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Vem vill ni jämföra mig med 

och göra till min like? 

Vem vill ni ställa vid min sida 

som kan jämföras med mig?1 

  

                                                 
1 Jesaja, Kapitel 46, Versen 5 (Gamla testamentet, 2000) 
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ABSTRACT 

According to the Swedish Discrimination Act, Direct discrimination shall be 

taken to occur where one person is treated less favourably than another is, has 

been or would be treated in a comparable situation on the basis of any of seven 

discrimination grounds. The purpose of this thesis is to examine how the 

prerequisite comparable situation is interpreted in cases based on the 

discrimination ground sexual orientation. Firstly it will be studied to what extent 

comparable situation arises questions of law and questions of fact. Thereafter I 

will examine what guidance a court has to regard when deciding if a situation is 

comparable or not. Finally I will argue that the open nature of the prerequisite 

comparable situation leads to a non-negligible risk of arbitrary and inconsistent 

decision-making. 
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SAMMANFATTNING 

Direkt diskriminering, som är förbjudet enligt diskrimineringslagen, föreligger om 

en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med en av de uppräknade diskrimineringsgrunderna. Denna uppsats 

syftar till att undersöka hur rekvisitet jämförbar situation tillämpas i mål som har 

samband med sexuell läggning. Två centrala frågeställningar kommer att belysas 

och diskuteras särskilt. Den första är frågan om i vilken utsträckning rekvisitet 

jämförbar situation bör betraktas som sak- respektive rättsfråga. Den andra frågan 

rör vilken vägledning som finns om hur rekvisitet jämförbar situation ska 

tillämpas i mål som har samband med diskrimineringsgrunden sexuell läggning. 

Avslutningsvis argumenteras för att risken för inkonsekvent och godtycklig 

rättstillämpning avseende tillämpningen av rekvisitet inte är obetydlig. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567) uppställer tre rekvisit för att direkt 

diskriminering ska föreligga. Det krävs att någon ska ha missgynnats genom att ha 

behandlats sämre än någon annan behandlas, behandlats eller skulle ha behandlats 

i en jämförbar situation och det ska finnas ett orsakssamband mellan 

missgynnandet och en av de uppräknade skyddade kategorierna. Det har visat sig 

att tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation vållar en del svårigheter.2  

Detta synliggörs inte minst i Linköpings tingsrätts dom mellan Diskriminerings-

ombudsmannen, DO, och Östergötlands läns landsting.3 Tvisten gäller frågan om 

en homosexuell kvinna har blivit diskriminerad då hon fått betala en högre avgift 

för assisterad befruktning än en heterosexuell kvinna fått göra. Den avgörande 

frågan i målet är hur rekvisitet jämförbar situation ska tillämpas. Majoriteten i 

tingsrätten ansåg att den homosexuella kvinnan i fråga inte kunde anses befinna 

sig i en jämförbar situation med en heterosexuell kvinna och därför inte blivit 

utsatt för direkt diskriminering. Tingsrätten motiverade sitt domslut med att en 

homosexuell kvinna och en heterosexuell kvinna inte kan anses befinna sig i 

biologisk jämförbara situationer. Inte heller ansåg majoriteten att kvinnan hade 

blivit utsatt för indirekt diskriminering. En skiljaktig domare ansåg istället att 

kvinnan i fråga hade befunnit sig i en jämförbar situation och därför hade blivit 

utsatt för direkt diskriminering. Målet är överklagat av DO. Göta hovrätt har i 

skrivande stund meddelat beslut om prövningstillstånd. 

Svårigheterna i tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation ligger inte enbart i 

bestämningen av rekvisitets innebörd utan även i processrättsliga spörsmål såsom 

i vilken utsträckning rekvisitet bör betraktas som en sak- respektive rättsfråga.  

                                                 
2 Detta är inte enbart ett svenskt fenomen, svårigheterna med jämförelse och vilka 
situationer som är jämförbara är ett av de svåraste momenten även internationellt, se 
exempelvis Fredman, Sandra, Discrimination law, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 
2011, s 168. 
3 Linköpings tingsrätts dom 2014-06-16 mål nr T 2345-13. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur rekvisitet jämförbar situation ska tillämpas i 

diskrimineringsmål som har samband med diskrimineringsgrunden sexuell 

läggning. För att uppnå detta syfte kommer nedan angivna frågeställningar ägnas 

särskild uppmärksamhet. 

• I vilken utsträckning utgör rekvisitet jämförbar situation en rättsfråga 

respektive sakfråga? 

• Vilken vägledning finns om hur rekvisitet jämförbar situation ska 

tillämpas i mål som har samband med diskrimineringsgrunden 

sexuell läggning?  

1.3 Avgränsningar  

Det har varit nödvändigt att göra en del avgränsningar i arbetet. Till att börja med 

kan konstateras att uppsatsen endast berör direkt diskriminering. Som syftet 

formulerats ovan kommer fokus i denna uppsats vara att utreda hur rekvisitet 

jämförbar situation tillämpas i mål som har samband med diskrimineringsgrunden 

sexuell läggning. Denna avgränsning, att inte undersöka hur rekvisitet ska förstås 

och tillämpas i mål som har samband med andra diskrimineringsgrunder, görs 

enbart av tids- och utrymmesskäl. Kapitel 2 behandlar teoretiska och rättsliga 

utgångs-punkter för jämförbar situation som sådant. Kapitel 3 anger förhållandet 

mellan rätts- och sakfrågor vid tillämpningen av rekvisitet. I kapitel 4, om 

tillämpningen av rekvisitet i mål som har samband med sexuell läggning, bortses 

helt från andra diskrimineringsgrunder när det inte är påkallat för att uppnå syftet 

med uppsatsen.  

1.4 Metod och material 

Juridisk metod kan sägas vara en metod för att identifiera rättskällor och för att 

bearbeta materialet som utvinns ur dessa. Tillämpningen av den juridiska metoden 

är beroende av vilket material som kommer användas och vice versa, varför 

metod- och materialval behandlas i ett sammanhang.  
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Framställningen kommer att vara rättsdogmatisk i den del den berör tillämpningen 

av rekvisitet jämförbar situation. Med detta förstås att gällande rätt kommer att 

utredas och förklaras och, i de delar författaren anser det påkallat, även kritiseras. 

Material som kommer beaktas är de traditionella svenska rättskällorna där de är 

relevanta, med andra ord lagstiftning, förarbeten, prejudikat och till viss del 

rättsvetenskaplig litteratur, EU-rättsligt material såsom rättsakter och domar från 

EU-domstolen samt Europakonventionen, EKMR, och Europadomstolens rätts-

praxis.  

Med anledning av ämnets anknytning till EU-rätten och Europakonventionens 

inflytande i svensk rätt vore framställningen inte fullständig utan beaktande av 

dessa rättsordningar och de därtill kopplade rättskällorna. Den metod som studiet 

av dessa rättskällor föranleder förtjänar att förklaras ytterligare.  

Den metod som kommer användas för att närma sig EU-rättsliga källor kan sägas 

vara rättsdogmatisk då den syftar till att förklara och beskriva gällande rätt. I 

första hand kommer EU-rättsliga rättsakter i form av direktiv samt rättsfall från 

EU-domstolen att studeras och analyseras. I enlighet med EU-rättens företräde 

framför svensk rätt och EU-rättens direkta tillämplighet används dessa i sin tur 

källor som stöd för att tolka den svenska regleringen.  

Gällande EKMR kan det inledningsvis påpekas att konventionen blir del av 

svensk rätt på tre nivåer, som folkrättslig förbindelse, som allmän rättsprincip i 

EU samt som svensk lag.4 Att EKMR har en särskild ställning i svensk rätt råder 

det knappast tvivel om. Svenska domstolar har i stor utsträckning tolkat svenska 

regler i ljuset av konventionen genom så kallad konventionskonform tolkning.5 

Denna metod ligger nära ett företräde för konventionen framför svensk rätt. 

Utvecklingen hos svenska prejudicerande instanser har under många år gått mot 

en starkare ställning för konventionen i svensk rätt.6 I sammanhanget kan 

exempelvis NJA 2013 s. 502 nämnas där Högsta domstolen åsidosatte svensk lag 
                                                 
4 Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för europarätten – både unionsrättsligt och 
konventionsrättsligt, Europarättsligt tidskrift, nr 3 2013, s. 413-419. 
5 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2014, s 171. 
6 Bernitz, Förstärkt genomslag för europarätten – både unionsrättsligt och konventionsrättsligt.  
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med företräde för EKMR. Högsta domstolen uppställde ett krav på tillräckligt stöd 

i EKMR för att ge konventionen företräde. Slutligen kan alltså sägas att EKMR 

och Europadomstolens praxis kommer att behandlas i denna uppsats i de delar de 

är relevanta för att uppnå uppsatsens syfte. Analysen av denna rättspraxis kommer 

därefter att användas som tolkningsunderlag för att söka besvara de uppställda 

frågeställningarna. 

Något bör också nämnas om hur urvalet av material har gjorts. Fokus i denna 

uppsats är tillämpningen av ett visst rekvisit – frågan om jämförbar situation i mål 

rörande diskriminering som har samband med sexuell läggning – varför rättskällor 

som ger ledning vid tillämpningen av rekvisitet har valts. Bristen på vägledning i 

andra källor än rättspraxis leder till att analysen i huvudsak baseras på utvalda 

rättsfall på området. Urvalet av rättsfall som refereras är knappast en uttömmande 

förteckning över rättsfall som baseras på diskrimineringsgrunden sexuell 

läggning. Fokus har lagts på att analysera de domar som bedöms vara av störst 

intresse för att uppnå uppsatsens syfte. När det gäller urval av litteratur har detta 

gjorts på samma grund.  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 berör kortfattat de teoretiska och rättsliga utgångspunkter som 

resterande framställning, inklusive dess analys, baseras på. Kapitel 3 berör 

processrättsliga aspekter av frågan om i vilken utsträckning rekvisitet jämförbar 

situation kan anses vara en rätts- respektive sakfråga. Kapitel 4 behandlar frågan 

om hur rekvisitet jämförbar situation ska tillämpas och syftar till att besvara 

frågan om vilken vägledning som finns för att avgöra om rekvisitet jämförbar 

situation är uppfyllt eller inte. Kapitel 5 ägnas åt att ge sammanfattande 

reflektioner och slutsatser. 
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1.6 Terminologi, förkortningar och definitioner 

Kön  Om inte annat anges menas med kön det juridiska kön en 

person innehar, med andra ord det kön som är registrerat på 

personen i folkbokföringen.  

Sexuell läggning Heterosexuell, homosexuell eller bisexuell.7 

Samkönat par Ett par bestående av två personer av samma kön. 

Olikkönat par Ett par bestående av två personer av olika kön. 

EKMR Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

DO Diskrimineringsombudsmannen. 

