Eftersom detta begrepp 
hade ”blivit tämligen ingående belyst” i rättsfall redan innan 
den nuvarande föräldraledighetslagen antogs 1995, kände 
Arbetsdomstolen sig fri att tillämpa dessa rättsfall analogt. 
Arbetsdomstolen definierade ”bibehållna anställningsför-
måner” i föräldraledighetslagen att betyda sådana förmåner 
som skulle göra en arbetstagare mindre benägen att utnyttja 
sin rätt på grund av ett negativt ekonomiskt utfall av en 
omplacering. Arbetsdomstolen fann ingen anledning att ge 
begreppet svagare innebörd för föräldrar än för t e x. förtro-
endemän. Med andra ord tolkade Arbetsdomstolen lagen 
extensivt enligt dessas syfte i stället för restriktivt i enlighet 
med Arbetsdomstolens praxis, vilket, som framgår av nästa 
fall, är mer vanligt när det gäller diskrimineringslagstift-
ningen i allmänhet.
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Eftersom längre arbetstimmar skulle kunna göra en gra-
vid arbetstagare mindre benägen att utnyttja sin rätt till 
omplacering kan detta enligt Arbetsdomstolen anses vara en 
bibehållen förmån som faller under 18 och 19 §§ föräldra-
ledighetslagen. Dessutom förpliktade Arbetsdomstolen sta-
ten att betala de yrkade ekonomiska skadeståndssummorna 
i dessas helhet till kärandena, drygt 90 000 kr. Det skade-
stånd som yrkades, 200 000 kr var, sattes dock ned till 
30 000 kr var. Fallet måste anses som en seger inte bara 
för kärandena men för gravida kvinnor i allmänhet. Arbets-
domstolen antog en princip som innebär ett fungerande 
skydd för gravida kvinnor som skall omplaceras.

AD 2008 nr 14 kan jämföras med ett annat fall som döm-
des två månader senare av Arbetsdomstolen, AD 2008 nr 
32, det enda fallet där deltidsdiskriminering hittills har 
tagits upp av Arbetsdomstolen. Kärandena var tre kvin-
nor som arbetade 75 procent som annonsproducenter. De 
anförde att heltidsanställda fick högre lön proportionellt sätt 
än kärandena för samma jobb, i strid med lagen (2002:293) 
om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbets-
tagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
Arbetsdomstolen vände sig återigen till propositionen till 
lagen (prop. 2001/02:97 s. 38 och 62) där det anges att 
en tillämpning av löne- eller anställningsvillkor är mindre 
förmånlig, om den kan medföra en skada eller en nackdel 
för en arbetstagare. För att avgöra om det är fråga om diskri-
minering skall en jämförelse göras med hur en person med 
ett annat arbetstidsmått respektive tillsvidareanställning 
i en likartad situation behandlas. Med likartad situation 
avses främst de arbetstagare som utför samma eller liknande 
arbete hos samma arbetsgivare. Vid jämförelsen skall dock 
enligt lagmotiven beaktas även andra faktorer såsom kvalifi-
kationer, yrkeskunnande, kunskaper och anställningstid.

Arbetsdomstolen fann att de tre kärandena ostridigt fick 
lägre betalt omräknat till heltid än de heltidsanställda och 
alltså var utsatta för ett missgynnande. Frågan var således 
om detta var olagligt eller ej. Arbetsdomstolen började med 
att konstatera att lönerna för de anställda sedan år 1996 
hade bestämts efter lokala förhandlingar med facket. Enligt 
kollektivavtalet, lönekriterierna och lönepolicyn hos arbets-
givaren bör lönesättningen vara differentierad och hänsyn 
tas till både befattningen och medarbetarens förmåga att 

utföra sitt arbete. Arbetsdomstolen markerade att inget av 
dokumenten innehöll något moment som direkt tog sikte 
på att sysselsättningsgraden skulle ha betydelse för löne-
sättningen på ett sätt som innebär ett missgynnande av de 
deltidsanställda.

I stället fokuserade Arbetsdomstolen på om de tre käran-
den befann sig i en likartad situation som de heltidsanställda. 
Arbetsdomstolen fann att en av kärandena, trots att hon hade 
drygt 35 års erfarenhet, uteslutande arbetade med produk-
tion av enklare annonser och dessutom inte hade visat något 
intresse av att lära sig ytterligare arbetsuppgifter. De andra 
två kärandena hade inte lika lång erfarenhet som åtmins-
tone två av de heltidsanställda. De hade jobbade med mer 
komplicerade annonser, men relativt kort tid. Den heltidsar-
betande som hade högre lön trots den kortaste anställnings-
tiden av alla anställda i målet hade enligt arbetsgivaren ett 
visst försteg i kompetenshänseende. Arbetsdomstolen fann 
att kärandena inte befann sig i en likartad situation som de 
övriga annonsproducenterna. Facket förpliktades att betala 
arbetsgivarens rättegångskostnader om 269 000 kr. Genom 
att finna att kärandena inte var i en likartad situation und-
vek Arbetsdomstolen i stort sett frågan om löneskillnaderna 
var berättigade eller ej, vilket borde ha varit arbetsgivarens 
bevisbörda. Arbetsdomstolen har dömt de flesta diskrimine-
ringsmålen på detta sätt, så käranden inte ens kan komma åt 
den lättare bevisbörda som krävs enligt EG-rätten.

Det första av de två rättsfallen visar lagstiftningens genom-
slagskraft när domstolarna tolkar lagen enligt dess ändamål, 
såsom när Arbetsdomstolen definierade ”bibehållna anställ-
ningsförmåner” i föräldraledighetslagen att betyda sådana 
förmåner som skulle göra en arbetstagare mindre benägen att 
utnyttja sin rätt på grund av ett negativt ekonomiskt utfall 
av en omplacering. Det andra rättsfallet visar hur domstolen 
i enlighet med praxis försvagar lagen genom att inte tolka 
lagstiftningen enligt dess ändamål utan i stället skapar en 
praxis som innebär att käranden aldrig får fördelen av den 
lättare bevisbörda som krävs enligt EG-rätten. Framsteg kan 
nås genom lagstiftning i frågor som gäller att kombinera 
familj och arbete, men endast om domstolarna, och mer 
specifikt, Arbetsdomstolen, tillämpar lagarna i enlighet med 
de ändamål som Riksdagen och EG-rätten siktar på, med 
andra ord, att åstadkomma en rättvis arbetsplats. 