  

                                                 
7 I uppsatsen används denna definition av sexuell läggning hämtad från 1 kap 5 § 5 p 
diskrimineringslagen.  
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2 JÄMFÖRBAR SITUATION – TEORETISKA OCH 

RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Jämlikhet och likabehandling  

Idén om likabehandling väcktes redan under antiken. Den Aristotelesiska devisen 

om att lika fall ska behandlas lika (och därmed också att olika fall ska behandlas 

olika) anses idag vara en rättsprincip som vårt rättsystem vilar på.8 Frågan om 

vilka fall som är lika har gäckat tänkare i alla tider, och än idag är en av de stora 

frågorna inom fältet likabehandling och diskriminering just denna, vilka fall är 

lika och kvalificerar sig därmed för att behandlas lika. En fråga som detta bland 

annat utmynnat i är den närmare innebörden av begreppen likabehandling och 

diskriminering. I internationell litteratur diskuteras idag vad som utgör 

diskriminering och vad som gör diskriminering är fel.9  

Formell jämlikhet beskrivs ofta som likabehandling enligt principen att lika fall 

ska behandlas lika.10 Avsteg från likabehandlingsprincipen, att behandla lika fall 

olika och vice versa, betecknas ofta diskriminering, ett begrepp som enligt detta 

synsätt är starkt jämförande till sin karaktär.11 Som reaktion på denna formella 

tanke om jämlikhet har det i litteraturen uppstått ett flertal alternativa modeller till 

konceptet jämlikhet. Sandra Fredman kallar de viktigaste av dem jämlikhet genom 

möjligheter, jämlikhet genom resultat samt jämlikhet baserat på värdighet. 12 

Jämlikhet genom möjligheter ligger nära tanken om formell jämlikhet och baseras 

på tanken att ge alla människor samma möjligheter som utgångspunkt.13 

Förespråkarna för denna teori anser att jämlikhet kan uppnås genom att alla får 

lika möjligheter och de motsätter sig fenomen som kvotering. Förespråkarna för 

                                                 
8 Se exempelvis 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) om allas likhet inför lagen.  
9 Se exempelvis Hellman, Deborah & Moreau, Sophia (red.), Philosophical foundations of 
discrimination law, First edition., 2013, kap 1-5 där fem författare ger sina synpunkter. 
10 Fredman, s. 8. 
11 Denise Réamume, Dignity, Equality and Comparison,  Hellman, Deborah & Moreau, Sophia 
(red.), Philosophical foundations of discrimination law, First edition., 2013, s. 7-27, s. 13. 
12 Fredman, s. 14-25. 
13 Fredman, s. 18-19. 
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synsättet på jämlikhet genom resultat baserar förståelsen av jämlikhet som ett 

jämlikt resultat.14 Detta innebär att metoder som kvotering kan komma i fråga för 

att uppnå det tilltänkta resultatet.15 Skillnaden mellan de två perspektiven är alltså 

i vilket skede personer ska likställas: som utgångspunkt eller slutresultat. 

Jämlikhet baserat på värdighet innebär istället ett helt annat synsätt på jämlikhet. 

Tanken har sin grund i principen om mänsklig värdighet som alla har rätt till och 

dess främsta förespråkare menar att detta leder till att värdigheten bör spela in i 

jämlikhetsbegreppet, nämligen inte att lika fall ska behandlas lika utan att alla ska 

behandlas med värdighet.16 

Denna uppsats behandlar huvudsakligen tillämpningen av rekvisitet jämförbar 

situation som kommit till uttryck i den svenska diskrimineringslagen, som har sin 

grund i EU-rätten. Även andra internationella åtaganden som Sverige är bundna 

av, främst EKMR, måste också beaktas. Detta kapitel redogör fortsättningsvis för 

hur jämförandeperspektivet kommer till rättsligt uttryck. 

2.2 Diskriminering i rättslig mening 

Vad som utgör diskriminering skiljer sig åt något i de olika instrument som 

förbjuder diskriminering och som är del av svensk rätt. Direkt diskriminering 

definieras i 1 kap 4 § diskrimineringslagen. För att direkt diskriminering ska 

föreligga krävs att en person har missgynnats genom att denne behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats sämre än någon som befinner sig i en 

jämförbar situation och missgynnandet har samband med en av de sju uppräknade 

diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder). Denna definition av diskriminering härrör från EU-rätten 

                                                 
14 Fredman, s. 14-19. 
15 Suk, Julie C., Quotas and Consequences, Hellman, Deborah & Moreau, Sophia (red.), 
Philosophical foundations of discrimination law, First edition., 2013, s. 228-249. 
16 Denise Réamume, s. 22.  
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och de olika direktiv om likabehandling som ligger till grund för diskriminerings-

lagen.17  

Art. 14 EKMR innehåller å sin sida ett förbud mot diskriminering i förhållande till 

övriga fri- och rättigheter som garanteras i konventionen.  Detta innebär att alla de 

fri- och rättigheter som anges i konventionen ska tillförsäkras var och en utan 

någon åtskillnad på grund av någon av de uppräknade grunderna. Listan på 

grunder är dock inte uttömmande och Europadomstolen har i praxis även 

inkluderat sexuell läggning som en diskrimineringsgrund.18  

Vad som utgör diskriminering definieras inte närmare i art. 14 utan förbudet får 

sin närmare innebörd av Europadomstolens rättspraxis. Av denna praxis framgår 

att även Europadomstolen ställer krav på en jämförelse för att fastställa om 

diskriminering föreligger.19 Artikeln innehåller, till skillnad från 1 kap. 4 § 

diskrimineringslagen, inget krav på jämförbar situation eller något klargörande av 

vem jämförelsen ska göras med. Europadomstolen har dock i sin praxis utvecklat 

ett resonemang liknande det om jämförbar situation. För att det ska röra sig om 

diskriminering ska det föreligga en relevant liknande situation.20 Som synes är det 

rent begreppsligt relativt likt rekvisitet om jämförbar situation och begreppen har 

till viss del även en liknande funktion, se avsnitt 2.3. Däremot föreligger vissa 

skillnader mellan diskrimineringsbegreppet enligt EKMR och enligt svensk rätt.  

En av de två mest markanta skillnaderna är bundenheten till de övriga fri- och 

rättigheterna vad gäller art. 14 EKMR. Det föregående innebär att 

diskrimineringsförbudet enligt art. 14 EKMR inte har någon självständig 

innebörd. Diskriminering kan endast föreligga om en kränkning av någon av de 

                                                 
17 Se prop. 2007/08:95 s. 96 ff. samt Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet samt Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 
ursprung. 
18 Se exempelvis Europadomstolens domar i målen Salgueiro da Silva Mouta mot Portugal (no. 
33290/96) den 21 december 1999. 
19 Se exempelvis Europadomstolens dom i målet Gas and Dubois v. France (no 25951/07) den 15 
mars 2012. 
20 Detta är direkt översatt från engelskans ”relevantly similar situation”, Gas and Dubois v. 
France, p. 58. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1430747790623&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1430747790623&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1430747790623&rid=11
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övriga fri- och rättigheterna har ägt rum. Bedömningen baseras således på om en 

kränkning av någon av de övriga fri- och rättigheterna har att göra med någon 

diskrimineringsgrund.  

Den andra stora skillnaden är distinktionen mellan direkt och indirekt 

diskriminering som görs enligt svensk lag men som inte görs enligt EKMR. 

Skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen 

och EU-rätten förtjänar att belysas särskilt. Enligt art 2.2.a direktiv 2000/78/EG 

anses direkt diskriminering förekomma   

”när en person på någon av de grunder som anges i 

artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation,” 

Indirekt diskriminering å andra sidan, 

”anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse 

eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt 

särskilt missgynnar personer med en viss religion eller 

övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss ålder, eller 

en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om 

inte   

i) bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt 

motiveras av ett berättigat mål och om medlen för att 

uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, eller 

ii) när det gäller personer med ett visst funktionshinder, 

arbetsgivaren eller varje person eller organisation på 

vilken detta direktiv är tillämpligt är skyldig, enligt den 

nationella lagstiftningen, att vidta lämpliga åtgärder i 

enlighet med principerna i artikel 5 för att undanröja de 

nackdelar som denna bestämmelse, detta kriterium eller 

förfaringssätt för med sig.” 
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I princip är det inte möjligt att göra undantag från förbudet mot direkt 

diskriminering under den gällande svenska regleringen som är baserad på EU-

rättsliga direktiv.21 Indirekt diskriminering kan däremot ursäktas under 

förutsättning att diskrimineringen har ett berättigat mål och om medlen för att 

uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.22 När det gäller art. 14 EKMR gäller 

istället att diskrimineringen är otillåten om den inte har en objektiv och godtagbar 

grund.23 Detta förtydligas i Europadomstolens dom i målet Gas and Dubois.24 Det 

krävs alltså att missgynnandet inte har ett legitimt ändamål alternativt att det inte 

föreligger rimliga proportioner mellan de medel som används och det mål man 

vill uppnå:25  

“if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a 

reasonable relationship of proportionality between the 

means employed and the aim sought to be realized”26 

Diskriminering enligt art. 14 EKMR kan med andra ord alltid ursäktas om den har 

en objektiv och godtagbar grund.27 

Denna uppsats berör endast direkt diskriminering. Som framgår av EU-

domstolens dom i målet Tadao Maruko är gränsdragningen mellan direkt och 

indirekt diskriminering däremot inte helt tydlig, se avsnitt 4.1.1. När det gäller 

jämförelsen har den en något annorlunda funktion och konstruktion när det gäller 

indirekt diskriminering, något som inte kommer fördjupas här. Att EKMR inte 

särhåller direkt och indirekt diskriminering hindrar inte att Europadomstolens 

praxis används i syfte att analysera rekvisitet jämförbar situation. 

                                                 
21 Ellis, Evelyn & Watson, Philippa, EU anti-discrimination law, Second edition., 2014, s 171-174. 
22 Chalmers, Damian, Davies, G. T. & Monti, Giorgio, European Union law: text and materials, 3. 
ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 597 ff. 
23 Översättning av Europadomstolens ”objective and reasonable justification” som används 
i bland annat Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2012,  s. 520. 
24Gas and Dubois v. France, p 58. 
25 Översättning använd av Danelius, aa. 
26Gas and Dubois v. France, p 58.  
27 Danelius, s. 520. 
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2.3 Jämförelse och jämförbarhet 

I prop. 2007/08:95, som ligger till grund för diskrimineringslagen, framgår att 

direkt diskriminering kännetecknas av missgynnande, jämförelse och 

orsakssamband.28 Förhållandet mellan jämförelsen (som det uttrycks i 

propositionen) och rekvisitet jämförbar situation (som framgår av lagtexten i 

diskrimineringslagen) förtjänar att belysas ytterligare då uttrycken rent språkligt är 

lika men rättsligt bör hållas åtskilda.  

Av propositionen framgår att en jämförelse ska göras vid bedömningen av om 

direkt diskriminering föreligger.29 Jämförelsen tjänar bland annat till att utröna 

huruvida ett missgynnande föreligger. Ordet missgynnande är en förkortad 

skrivning av lagens ordalydelse som lyder ”missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation”. Rekvisitet jämförbar situation syftar å sin sida till att 

begränsa diskrimineringsförbudets omfång. Annorlunda uttryckt begränsas 

kretsen av jämförelsepersoner som kan komma i fråga för en jämförelse. Frågan 

om jämförbarhet är snarast ett uttryck för vem jämförelsen ska göras med. 

Föreligger inte en jämförbar situation saknar det betydelse om en jämförelse ändå 

görs och ett missgynnande föreligger. En jämförelse ska således göras med en 

jämförelseperson som befinner sig i en jämförbar situation.  

2.4 Närmare om jämförbar situation 

Rekvisitet jämförbar situation utgör som nämnts en begränsning av 

diskrimineringsförbudet på det sätt att situationen en missgynnad person befinner 

sig i måste vara jämförbar med situationen hos någon som inte missgynnats. I 

prop. 2007/08:9 anges att om det kan anses ”rimligt och naturligt” att olika 

personer behandlas lika befinner sig dessa i en jämförbar situation.30 Detta ger 

föga vägledning för domstolar vid tillämpningen av rekvisitet. Olika fall kan 

                                                 
28 Se prop. 2007/08:95 s. 486. 
29 Prop. 2007/08:95 s. 486. 
30 Prop. 2007/08:95, s. 487. 
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aktualisera olika, och ofta flera, potentiella jämförelsepersoner.31 Detta är ett av 

skälen till varför rekvisitet jämförbar situation har ansetts behövligt, alla 

missgynnanden har inte ansetts innebära att diskriminering föreligger. Rekvisitet 

jämförbar situation härrör som nämnts tidigare från EU-rättsliga direktiv. Denna 

uppsats behandlar särskilt likabehandlingsdirektivet32 som förbjuder 

diskriminering på fyra grunder, varav sexuell läggning är en av dessa, men 

rekvisitet återfinns även i de övriga centrala likabehandlingsdirektiven.33  

Det står alltså klart att jämförelsen är en del av diskrimineringsbegreppet enligt 

svensk rätt. Att begreppet relevant liknande situation som används av 

Europadomstolen skiljer sig något åt från jämförbar situation som används av 

EU-rätten och svensk lag hindrar inte att de argument som används av både EU-

domstolen och Europadomstolen är vägledande för svensk rättstillämpning.    

                                                 
31 Se exempelvis Gas and Dubois v. France där domstolen först undersökte huruvida en jämförelse 
var möjlig mellan ett ogift samkönat par och ett gift olikkönat par, och efter att ha konstaterat att 
situationerna inte var tillräckligt lika istället jämföra det ogifta samkönade paret med ett ogift 
olikkönat par. 
32 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling. 
33 Se bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet samt Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 
om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1430747790623&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1430747790623&rid=11
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3 JÄMFÖRBAR SITUATION – RÄTTSFRÅGA 

ELLER SAKFRÅGA? 

3.1 Om rättsfrågor och sakfrågor 

Rättsfrågor och sakfrågor utgör två skilda typer av frågor som bör hållas isär i 

rättstillämpningen. Vad som utgör den ena typen av fråga respektive den andra 

och var gränsen emellan dem går har diskuterats i den juridiska litteraturen.34 I 

detta delkapitel ska endast en introduktion ges till de centrala frågorna varefter 

frågan om i vilken utsträckning rekvisitet jämförbar situation ska ses som en 

rättsfråga respektive en sakfråga analyseras. I den fortsatta framställningen 

likställs begreppet sakfråga med bevisfråga.35 

Rättsfrågor anses vara frågor av normativ karaktär som kräver ställningstaganden 

till värderingar.36 Typiska rättsfrågor är lagtolkningsfrågor där en domstol behöver 

ta ställning efter en avvägning av rättsliga argument.37 Sakfrågor avgörs däremot 

efter sannolikhetsbedömningar som grundas på bevisvärdering av de bevis som 

framlagts i målet.38 Bengt Lindell beskriver sakfrågor som frågor som 

rör ”fastställande av fakta genom fri bevisvärdering”.39 I en artikel från 2014 

poängterar Lars Heuman vikten av att inte sammanblanda rättsfrågor och 

sakfrågor vid rättstillämpning.40 Han framhåller bland annat att samman-

blandningar strider mot en sedan länge använd systematik och begreppsbildning. 

Systematiken, menar han, kan ge anvisningar om en metod. Håller sig rätts-

tillämparen till den gängse systematiken sker rättstillämpningen genom samma 

                                                 
34 Se bland annat Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och 
förhållanden mellan faktum och rätt, Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1987 och Ekelöf, Per 
Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång - Fjärde häftet, 7 u., Norstedt, Stockholm, 
2009. 
35Denna begreppsbildning kan resultera i att termen sakfråga får ett relativt smalt 
användningsområde, se exempelvis Lindell, s. 22. 
36 Lindell, s. 25. 
37 Lindell, s. 25. 
38Heuman, Lars, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar ,  
SvJT 2014 s 357-386. 
39Lindell, s. 19. 
40Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar. 
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metod. Sammanblandas däremot rättsfrågor med sakfrågor utan att så är påkallat 

och tydligt angivet och motiverat kommer fall lösas av andra metoder än 

de ”normala”.41  

Frågan om hur rekvisitet jämförbar situation ska uppfattas i detta sammanhang är 

av avgörande betydelse vid rättstillämpningen. Det är av vikt av rättssäkerhetsskäl 

såsom likformighet och förutsebarhet att inte sammanblanda rätts- och sakfrågor i 

rättstillämpningen. Diskrimineringsrättens särskilda placering av bevisbördan 

leder bland annat till att det är viktigt för domstolen att veta vad som utgör 

sakfrågor (och som därmed omfattas av bevisbördans placering enligt reglerna om 

detta i diskrimineringslagen baserat på reglerna i direktivet 2000/78/EG42) och 

vad som utgör rättsfrågor. Vidare omfattas rättsfrågor av principen om iura novit 

curia (principen om att domstolen känner rätten) vilket är en av de grundläggande 

rättsprinciperna i den svenska rättsordningen. Denna princip innebär att rättens 

innehåll får anses vara känd för domstolen och inte behöver åberopas eller bevisas 

av parterna.43 En sammanblandning av sakfrågor och rättsfrågor skulle kunna 

medföra att domstolen kräver bevisning om rättens innehåll, eller tvärtom, utifrån 

värderingar avgör sakfrågor som istället skulle ha avgjorts genom bevisprövning.  

3.2 Sakfrågor 

Sakfrågor kännetecknas av att de innefattar sannolikhetsbedömningar.44 Lindell 

sammanfattar sakfrågor som frågor som avgörs genom fri bevisprövning.45 Han 

menar vidare att frågor som besvaras efter överväganden av sannolikhetskaraktär 

utgör sakfrågor.46 Sådant som parter för bevisning om utgör vägledning i 

besvarandet av sakfrågor.47 Ett exempel som kan få illustrera detta är följande 

scenario baserat på ett skadeståndsanspråk.  

                                                 
41 Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, s. 358. 
42 Art 10 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling. 
43 Ekelöf, Edelstam, Heuman, s. 302-304. 
44 Lindell, s. 19. 
45 Lindell, s. 19. 
46 Lindell, s. 19. 
47 Lindell, s. 19. 
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A påstår att B varit vårdslös när hen kastat ut en lerkruka genom ett fönster på 

tredje våningen ut mot en vältrafikerad gata, vilken träffat A i huvudet, och därför 

ska ersätta de skador som A åsamkats. Omständigheten att B kastat ut en lerkruka 

genom ett fönster utgör ett rättsfaktum som är en omedelbart relevant 

omständighet för rättsföljden. A åberopar en videofilm från en övervaknings-

kamera i närheten där det tydligt syns att B kastar ut en lerkruka från ett fönster. 

Denna videofilm utgör ett bevisfaktum, d.v.s. en medelbart relevant omständighet. 

När domstolen ska avgöra om rättsfaktumet, att B kastat ut en lerkruka genom 

fönstret, föreligger avgör domstolen en sakfråga, har det rättsfaktum som parterna 

hävdar hänt, eller annorlunda uttryckt, föreligger de fakta som åberopats i målet. 

Svaret på sakfrågan, om det påstådda har inträffat eller ej, kan vara nekande eller 

jakande oberoende av eventuella rättsfrågor som har att besvaras. 

En fråga som dock kvarstår är frågan om B:s handlande kan subsumeras under 

skadeståndslagens vårdslöshetsbegrepp. Subsumtion innebär att ett händelse-

förlopp förs in under en rättsregel.48 I detta fall om händelseförloppet som det 

förts bevisning om kan inordnas under en viss rättsregel, nämligen frågan om 

vårdslöshet.49 Vid besvarandet av denna fråga gör domstolen istället en rättslig 

värdering och avgör en rättsfråga.50 

3.3 Rättsfrågor 

Lindell menar att rättsfrågor är sådana ”värderingsfrågor och ställningstaganden 

som aktualiseras vid tillämpningen av rättsregler eller rättsliga principer”.51 Han 

anför vidare att det är en felaktighet att påstå att alla värderingsfrågor är 

rättsfrågor.52 Exempelvis kan ett sakkunnigt vittne uttala sig om huruvida en viss 

maskin fungerar eller ej, uttalandet är värderande men vittnet uttalar sig knappast i 

en rättsfråga.53 Ett exempel på hur en rättsfråga kan besvaras är genom 

subsumtion (som det beskrivits ovan). Andra exempel på rättsfrågor är frågor som 

                                                 
48 Lindell, s. 24. 
49 Lindell, s. 24. 
50 Lindell, s. 24-25. 
51 Lindell, s. 25. 
52 Lindell, s. 25. 
53 Lindell, s. 25. 
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hänför sig till tillämpningen av rättsregler, exempelvis tolkning av lagregler.54 

Även frågor om beviskrav, med andra ord hur stark bevisning som krävs i ett visst 

mål, samt om bevisbörda, d.v.s. vem som har att bevisa vissa omständigheter, 

utgör rättsfrågor.55 De språkliga likheterna begreppen emellan (beviskrav och 

bevisbörda å ena sidan och bevisvärdering å andra sidan) gör det lätt att 

sammanblanda dem. Det är dock mycket viktigt att inte sammanblanda rättsfrågor 

av detta slag med frågor som innefattar själva bevisvärderingen, något som utgör 

sakfrågor och som behandlats närmare ovan.56  

I sammanhanget bör nämnas 35 kap 2 § andra stycket rättegångsbalken 

(1942:740): ”Ej heller erfordras bevis om vad lag stadgar”. Innehållet i lag 

behöver alltså inte bevisas och detta kan anses vara ett lagstadgat uttryck för 

principen om iura novit curia. Att det inte behöver föras bevisning om innehållet i 

en viss rättsregel innebär alltså att domstolen har att besvara eventuella frågor om 

innehållet i rättsreglerna utan att det förts bevisning om det av parterna. Parter kan 

argumentera för att ett visst beteende ska anses vara vårdslöst, men frågan är en 

rättsfråga som faller inom domstolens kompetens att avgöra. 

Vi återgår till scenariot med lerkrukan som kastats ut genom fönstret för att se på 

eventuella rättsfrågor som kan aktualiseras. Ovan beskrevs hur en domstol bör 

betrakta de sakfrågor som uppstår vid avgörandet av A:s skadeståndsrättsliga 

anspråk. Förutsatt att domstolen finner det styrkt att B kastat ut lerkrukan genom 

fönstret är det lämpligt att fortsätta med att besvara frågan huruvida detta 

handlande kan utgöra vårdslöshet. Förfarandet är ett exempel på en subsumtion. 

Kan handlandet, att kasta ut en lerkruka från tredje våningen mot en vältrafikerad 

gata, subsumeras under begreppet vårdslöshet?  

3.4 Gränsdragning 

Av beskrivningarna ovan att döma kan frågan om gränsdragning mellan sak- och 

rättsfrågor uppfattas som trivial. Vikten av att hålla isär de båda typerna av frågor 

                                                 
54 Lindell, s. 25. 
55 Lindell, s. 16 ff. 
56 Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, s. 362 ff. 
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i rättstillämpningen har poängterats av bland andra Heuman och det finns 

olyckliga exempel på när sammanblandning skett.57 Lindell redogör för olika 

synsätt på gränsdragningsproblematiken.58 En närmare redogörelse för de olika 

teorierna om gränsdragning kan inte göras här.59 Ett exempel ska på ett illustrativt 

sätt få visa hur gränsdragningen i praktiken kan gå till. Exemplet är lånat av 

Lindell.60 

”Om A så B (översats) 

Här A (undersats) 

För A gäller B (slutsats)”61 

Exemplet visar tydligt hur en subsumtion kan gå till. Översatsen anger en 

rättsregel, undersatsen en händelse vilket genom subsumtionen leder till en 

slutsats. Ett scenario ska få exemplifiera hur det kan gå till. 

”Den som olovligen jagar på annans jaktområde döms för olovlig jakt till 

dagsböter. 

Pål jagade den 1 oktober utan lov på Pers jaktområde. 

Pål ska dömas till dagsböter.”62 

Här har vi en översats bestående av en rättsregel. Därefter följer en undersats, det 

inträffade, ett faktum. Tredje raden utgör en slutsats. Översatsen är neutral och 

utgör en rättsregel som kan omfatta många olika fall. Undersatsen utgör ett faktum 

som kan bevisas och aktualiserar huvudsakligen sakfrågor. Slutsatsen innefattar i 

sin tur en subsumtion (och därigenom en besvarandet av en rättsfråga).  

I andra fall innefattar redan undersatsen en värdering och rättsfråga: 

 

                                                 
57 Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, s. 
365 ff.   
58 Främst det logiskt-begreppsliga gränsdragningskriteriet, men även kort om den 
teleologiska metoden och prestationsteorin, se Lindell, s. 371 ff. 
59 Se Lindell s. 371 f. för mer information. 
60 För den intresserade kan fördjupande studier ske i Lindell, s. 364 ff. 
61 Exemplet lånat från Lindell, s. 364-370. 
62 Exemplet lånat från Lindell, s. 364-370. 
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”Den som är vårdslös ska ersätta skadan 

A har varit vårdslös 

A ska ersätta skadan”63 

I detta fall är rekvisitet vårdslöshet så obestämt att det klart framgår att det måste 

preciseras. Detta gör att rättsfrågor aktualiseras redan i undersatsen. Frågan om A 

varit vårdslös innefattar både sak- och rättsfrågor. Subsumtionen sker alltså redan 

i detta led, parallellt med bevisvärderingen. 

3.5 I vilken utsträckning utgör rekvisitet jämförbar situation en 

sak- respektive rättsfråga? 

Heuman berör i huvudsak frågan om skadeståndsrättsligt ansvar vid underlåtenhet 

i sin artikel från 2014.64 Han beskriver bland annat hur en domstol bör hantera 

bedömningen av om någon har handlat vårdslöst. Bedömningen bör enligt 

Heuman ske i två led. I vilken ordning denna görs har mindre betydelse, det 

viktiga är att frågorna inte sammanblandas. För att synliggöra hans metod används 

i det följande inledningsvis samma exempel som använts ovan, där B kastat ut en 

lerkruka genom ett fönster vilken träffat A i huvudet. Därefter appliceras samma 

principer på rekvisitet jämförbar situation. Likheterna mellan rekvisiten 

vårdslöshet och jämförbar situation ligger i deras obestämda karaktär och att båda 

rekvisiten behöver preciseras för att få en egentlig innebörd.  

A hävdar att B av vårdslöshet har skadat A genom att ha kastat ut en lerkruka från 

tredje våningen, vilken träffat A i huvudet, vilket lett till att A fick en lättare 

hjärnskakning. A har som rättsfakta anfört att B kastat ut en lerkruka genom 

fönstret. Som bevisfakta har A åberopat en övervakningsfilm som visar hur B 

kastar ut en lerkruka från ett fönster på tredje våningen som träffar A i huvudet. 

Vid tillämpning av den metod som Heuman framhåller skulle ett första steg för 

domstolen kunna vara att avgöra bevisfrågorna som uppstår. I detta steg har 

domstolen att ta ställning till om det är styrkt att B har kastat ut en lerkruka från 

ett fönster på tredje våningen. Vi förutsätter för den fortsatta framställningen att 
                                                 
63 Exemplet lånat från Lindell, s. 364-370. 
64 Heuman, Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar. 
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domstolen finner detta styrkt. Domstolen bör då gå vidare, menar Heuman, till att 

besvara rättsfrågan: utgör handlandet (att kasta ut en lerkruka från tredje 

våningen) ett vårdslöst beteende? På detta sätt kan domstolen avgöra om rekvisitet 

är uppfyllt genom en tvåstegsbedömning som innefattar en bevisvärdering följt av 

en subsumtion. 

Stora likheter finns mellan vårdslöhetsbedömningen som exemplifierat den 

tvåstegsbedömning som Heuman beskriver och den bedömning som en domstol 

ställs inför vid bedömningen av om diskrimineringslagens rekvisit jämförbar 

situation är uppfyllt. I det föregående, om beteendet kan anses vara vårdslöst, i det 

följande om situationen kan anses vara jämförbar. För att tydliggöra mitt 

resonemang kommer ett tydligt exempel användas. Dessförinnan bör något sägas 

om valet av jämförelseperson. Av ordalydelsen i 1 kap 4 § diskrimineringslagen 

framgår att direkt diskriminering föreligger när någon missgynnats genom att ha 

behandlas sämre än någon annan ”behandlas, har behandlats eller skulle ha 

behandlats” i en jämförbar situation. Jag kommer argumentera för att valet av om 

jämförelsen ska ske med en faktisk eller hypotetisk person påverkar förhållandet 

mellan rättsfrågor och sakfrågor i målet och därför är en fråga för domstolen att ta 

ställning till. 

3.5.1 Faktisk jämförelseperson 

Fall med en faktisk jämförelseperson karaktäriseras av att någon har blivit 

missgynnad medan någon annan blivit behandlad bättre. Det kan röra sig om att 

ha blivit anställd respektive inte blivit anställd, fått löneförhöjning respektive 

ingen löneförhöjning, etc. När det gäller förhållandet mellan rättsfrågor och 

sakfrågor leder en analys med utgångspunkt i de definitioner av de båda 

begreppen till slutsatsen att både den missgynnades och jämförelsepersonens 

situationer aktualiserar sakfrågor. Nedan följer ett exempel för att tydliggöra 

resonemanget. 

B och C är två män som båda arbetar som säljare hos ett försäkringsbolag. När det 

är dags för den årliga lönehöjningen funderar arbetsgivaren på hur de för 

ändamålet avsatta pengarna ska fördelas. B och C har likvärdig utbildning och de 
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har arbetat lika många år som försäkringssäljare och de tjänar innan höjningen 

lika mycket. Arbetsgivaren väljer trots deras likvärdiga kvalifikationer att ge C 

hela den avsatta summan pengar då det framkommit att B är homosexuell vilket är 

något som arbetsgivaren inte vill uppmuntra. C har alltså efter höjningen betydligt 

högre lön än B, som känner sig orättvist behandlad och stämmer arbetsgivaren. 

För att diskriminering ska föreligga krävs att B har behandlats sämre än någon 

annan som befinner sig i en jämförbar situation samt att det föreligger ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och B:s sexuella läggning. Att B har 

behandlats sämre än C, han har inte fått löneförhöjning, kan konstateras. Om vi 

applicerar den tvåstegsbedömning som Heuman beskriver på rekvisitet jämförbar 

situation, skulle en möjlig bedömning kunna se ut som följer. 

Enligt premisserna finns en faktisk person som inte missgynnats. Det är lämpligt 

att inledningsvis undersöka om en jämförelse med denna person är möjlig, eller 

annorlunda uttryckt om personerna kan anses befinna sig i jämförbara situationer. 

B har grundat sin talan på ett flertal rättsfakta, däribland att han och C har 

likvärdig utbildning, likvärdig erfarenhet av yrket samt att det inte finns något 

som tyder på att han presterat sämre än C på arbetsplatsen. Som bevisning har B 

åberopat bland annat hans eget och C:s examensbevis från den utbildning de gått, 

bådas anställningsbevis vilket visar att de varit anställda lika länge i företaget 

samt försäljningsstatistik från arbetsgivarens kassaregister som visar att B och C 

sålt i princip lika mycket sedan de började arbeta hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren 

anför ingen motbevisning utan enbart att det är ett sakligt skäl att inte höja B:s lön 

till följd av B:s sexuella läggning. Domstolen har att ta ställning till om de 

rättsfakta som B grundat sin talan på är styrkta (sakfrågor) samt avgöra om dessa 

rättsfakta uppfyller rekvisitet jämförbar situation genom så kallad subsumtion 

(rättsfråga). Om domstolen således finner det styrkt att B och C har likvärdig 

utbildning, erfarenhet samt prestation återstår det för domstolen att pröva om 

dessa tre fakta kan subsumeras under rekvisitet. Utgör det faktum att personerna 

har likvärdig utbildning, erfarenhet och prestation att deras situationer är 

jämförbara? Troligtvis skulle en domstol besvara frågan jakande. 

I exemplet ovan utgick domstolen från tre åberopade fakta om personernas 
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utbildning, erfarenhet och prestation. Vid bedömningen av om två arbetstagare 

befinner sig i en jämförbar situation i ett fall som detta, är det precis denna typ av 

fakta som bör läggas till grund för jämförelsen. Vilken typ av bevisning som är 

relevant för avgörandet av jämförbar situation är en rättslig fråga. Skulle 

bevisning föras om fakta som inte utgör grund för lönesättning bör dessa helt 

bortses från. Exempel på sådana fakta skulle kunna vara helt personliga 

egenskaper och karaktärsdrag eller meriter som inte har någon relevans för 

arbetet. 

3.5.2 Hypotetisk jämförelseperson 

När det istället saknas en faktisk jämförelseperson, eller om det finns flera 

potentiella jämförelsepersoner varav den/de faktiska jämförelsepersone/n/rna visar 

sig befinna sig i en situation som inte är jämförbar med den missgynnade, bör det 

prövas huruvida en jämförelse med en hypotetisk jämförelseperson är möjlig. 

Ponera att B var ensamt anställd som försäkringssäljare vid försäkringsbolaget. Vi 

bortser alltså helt från C. Arbetsgivaren har också uttalat att B inte fått 

löneförhöjning till följd av sin sexuella läggning. I övrigt är omständigheterna 

desamma. Vi förutsätter här att det rör sig om ett missgynnande i 

diskrimineringslagens mening samt att det föreligger ett samband med B:s 

sexuella läggning. I detta fall finns ingen faktisk jämförelseperson som inte 

missgynnats. Vi behöver istället ta ställning till om det går att slå fast att B 

behandlats sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation. 

Vem denna person är och hur dennes situation ser ut är således omöjligt att föra 

bevisning om. En distinktion bör således göras om det rör sig om en faktisk eller 

hypotetisk jämförelseperson. Det är lämpligt att, i fall där det finns en potentiell 

faktisk jämförelseperson, föra bevisning om både den missgynnades och 

jämförelsepersonens situationer. Därefter prövas om deras situationer kan 

subsumeras under rekvisitet jämförbar situation. Väljer domstolen istället att 

använda sig av en hypotetisk jämförelseperson kan bevisning endast föras om den 

missgynnades situation. Domstolen har därefter att ta ställning till om det går att 

föreställa sig en hypotetisk jämförelseperson som kan befinna sig i en jämförbar 

situation.  
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3.5.3 Valet av jämförelseperson 

Valet av jämförelseperson resulterar alltså i olika typer av frågor beroende på om 

jämförelsen görs med en faktisk eller hypotetisk person. En sista fråga som 

aktualiseras och som bör uppmärksammas är om en domstol ensidigt kan besluta i 

valet av jämförelseperson. Som framgår av ordalydelsen föreligger ett 

missgynnande om någon behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats. Av EU-domstolens dom i målet Grant, som 

redogörs för utförligare nedan, framgår att EU-domstolen inledningsvis 

konstaterade att den av käranden åberopade jämförelsepersonen inte befann sig i 

en jämförbar situation. Därefter slog domstolen fast att vid en jämförelse med en 

hypotetisk person i en jämförbar situation förelåg inget missgynnande.65 Detta 

talar för att frågan om jämförbarhet alltid innefattar en rättsfråga. 

Ett intressant rättsfall där vissa processuella frågor om sak- och rättsfrågor samt 

åberopsbörda diskuterades är DO mot Uppsala läns landsting.66 Målet rörde 

frågan om en lesbisk kvinna, härefter kallad A, utsatts för diskriminering när hon 

nekats assisterad befruktning. Kvinnans partner, B, hade påbörjat en behandling 

för assisterad befruktning och fått tre av de sex försök som landstinget 

subventionerade för par som skulle genomgå assisterad befruktning innan hon 

passerade den övre åldersgräns som landstinget ställt upp. Kvinnan A nekades 

fortsatt behandling, landstinget erbjöd varken sex nya försök eller de tre 

kvarvarande försöken.  

Landstinget hävdade att kvinnorna inte missgynnats då även olikkönade par 

endast kunde erbjudas assisterad befruktning till en person (kvinnan). 

Tingsrätten ansåg att kvinnan A, som nekades assisterad befruktning, hade 

missgynnats i jämförelse med andra kvinnor oavsett sexuell läggning. Jämförelsen 

gjordes således med en hypotetisk kvinna, som hade beviljats hjälp med assisterad 

befruktning. Däremot ansågs inte paret som sådant, eller kvinnan B, ha blivit 

diskriminerad. Domen överklagades av landstinget. 

                                                 
65 C-249/96 Grant v. South-west trains [1998] ECLI:EU:C:1998:63. 
66 Svea hovrätts dom i mål T 9187-08 den 5 november 2009. 
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Hovrätten menade i sin tur att DO varken förklarat att det skulle finnas en 

jämförbar situation eller fört bevisning om en sådan. Hovrätten konstaterade 

vidare att det var DO (som hävdade diskriminering) som hade åberopsbördan för 

”de omständigheter som domstolen ska jämföra för att kunna avgöra om 

diskriminering eller missgynnande förekommit”. Detta ledde hovrätten till 

slutsatsen att någon jämförelse inte kunde göras och ansåg därmed att direkt 

diskriminering inte förekommit.  

Målet utmärker sig på det sätt att DO i målet anfört att det saknas en jämförbar 

situation. Med bakgrund i detta ansåg sig hovrätten hindrad att pröva frågan om 

jämförbar situation. Det är författarens mening att parterna hade åberopat 

tillräcklig bevisning för att domstolen skulle kunna pröva frågan om jämförbarhet, 

men hovrätten ansåg att DO skulle behövt åberopa att det förelåg jämförbar 

situation. Att DO inte gjorde detta berodde på att DO tolkat två rättsfall från EU-

domstolen så att kravet på jämförbar situation inte längre uppställdes.67 Hovrätten 

var dock av åsikten, vilken bekräftas i de rättsfall från EU-domstolen som 

redogörs för i kapitel 4, att kravet på jämförbar situation är en del av förbudet mot 

direkt diskriminering. När det gäller den åberopsbörda för käranden som hovrätten 

tillämpade kan rättsläget anses oklart. Hovrättens agerande vinner inte stöd varken 

i lagens ordalydelse, förarbeten eller tidigare praxis. Krav på att åberopa en viss 

jämförelseperson lär dock inte kunna uppställas med bakgrund i de argument som 

framförs i detta kapitel.68  

Det är i litteraturen sparsmakat med framställningar som berör förhållandet mellan 

sak- och rättsfrågor när det gäller jämförbar situation. Ruth Nielsen är en av de 

som skrivit något om detta i sin artikel med titeln ”Frågan om jämförbarhet är en 

bevisfråga” där det framgår att hon är av åsikten att frågan om jämförbarhet är en 

bevisfråga.69 Artikeln berör frågan om lika lön för lika arbete och baseras på ett 

antal domar från såväl EU-domstolen som Arbetsdomstolen. Nielsen hävdar att 

frågan om arbeten är likvärdiga och därmed jämförbara är en bevisfråga. Hennes 
                                                 
67 C-177/88 Dekker [1990] ECLI:EU:C:1990:383 och C-506/06 Mayr [2008] 
ECLI:EU:C:2008:119 som båda rörde frågan om missgynnande av gravida kvinnor. 
68 Se avsnitt exempelvis 3.5.2 ovan om resonemanget om hypotetisk jämförelseperson. 
69Ruth Nielsen, Frågan om jämförbarhet är en bevisfråga, EU & arbetsrätt nr 4, 2001. 
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slutsatser i artikeln kan dock ifrågasättas mot bakgrund i de distinktioner av 

rättsfrågor kontra bevisfrågor som redogjorts för.  

Det är författarens mening att även dessa typer av mål, om lika lön för lika arbete, 

omfattar såväl bevisfrågor som rättsfrågor när det gäller frågan om jämförbarhet 

på det sätt som ovan redogjorts för. Nielsen belyser vikten av att kräva bevisning 

om den situation som personen med lägre lön befinner sig i, men också om 

jämförelsepersonens, med högre lön, situation. Hon hävdar att frågan om ”de 

arbetsuppgifter som de två berörda arbetstagarna verkligen har utfört de facto 

[…] är jämförbara” utgör en bevisfråga.  

Bevisfrågorna utgör en viktig del när en domstol ska ta ställning till om två 

arbeten är jämförbara. Parterna behöver visa vad arbetena bestått av etc., och de 

kan utifrån fakta i målet argumentera för att arbetena ska anses jämförbara eller 

inte. Frågan om arbetena är jämförbara är däremot en rättsfråga som domstolen 

ofrånkomligt måste ta ställning till efter att rättsligt värderat fakta i målet – 

måhända att det i vissa fall finns betydligt tydligare riktlinjer för vad som utgör 

jämförbar situation, exempelvis vilka arbeten som utgör grund för lika lön. 

3.6 Sammanfattning 

Tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation aktualiserar både sakfrågor och 

rättsfrågor. Förhållandet dem emellan är beroende av om en jämförelse görs med 

en faktisk eller hypotetisk jämförelseperson. När en domstol gör en jämförelse 

med en faktisk person behöver domstolen utreda vilken situation som dels den 

missgynnade, dels jämförelsepersonen befinner sig i. Båda dessa frågor utgör 

sakfrågor som parterna måste föra bevisning om. Därefter återstår frågan om 

situationerna är jämförbara, något som bör betraktas som rättsfråga.  

Väljer domstolen däremot att göra en jämförelse med en hypotetisk person 

aktualiseras sakfrågor enbart beträffande den missgynnades situation. Vem den 

hypotetiska personen som jämförelsen ska göras med utgör istället en rättsfråga 

som domstolen själv får besvara. Detta innefattar även frågan om den hypotetiska 

personen befinner sig i en jämförbar situation. Det är möjligt för en domstol att, 
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trots att parterna åberopat faktiska och/eller eventuella hypotetiska jämförelse-

personer, avgöra vem jämförelsen görs med. Detta framgår av EU-domstolens 

dom i målet Hay där EU-domstolen valde jämförelseperson och besvarade frågan 

om jämförbarhet utifrån bevisningen i målet (som visserligen var ostridigt och 

allmänt vedertaget).70 

Det bör särskilt påpekas att en domstol således inte är bunden av en åberopad 

jämförelseperson. Finns en faktisk jämförelseperson krävs bevisning om både den 

missgynnade och jämförelsepersonens situationer, för att kunna avgöra om de är 

jämförbara. Inget hindrar dock att domstolen i ett första steg fastställer att den av 

parterna åberopade faktiska personen inte befinner sig i en jämförbar situation och 

därefter går vidare och undersöker huruvida det går att hitta en hypotetisk 

jämförelseperson i en jämförbar situation.71   

                                                 
70 C-267/12 Hay [2013] ECLI:EU:C:2013:823. 
71 Se exempelvis Gas and Dubois v. France. 
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4 JÄMFÖRBAR SITUATION OCH SEXUELL 

LÄGGNING 

Som anförts i inledningskapitlet definieras begreppet direkt diskriminering i 

diskrimineringslagen med tre rekvisit: missgynnande, jämförbar situation samt 

orsakssamband. Syftet med denna uppsats är att redogöra för tillämpningen av 

rekvisitet jämförbar situation. Ovan har diskuterats huruvida, eller snarare i vilken 

utsträckning, rekvisitet jämförbar situation utgör rättsfrågor respektive sakfrågor. 

Den fortsatta framställningen tar således sikte på i huvudsak de rättsfrågor som 

rekvisitet kan komma att aktualiseras i domstol. Bristen på vägledning i andra 

rättskällor än rättspraxis föranleder att detta avsnitt i huvudsak behandlar utvalda 

rättsfall som bidrar med vägledning angående rekvisitets närmare innebörd. I detta 

avsnitt görs en genomgång av utvalda rättsfall som är vägledande rörande sexuell 

läggning med fokus på hur tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation har gått 

till och vad som kan utläsas av detta.  

4.1 EU-domstolen 

4.1.1 Grant 

I ett tidigt mål från EU-domstolen, innan likabehandlingsdirektivet antogs, 

prövade domstolen huruvida en person som levde i en samkönad relation kunde 

ha utsatts för könsdiskriminering. Detta rättsfall får illustrera dels skillnaden på 

diskriminering på grund av kön och diskriminering på grund av sexuell läggning, 

dels hur valet av jämförelseperson kan vara helt avgörande för utgången i 

diskrimineringsmål. Grant, som arbetade på ett järnvägsföretag, påstod sig ha 

blivit diskriminerad då hennes kvinnliga partner inte beviljades reseförmåner på 

samma villkor som en partner av ett annat kön skulle ha beviljats.72 Grant 

hävdade att en jämförelse skulle göras med en man som, precis som Grant, levde 

ihop med en kvinna. Denna jämförelse hade givit vid handen att ett missgynnande 

skett. EU-domstolen ansåg dock att Grants situation inte var jämförbar med en 

                                                 
72 Grant v. South-west trains. 
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man som levde ihop med en kvinna och beslutade att jämförelsepersonen istället 

borde vara en man som lever med en man, och där en partner inte heller skulle få 

tillgång till den reseförmån som en partner av annat kön skulle ha fått. Inget 

missgynnande förelåg och därmed ansågs inte heller någon diskriminering ha 

förekommit.  

Rättsfallet visar tydligt hur diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning 

förhåller sig till varandra och vilka hänsyn som bör bortses från vid avgörandet 

om jämförbarheten är uppfylld. Det är tydligt att domstolen försökte hitta en 

jämförelseperson i en mycket lik situation. Resonemanget påminner om vad som i 

bland annat kanadensisk rätt kallas för ”spegel-jämförelseperson” (översättning 

från engelskans ”mirror comparator”) och baseras på att den enda skillnaden som 

ska finnas mellan den missgynnade och jämförelsepersonen är det kännetecken 

som utgör diskrimineringsgrunden, i detta fall kön.73 Domstolen hävdar alltså att 

jämförelsepersonen bör vara en person av annat kön, men i övrigt bör 

omständigheterna vara lika, däribland personens sexuella läggning. En risk med 

denna snäva tillämpning av rekvisitet är att diskrimineringsförbudet riskerar att bli 

tandlöst då mycket små skillnader mellan den missgynnade och 

jämförelsepersonen kan rättfärdiga ett missgynnande.74  

Vidare tydliggör rättsfallet hur utgången i ett fall kan vara helt beroende av 

jämförelsepersonen. Det fanns två tydliga potentiella jämförelsepersoner att välja 

mellan, en man som precis som Grant levde ihop med en kvinna, eller en man som 

precis som Grant levde i en samkönad relation, med andra ord med en annan man. 

Den ena jämförelsepersonen hade lett till utgången att diskriminering förelåg, 

medan den andra – som domstolen slutligen valde – ledde till utgången att 

diskriminering inte förelåg.  

                                                 
73 Se exempelvis domen Hodge v. Canada [2004] 3 S.C.R. 357, 2004 SCC 65, från Supreme Court 
of Canada. 
74 Réamume, s. 14. 
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4.1.2 Tadao Maruko  

Tadao Maruko75 var det första rättsfallet från EU-domstolen som berörde 

diskriminering på grund av sexuell läggning sedan likabehandlingsdirektivet 

antogs. Målet rörde en begäran om förhandsavgörande från en tysk domstol och 

avsåg tolkningen av likabehandlingsdirektivet.76 Vid tiden för begärandet av 

förhandsavgörandet kunde samkönade par inte ingå äktenskap i Tyskland. Tadao 

Maruko var i enlighet med tysk lag istället registrerad partner med en annan man. 

Hans partner var, när han arbetade, ansluten till ett kollektivavtal som innehöll en 

pensions- och efterlevandepensionsförsäkring. Vid partnerns död ansökte Tadao 

Maruko om efterlevandepension i egenskap av registrerad partner till den avlidne. 

Ansökan avslogs med hänvisning till att enbart efterlevande makar hade rätt till 

efterlevandepensionen. Tadao Maruko väckte talan i en nationell domstol och 

yrkade på att få ut efterlevandepensionen på grund av att reglerna var 

diskriminerande.  

Av domen framgår att, vid tiden för domen, de skyldigheter och rättigheter som 

registrerade partners hade gentemot varandra i princip var identiska med de 

skyldigheter och rättigheter som makar hade gentemot varandra. Efter att ha slagit 

fast att efterlevandepension faller inom begreppet ”lön” i art. 3.1 i 

likabehandlingsdirektivet fortsatte domstolen att diskutera huruvida det förelåg 

direkt diskriminering eller inte. Domstolen slog fast att det rörde sig om ett 

missgynnande som hade samband med Tadao Marukos sexuella läggning. Det 

som förhandsavgörandet i huvudsak berörde var frågan om Tadao Marukos 

situation var jämförbar med en person som behandlas, behandlats eller skulle ha 

behandlats bättre än honom.  

EU-domstolen besvarade den tyska domstolen med följande resonemang. Regler 

som är konstruerade som de i målet (som beviljar pensions- och 

efterlevandepension till efterlevande make/maka men inte efterlevande registrerad 

partner) utgör direkt diskriminering om registrerat partnerskap likställs med 

                                                 
75 C-267/06 Tadao Maruko [2008] ECLI:EU:C:2008:179. 
76 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram 
för likabehandling. 
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äktenskap i nationell rätt. Domstolen lämnade sedan över till den nationella 

domstolen att avgöra frågan huruvida efterlevande registrerade partners ansågs 

befinna sig i en situation som var jämförbar med efterlevande makar. Flera frågor 

återstod med andra ord för den nationella domstolen att besvara. EU-domstolen 

påpekade att enbart det faktum att ett registrerat partnerskap kallas något annat än 

äktenskap inte hindrar situationerna från att vara jämförbara. Den nationella 

domstolen behövde istället ta ställning till huruvida de faktiska omständigheterna 

som var aktuella i målet var jämförbara med varandra, med andra ord huruvida de 

skyldigheter och rättigheter mellan parterna i ett registrerat partnerskap respektive 

ett äktenskap var jämförbara. Detta är det första målet på området och domstolen 

slog fast att jämförelsen i mål av denna typ måste ske med utgångspunkt i de 

faktiska förhållandena i målet och att jämförbarhet inte kan uteslutas enbart på 

grund av en viss rättslig klassificering (i detta fall registrerade partnerskap och 

äktenskap).  

I rättsfallet slog EU-domstolen fast hur ett fall av denna karaktär, där en person 

missgynnats på grund av sexuell läggning som hade samband med dennes 

registrerade partnerskap, förhöll sig till stadgandet i skäl 22 till 

likabehandlingsdirektivet: ”Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av 

nationell lagstiftning som gäller civilstånd och de förmåner som är avhängiga 

därav.” Uttalandet har ansetts ge medlemsstaterna exklusiv kompetens på 

området. Av målet kan dras slutsatsen att domstolen inte inkräktar på 

medlemsstaternas behörighet att själva reglera formerna för, och de rättigheter och 

skyldigheter som följer av, olika civilstånd.77 Vad domstolen däremot slog fast är 

att om en medlemsstat inrättat ett institut för samkönade par att säkra sitt 

civilstånd, genom exempelvis registrerat partnerskap, och ett sådant är jämförbart 

med ett äktenskap, så omfattas detta av likabehandlings- och 

ickediskrimineringsprincipen. Med andra ord, om en medlemsstat möjliggjort för 

samkönade par att leva under äktenskapsliknande former så krävs det enligt EU-

rätten också att dessa samkönade par inte diskrimineras jämfört med olikkönade 

                                                 
77 Tadao Maruko, p. 58. 
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par som ingår äktenskap. Denna slutsats drar även Erica Howard av rättsfallet i sin 

artikel från 2011.78 

EU-domstolen diskuterade i målet även förhållandet mellan direkt och indirekt 

diskriminering. Av ordalydelsen i art. 2.2 i likabehandlingsdirektivet skulle 

omständigheterna i Tadao Maruko kunna utgöra indirekt diskriminering. Det 

rörde sig om en bestämmelse som ger sken av att vara neutral, men som i 

praktiken särskilt missgynnade personer med en viss sexuell läggning. EU-

domstolen slog fast att en sådan bestämmelse utgör direkt diskriminering om den 

missgynnande befinner sig i en jämförbar situation med en jämförelseperson.79 

Avgörande aspekter var att samkönade par inte hade haft möjlighet att ingå 

äktenskap samt att de rättigheter och skyldigheter som följde av det registrerade 

partnerskapet liknade de som följde av äktenskap. Skälet till att samkönade par 

inte kunde ingå äktenskap och därmed uppfylla kriteriet var så starkt kopplat till 

diskrimineringsgrunden, personens sexuella läggning, att det rörde sig om direkt 

diskriminering. 

4.1.3 Jürgen Römer 

Ett senare rättsfall från EU-domstolen var målet Jürgen Römer.80 Rättsfallet rörde 

ett förhandsavgörande från en tysk domstol avseende tolkningen av art. 2.2.a i 

likabehandlingsdirektivet. Målet handlade om Jürgen Römer som sedan den 15 

oktober 2001 varit registrerad partner med en annan man. Innan dess hade de levt 

ihop sedan 1969. Römer hade arbetat som administratör fram till 1990 då han blev 

arbetsoförmögen. 

Den 16 oktober 2001 meddelade Römer sin tidigare arbetsgivare om att han ingått 

registrerat partnerskap och ansökte därefter om att hans kompletterande pension 

skulle beräknas om. Det fanns två möjliga beräkningsmetoder för före detta 

anställda vid företaget, den första innebar att en person som inte var gift fick en 

viss lägre summa, och den andra innebar att den som var gift fick en högre 
                                                 
78 Erica Howard, EU Equality Law: Three Recent Developments, European Law Journal, 
Vol. 17, Issue 6, pp. 785-803, 2011.  
79 Tadao Maruko, p. 72. 
80 C-147/08 Jürgen Römer [2011] ECLI:EU:C:2011:286, p. 42. 
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summa. Römer hade tidigare fått utbetalningar enligt den för ogifta tillämpade 

beräkningsmodellen, och ansökte nu om att få utbetalningar enligt den för gifta 

tillämpade modellen. Den huvudsakliga frågan som aktualiserades i målet var 

huruvida likabehandlingsdirektivet utgjorde hinder mot en sådan åtskillnad i 

utbetalningarnas storlek mellan gifta och registrerade partners. Med andra ord var 

rättsfrågan detta i huvudsak väckte huruvida Römer befann sig i en jämförbar 

situation med en person som ingått äktenskap. 

Det framgick av frågan från den tyska domstolen att samkönade par vid tillfället 

inte hade möjlighet att ingå äktenskap i landet, något som endast var möjligt för 

olikkönade par.  

Domstolen fastställde att frågorna faller inom EU-rättens tillämpningsområde och 

att utbetalningarna av tilläggspensionen utgjorde lön i likabehandlingsdirektivets 

mening och att direktivet därmed skulle tillämpas. I fråga om jämförelsen uttalade 

domstolen följande.  

För det första krävs det att situationerna är jämförbara men inte identiska.81 Det 

handlar alltså inte om att endast identiska situationer kan bli föremål för direkt 

diskriminering. Ett resonemang som bygger på att den enda omständighet som 

skiljer situationer åt är diskrimineringsgrunden är alltså felaktigt. Vad detta 

uttalande inneburit i praktiken kan dock ifrågasättas, och uppsatsen återkommer 

till denna fråga senare.  

Jämförelsen ska vidare inte göras på ett allmänt och abstrakt sätt utan specifikt 

och konkret med avseende på den berörda förmånen.82 Jämförelsen ska således, 

påpekar domstolen, inte gå ut på att pröva om registrerade partnerskap och 

äktenskap i rättsligt hänseende är allmänt och fullständigt jämställda i nationell 

rätt. 

Jämförelsen ska dessutom grundas på en analys som utgår från makarnas 

respektive de registrerade partnernas rättigheter och skyldigheter såsom dessa 

                                                 
81 Jürgen Römer, p. 42. 
82 Jürgen Römer, p. 42. 
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följer av tillämpliga nationella bestämmelser. Rättigheterna och skyldigheterna 

ska vidare vara relevanta med hänsyn till föremålet för och villkoren för 

beviljande av den förmån som är aktuell i det nationella målet.  

Domstolen diskuterade vidare vilka likheter och olikheter som fanns rättsligt och 

faktiskt mellan äktenskap och registrerade partnerskap i Tyskland. Vissa 

skillnader återfanns men till stora delar var äktenskap och registrerade partnerskap 

mycket lika. Den största skillnaden var att äktenskap endast fick ingås av två 

personer av olika kön. Det enda avgörande kriteriet för vem som skulle få den 

högre ersättningen som var föremålet för prövningen var huruvida personerna 

ingått äktenskap eller inte. Av rättsfallet kan dras slutsatsen att om registrerade 

partnerskap är jämförbara med äktenskap, med avseende på de specifika 

omständigheterna i fallet, är ett missgynnande direkt diskriminerande.  

4.1.4 Hay 

Den praxis som kom till uttryck i Römer utvecklades ytterligare av EU-domstolen 

i målet Hay83. Hay hade i juli 2007 ingått registrerat partnerskap med en person av 

samma kön. Det var vid den aktuella tidpunkten inte möjligt för samkönade par att 

ingå äktenskap i Frankrike. Hay ansökte därefter om särskild ledighet samt ett 

engångsbelopp som en anställd som ingått äktenskap hade rätt till enligt det 

kollektivavtal han omfattades av. Hans ansökan avslogs med hänvisning till att 

engångsbeloppet samt den särskilda ledigheten endast beviljades vid ingång av 

äktenskap, inte registrerade partnerskap. Hay klagade på beslutet hos en fransk 

domstol som inte ändrade beslutet. Efter överklagande ställde 

appellationsdomstolen en fråga till EU-domstolen om tolkningen av art. 2.2.b om 

indirekt diskriminering i likabehandlingsdirektivet. EU-domstolen inledde svaret 

på frågan med att konstatera att de är behöriga att ge alla de upplysningar om 

tolkningen av EU-rätten som kan vara aktuella i målet i den nationella domstolen. 

Att Hay inte beviljats engångsbeloppet samt ledigheten utgjorde ett 

missgynnande. Den nationella första instansen avslog ansökan med hänvisning till 

att Hay inte kunde anses befinna sig i en jämförbar situation med en person som 

                                                 
83 Hay. 
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ingått äktenskap, med hänvisning till formerna för ingåendet av, möjligheterna för 

myndiga personer av, samma respektive olika köns möjligheter att ingå i, 

formerna för upplösning av äktenskap respektive registrerat partnerskap samt de 

ömsesidiga skyldigheterna vad gäller förmögenhetsrätten, arvsrätten samt det 

rättsliga föräldra-barnförhållandet.84  

EU-domstolen påpekade vidare att, precis som framgår av rättsfallet Römer, 

situationer inte behöver vara identiska för att det ska röra sig om direkt 

diskriminering, utan det krävs endast att de är jämförbara. En jämförelse ska inte 

heller göras på ett allmänt och abstrakt sätt utan specifikt och konkret med 

avseende på den berörda förmånen. Jämförelsen ska grundas på en analys som 

utgår från makarnas respektive de registrerade partnernas rättigheter och 

skyldigheter såsom de följer av nationella bestämmelser och som är relevanta med 

hänsyn till syftet med och villkoren för beviljande av den förmån som är aktuell i 

målet i den nationella domstolen. I detta fall rörde det sig om en förmån i form av 

ett antal dagar ledigt samt ett engångsbelopp som beviljades personer som ingått 

äktenskap. Det avgörande kriteriet var äktenskapet och det krävdes exempelvis 

inte att de gifta hade eller hade för avsikt att skaffa barn. Därefter konstaterade 

domstolen att avseende lön och arbetsvillkor som i detta fall, befinner sig 

samkönade par som ingår registrerade partnerskap i en jämförbar situation med ett 

olikkönat par som ingår äktenskap. Domstolen gick alltså ett steg längre än i 

Römer och fastställde att, med avseende på dessa typer av förmåner, befinner sig 

en person som ingått registrerat partnerskap i en jämförbar situation med en 

person som ingått äktenskap. 

4.2 Europadomstolen 

4.2.1 Fretté v. France 

I Fretté hade Europadomstolen att ta ställning till om ett nekande av adoption för 

en ensamstående homosexuell man utgjorde diskriminering.85 I Frankrike var det 

vid den aktuella tidpunkten möjligt för ensamstående att adoptera barn. Frankrike 
                                                 
84 Hay, p. 39. 
85 Europadomstolens dom Fretté v. France (no. 36515/97) den 26 februari 2002. 
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hävdade att avslaget av ansökan om adoption baserades på en godtagbar grund, 

nämligen barnets bästa. Europadomstolen ansåg, med hänsyn tagen till barnets 

bästa, att missgynnandet hade en godtagbar grund och att detta föll inom den så 

kallade ”margin of appreciation”, d.v.s. den bedömningsmarginal som 

konventionsstaterna har att förhålla sig till vid implementeringen av EKMR.86 

Ingen kränkning av art. 14 EKMR förelåg med andra ord. 

4.2.2 E.B. v. France  

En liknande fråga som i Fretté uppkom i målet E.B.87 Rättsfallet rörde frågan om 

en ensamstående persons rätt att adoptera ett barn. E.B. hade ansökt om att 

adoptera på egen hand. Hon hade tidigt i processen talat om för den berörda 

myndigheten att hon var partner med en annan kvinna men att hon avsåg att 

adoptera barnet själv. I Frankrike var det vid den aktuella tidpunkten möjligt för 

ensamstående att själva adoptera barn. Det framgår av Europadomstolens dom att 

E.B.:s sexuella läggning hade legat till grund för avslaget på ansökan om 

adoption.88 

Av Europadomstolens domskäl framgår att diskrimineringsgrunden inte får 

motivera att en situation inte är jämförbar med en annan.89 Med andra ord får inte 

en skillnad som består i en persons sexuella läggning motivera att diskriminering 

inte föreligger. Att motivera ett nekande av adoption  för en ensamlevande person 

med hänvisning till en persons sexuella läggning utgjorde enligt Europadomstolen 

diskriminering i strid med art. 14 i kombination med art. 8 EKMR. 

Här kan en jämförelse göras med EU-domstolen praxis i denna del. I sin dom i 

målet Hay framgår att inte heller kriterier som är starkt knutna till 

diskrimineringsgrunden kan motivera att jämförbarhet inte föreligger.90 I Hay 

menade EU-domstolen att ett missgynnande av någon på den grunden att de ingått 

                                                 
86 Hallström, Pär, Balance or Clash of Legal Orders – Some notes on Margin of Appreciation, 
Nergelius, Joakim & Kristoffersson, Eleonor (red.), Human rights in contemporary European law, 
Hart Publishing, Oxford, 2015, s. 59-73. 
87 Europadomstolens dom E.B. v. France  (no. 43546/02) den 22 januari 2008. 
88 E.B., p. 85. 
89 E.B., p. 85. 
90 Hay, p. 37. 
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registrerat partnerskap istället för äktenskap, när det inte varit möjligt att ingå 

äktenskap för samkönade par, utgör direkt diskriminering.91 Situationen är 

jämförbar med ett olikkönat par som ingått äktenskap. Att hävda motsatsen och 

missgynna registrerade partners enbart på den grunden att de inte ingått äktenskap 

skulle leda till att diskrimineringsgrunden skulle göra att situationerna inte var 

jämförbara, något inte är tillåtet enligt EU-rätten. Något liknande resonemang 

gjorde Europadomstolen inte i sin dom E.B. 

4.2.3 Karner v. Austria 

Karner rörde frågan om en samkönad partners rätt att överta ett 

bostadshyreskontrakt vid den andra partnerns död.92 Karner hade tillsammans 

med sin partner bott i en lägenhet under sex år. Det var ursprungligen partnerns 

lägenhet. Karner blev efter partnerns död vräkt då en partner av samma kön inte 

skyddades av något besittningsskydd, något som (även ogifta) partner av motsatt 

kön hade. Österrike motiverade sitt beslut med syftet att skydda den traditionella 

familjen. Europadomstolen ansåg dock att detta inte var något berättigat syfte när 

det gällde rätt att överta en död partners hyreskontrakt. I denna dom ansågs 

diskriminering därför föreligga då Karner blivit missgynnad utan någon 

godtagbar grund.  

4.2.4 Gas and Dubois v. France 

Gas and Dubois rörde frågan om rätten för en partner att adoptera sin samkönade 

partners barn (s.k. närståendeadoption).93 De båda kvinnorna Gas och Dubois 

hade under lång tid levt ihop och en av dem födde under förhållandet barn efter 

assisterad befruktning. Den andra kvinnan ansökte därefter om adoption av barnet.  

Europadomstolen valde att jämföra möjligheten att adoptera barn för ett ogift 

olikkönat par med ett ogift samkönat par och kom fram till att inget missgynnande 

förelåg då inte heller en partner i en ogift olikkönad relation fick genomgå 

närståendeadoption. En jämförelse mellan det samkönade paret och ett gift 

                                                 
91 Hay, p. 37. 
92 Europadomstolens dom Karner v. Austria (no. 40016/98) den 24 juli 2003. 
93 Gas and Dubois v. France. 
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olikkönat par gjordes inte eftersom domstolen ansåg att de inte befann sig i 

relevant liknande situationer. Resonemanget byggde helt och hållet på att 

äktenskapets rättsliga status, något som Europadomstolen vidhåller kan 

kombineras med vissa rättigheter och skyldigheter. 

4.2.5 X and others v. Austria 

Även målet X and others v. Austria gällde frågan om ett samkönat par blivit 

diskriminerat när den ena partnern nekats att adoptera den andra partnerns barn. 94 

Europadomstolen prövade i första hand om en jämförelse var möjlig mellan det 

(ogifta) samkönade paret och ett gift olikkönat par, som enligt österrikisk 

lagstiftning hade rätt att beviljas närståendeadoption. Domstolen kom dock fram 

till att situationerna inte var relevant liknande. Europadomstolen slog därefter fast 

att det dels inte finns någon skyldighet för konventionsstaterna att under art. 12 

EKMR (angående rätten att ingå äktenskap) godkänna äktenskap för samkönade 

par, dels att det är möjligt för staterna att förena vissa skyldigheter och rättigheter 

med äktenskap. Att samkönade par saknar möjlighet att ingå äktenskap talar enligt 

Europadomstolen inte för att jämförbarhet ändå kan komma i fråga, ett 

resonemang som skiljer sig från EU-domstolen sätt att resonera. 

Europadomstolen gick därefter vidare till att göra en jämförelse med ett ogift 

olikkönat par, som enligt österrikisk rätt hade möjlighet att genomföra en s.k. 

närståendeadoption. Domstolen slog i denna jämförelse fast att det samkönade 

paret befann sig i en relevant liknande situation med ett ogift olikkönat par när det 

gäller närståendeadoption. Eftersom ogifta olikkönade par hade denna rätt och det 

inte fanns någon objektivt godtagbar grund förelåg diskriminering. 

Av den praxis som redogjorts för från Europadomstolen kan dras följande 

slutsatser. För det första finns ingen skyldighet att enligt EKMR tillåta samkönade 

äktenskap.95 För det andra måste den missgynnade befinna sig i en relevant 

liknande situation som någon som inte missgynnats, för att diskriminering enligt 

art 14 EKMR ska föreligga. För att avgöra om en situation är relevant liknande 

                                                 
94 Europadomstolens dom X and others v. Austria (no. 19010/07) 19 februari 2013. 
95 Europadomstolens dom Schalk and Kopf v. Austria (no. 30141/04) den 24 juni 2010. 
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den för någon som inte missgynnats finns mycket sparsmakat med vägledning. Av 

de vägledande mål på området som kort redogjorts för framgår att 

Europadomstolen ansett att äktenskap utgör en sådan rättslig ställning som ofta 

skyddas i lag och som, när det gäller sexuell läggning, kan föranleda att ett 

samkönat par inte befinner sig i relevant liknande situation som ett olikkönat par 

som ingått äktenskap. Det är först när en rättighet förelagts ogifta olikkönade par 

som diskriminering gentemot ett samkönat ogift par kan föreligga.  

4.3 Svenska domstolar 

4.3.1 NJA 2006 s. 170 

NJA 2006 s. 170 rörde frågan om S.G. blivit diskriminerad efter att ha gett sin 

flickvän en kram och en puss inne på en restaurang då hon såväl blivit tillsagd att 

sluta som blivit avhyst från restaurangen. Högsta domstolen slog fast att 

behandlingen utgjorde ett missgynnande. Vidare uttalades att normalt sett utgör 

kramar och pussar inte grund för tillsägelse eller avhysning från restauranger. HD 

tillade därefter att ingen bevisning i målet tydde på att personer i allmänhet, som 

kramades och pussades, avhystes från restaurangen. Slutligen fann HD att det 

rörde sig om direkt diskriminering. Inget tydligt resonemang kring jämförbar 

situation förs av HD i domskälen, men det kan ändå utläsas att en person som 

kramar och pussar en person av samma kön befinner sig i en jämförbar situation 

som en person som gör samma sak med en person av ett annat kön. Eftersom 

restaurangen inte kunnat visa att de behandlade olikkönade par likadant, eller att 

diskriminering av någon annan anledning inte förelåg, hade S.G. blivit 

diskriminerad. Rättsfallet går i linje med regeringens senare uttalande i prop. 

2007/08:9 angående jämförbarheten när det gäller tillgång till varor och tjänster.96 

I uttalandet sägs att när det rör restaurangbesök, besök i butiker och liknande bör i 

princip alla befinna sig i jämförbara situationer. 

                                                 
96 Prop 2007/08:9, s. 488. 
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4.3.2 DO mot Uppsala läns landsting 

Detta rättsfall har kort redogjorts för i avsnitt 3.5.3 där vissa processuella frågor 

diskuterades, här kommer fokus att ligga på vilken vägledning som rättsfallet 

eventuellt kan ge när det gäller rekvisitets närmare innebörd. 97 Målet synliggör 

tydlig hur det i vissa fall kan vara avgörande huruvida jämförelsen görs på par- 

eller individnivå. DO hävdade att de båda kvinnorna blivit diskriminerade p.g.a. 

Landstingets behandling.98  Tingsrätten ansåg att endast den ena kvinnan, som 

inte hade påbörjat behandlingen med assisterad befruktning, hade blivit 

diskriminerad. Tingsrätten jämförde kvinnan med en annan kvinna, oavsett 

sexuell läggning, och ansåg att ett missgynnande förelåg. Den andra kvinnan 

däremot, hade erbjudits sex försök enligt samma regler som andra kvinnor, med 

beaktande av den övre åldersgränsen. Hade jämförelsen istället gjorts på parnivå, 

mellan det kvinnliga paret och ett olikkönat par, hade inget missgynnande 

förelegat då ett olikkönat par hade behandlats likadant.  

Hovrätten menade i sin tur att DO varken förklarat att det skulle finnas en 

jämförbar situation eller fört bevisning om en sådan. Detta ledde hovrätten till 

slutsatsen att någon jämförelse inte kunde göras och ansåg därmed att direkt 

diskriminering inte förekommit.  

I sammanhanget kan en reflektion över just frågan om jämförelsen bör göras på 

par- eller individnivå nämnas. I de rättsfall från EU-domstolen som redogjorts för 

i detta kapitel har den som hävdar diskriminering uteslutande varit en individ och 

inte ett par. Ett synsätt som vinner även stöd i ordalydelsen i 1 kap. 4 § 

diskrimineringslagen där ordet ”någon” används för att beskriva den 

diskriminerade. Detta lär medföra att även jämförelsen ska göras på individnivå, 

något som bekräftas av prop. 2007/08:95 där utgångspunkten är att en individ blir 

diskriminerad.99 De rättsfall från huvudsakligen Europadomstolen där fråga varit 

om samkönade par blivit diskriminerade ändrar inte denna bedömning. Detta 
                                                 
97 Svea hovrätts dom i mål T 9187-08 den 5 november 2009. 
98 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, var den myndighet 
som inledningsvis drev detta mål. Under processen övergick HomO i DO varför DO för 
enkelhetens skull används för att benämna käranden. 
99 Prop. 2007/08:95 s. 487 ff. 
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ändrar inte heller skyldigheten att beakta den vägledning som hittas i denna praxis 

rörande vilka omständigheter som har tagits hänsyn till vid jämförelsen, när det är 

lämpligt och möjligt.  

4.3.3 DO mot Stockholms läns landsting 

Detta avgörande från Svea hovrätt rörde en kvinna som blivit hänvisad från en 

vårdcentral till en specialistavdelning på ett sjukhus.100 Hon besökte 

vårdcentralens fertilitetsklinik i syfte att få information om hur hon skulle gå 

vidare för att få tillgång till assisterad befruktning. Vårdcentralen hänvisade henne 

till en avdelning på ett sjukhus med hänvisning till att de där var specialister på 

samkönade par och assisterad befruktning. Fråga uppstod om kvinnan blivit 

diskriminerad genom vårdcentralens handlande. 

Hovrätten fastställde i sin dom tingsrättens bedömning när det gällde frågan om 

kvinnan befunnit sig i en jämförbar situation som någon som inte missgynnats. 

Tingsrätten tog hänsyn till både kvinnans vård- eller stödbehov och det faktum att 

den inledande basutredningen är densamma för samkönade som olikkönade par. 

Vård- eller stödbehovet bör enligt prop. 2007/08:9 vara det avgörande när det 

gäller frågan om jämförbar situation och rätten till vård.101 Vid beaktande av vård- 

och stödbehovet slog tingsrätten fast att vård- och stödbehovet lär vara detsamma 

för en kvinna i en samkönad relation som en kvinna i en olikkönad relation. Detta 

i kombination med det faktum att den inledande basutredningen är densamma för 

såväl samkönade som olikkönade par ledde till att kvinnan ansågs befinna sig i en 

jämförbar situation som en kvinna i en olikkönad relation. 

4.4 Sammanfattning 

Detta kapitel har syftat till att analysera utvalda rättskällor som är av relevans för 

besvarandet av den andra uppställda frågeställningen, nämligen vilken vägledning 

som finns avseende tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation i mål som har 

samband med sexuell läggning. Bristen på vägledning i andra rättskällor än 

                                                 
100 Svea hovrätts dom i mål T 9222-11 den 12 november 2012. 
101 Prop 2007/08:9, s. 488. 
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rättspraxis föranleder att denna del i huvudsak bestått av redogörelser för centrala 

rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen och Europadomstolen. 

Andra rättskällor har beaktats där de har ansetts ge vägledning vid besvarandet av 

frågeställningen. Sammanfattningsvis kan sägas att antalet rättsfall som diskuterat 

hur tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation bör gå till är begränsat. De 

slutsatser som dragits av detta kapitel redogörs för i det nästkommande kapitlet. 
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5 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER OCH 

SLUTSATSER 

Denna uppsats har försökt att applicera de teorier som finns kring rättsfrågor och 

sakfrågor, samt deras inbördes relation, på rekvisitet jämförbar situation. Genom 

detta tillvägagångssätt kan följande konstateras. 

Tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation väcker både sakfrågor och 

rättsfrågor. En av de frågeställningar som inledningsvis ställdes var i vilken 

utsträckning rekvisitet utgör sak- respektive rättsfrågor. Frågan kan tyckas vara 

ställd på ett vis som anmodar ett entydigt svar. Det är dock inte fråga om hur stor 

andel av rekvisitet som utgör den ena eller andra typen av frågor. Vad det istället 

är fråga om är hur förhållandet mellan dessa två typer av frågor ska ses vid 

tillämpningen av rekvisitet jämförbar situation samt hur rättstillämparen 

lämpligast bör förhålla sig till rekvisitet.  

Rekvisitet jämförbar situation är nära kopplat till den jämförelse som ska göras i 

diskrimineringsmål.102 Rekvisitet syftar snarast till att begränsa kretsen av 

jämförelsepersoner. För att jämförelsen ska kunna göras på ett lämpligt sätt krävs 

att parterna fört bevisning om åtminstone vilken situation personen som påstår sig 

ha blivit diskriminerad befinner sig i. Därutöver är det lämpligt att vid fall där en 

faktisk jämförelseperson finns, även föra bevisning om denna persons situation. 

Det är inte helt ovanligt att det finns flera potentiella jämförelsepersoner. När 

bevisningen lagts fram är det upp till domstolen i fråga att dels besvara de 

sakfrågor som uppstått (med andra ord att ta ställning om bevisningen som 

framlagts är tillräckligt övertygande), samt rättsfrågan (om situationerna är 

jämförbara). Vid jämförandet aktualiseras alltid en ofrånkomlig rättsfråga, 

nämligen om situationerna är jämförbara. Denna slutsats skulle kunna 

sammanfattas som att parterna behöver föra bevisning om situationen för den som 

påstår sig ha blivit diskriminerad, samt bevisning om situationen som eventuella 

                                                 
102 Prop. 2007/08:9, s. 89 f.  
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potentiella faktiska jämförelsepersoner befinner sig i. För hypotetiska 

jämförelsepersoner kan bevisning däremot inte föras. Det är sedan upp till 

domstolen att ta ställning till om någon av dessa faktiska eller hypotetiska 

jämförelsepersoner befinner sig i en situation som är jämförbar med den som den 

som påstår sig vara diskriminerad befinner sig i.  

Som framgått ovan är vägledningen när det gäller tillämpningen av rekvisitet 

jämförbar situation knapp. Denna uppsats har bland annat syftat till att synliggöra 

den vägledning som finns gällande tillämpningen av rekvisitet i mål som har 

samband med sexuell läggning. Utvalda rättskällor som behandlar tillämpningen 

av rekvisitet jämförbar situation i mål som har samband med sexuell läggning har 

redogjorts för. Den vägledning som finns utgörs till stora delar av rättspraxis 

varför fokus har legat på att analysera utvalda domar.  

Vilken vägledning kan då fås avseende tillämpningen av rekvisitet i mål som har 

samband med sexuell läggning? Först kan konstateras att icke jämförbarhet inte 

får motiveras av en omständighet som baseras på diskrimineringsgrunden. Om en 

person påstår sig ha blivit diskriminerad på grund av sin sexuella läggning kan 

inte personens sexuella läggning i sig utgöra stöd för att jämförbarhet med en 

person med en annan sexuell läggning inte föreligger. Detta gäller även kriterier 

som kan uppfattas som neutrala till sin karaktär som enbart träffar personer av en 

viss sexuell läggning, då dessa är undantagna möjligheten att uppfylla kravet, 

exempelvis krav på äktenskap. Förhållandet mellan direkt och indirekt 

diskriminering har på detta område klargjorts av EU-domstolen. Diskriminering i 

form av uppställande av ett krav på äktenskap, när äktenskap är förbehållet 

olikkönade par, utgör direkt diskriminering förutsatt att de registrerade partnerna 

och makarna befinner sig i jämförbara situationer. 

EU-domstolen har vidare i ett flertal domar konstaterat att situationerna som 

jämförs inte behöver vara identiska utan endast jämförbara.  Det får anses klart att 

jämförbar ger en vidare krets av potentiella jämförelsepersoner än identisk, 

däremot saknas det vägledning huruvida hur nära ordet identisk rekvisitet 

jämförbar ligger.  
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Hur jämförelsen ska göras berör EU-domstolen i en rad rättsfall, varav de som är 

av intresse för att uppnå uppsatsens syfte har redogjorts för. Det tydligaste 

riktmärket är att jämförelsen inte ska ske på ett allmänt och abstrakt sätt utan 

konkret och specifikt med avseende på den berörda förmånen. Vid första anblick 

av dessa skrivelser kan det verka tydliggörande av rekvisitet, men vid närmare 

analys väcker det snarast fler frågor än svar. Vad skiljer exempelvis en allmän 

jämförelse från en konkret? En abstrakt från en specifik? Vilken innebörd kan 

fästas vid att jämförelsen ska ta hänsyn till den berörda förmånen på andra 

områden än de som rör arbetslivet?  

I de domar som redogjorts för från EU-domstolen har domstolen haft att jämföra 

situationen för samkönade par som ingått registrerat partnerskap med olikkönade 

par som ingått äktenskap. I dessa fall ska jämförelsen inte grundas på huruvida 

registrerade partnerskap och äktenskap i rättsligt hänseende är allmänt och 

fullständigt jämställda utan fokus ska ligga på de rättigheter och skyldigheter som 

är relevanta med hänsyn till syftet med och villkoren för beviljandet av den 

aktuella förmånen.  

Rättsfallen från EU-domstolen berör alla någon typ av förmån som är kopplad till 

arbetslivet, må vara pension eller andra förmåner. Det är värt att fundera över 

huruvida det utifrån dessa rättsfall går att dra några slutsatser även på 

diskrimineringsmål på andra områden. Det är författarens mening att en 

skyldighet föreligger, i de fall det är lämpligt, att ta hänsyn till dessa 

överväganden även vid tillämpning av rekvisitet på områden som rör andra 

områden än arbetsrättsliga förmåner.  

De svenska domarna rör tillgången till varor och tjänster samt tillgång till vård. Ur 

dessa rättsfall kan följande, som även finner stöd i prop. 2007/08:9, utläsas. När 

det gäller restaurangbesök (och troligtvis även besök i butik, besök i nöjeslokaler 

och samhällsservice) är i princip alla jämförbara. När det gäller tillgång till vård 

bör vård- eller stödbehovet stå i centrum, något som också framgår av prop. 

2007/08:9. Vidare bör likheter i vårdens innehåll och omfattning tala för att 

jämförbarhet föreligger.  
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Slutligen kan konstateras att den vägledning som finns angående tillämpningen av 

rekvisitet jämförbar situation i mål som har samband med sexuell läggning är 

begränsad när det gäller såväl vilka samhällsområden som berörs som antalet 

prejudicerande rättsfall. I kombination med rekvisitets obestämda natur leder detta 

till att risken för att domstolar väger in olika hänsyn vid tillämpningen av 

rekvisitet inte är obetydlig. Oklarheten i rekvisitet för med sig en risk för 

godtycklig och inkonsekvent rättstillämpning.103  

  

                                                 
103 Denna risk varnar även Asher Gabriel Emanuel i Nya Zeeland för, se Asher Gabriel Emanuel, 
To Whom Will Ye Liken me, and Make Me Equal? Reformulating the role of the comparator in the 
Identification of Discrimination, Victoria University of Wellington Law Review, June 2014. 
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