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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inom 

könsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagen 

ger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och vi 

undersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt.  

Vi fokuserar på frågeställningar som berör EU-rättens användning i Arbetsdomstolen, 

skillnader mellan jämställdhetslagens och diskrimineringslagens tillämpning samt 

diskrimineringslagens effekter.  

 

Metoderna som används i studien är en innehållsanalys av åtta fall i Arbetsdomstolen samt tre 

semi-strukturerade intervjuer med respondenter från Diskrimineringsombudsmannen, 

arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. 

 

Vårt resultat visar på att EU-rätten har en stor inverkan på svenska domar och att användningen 

av EU-rättskällor var vanligare i samband med jämställdhetslagen innan lagförändringen 2009. 

Resultatet visar även på att trots förändringen i lagstiftningen 2009 gällande den ekonomiska 

ersättningen som var tänkt att generera högre ersättning vid diskriminering så har det inte skett 

någon märkbar skillnad i fallen. 

 

 

Nyckelord: Könsdiskriminering, diskrimineringslagen, rättssociologi, graviditet, EU-rätt. 

   



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to create knowledge of how the swedish law against gender 

discrimination in relation to employment and pregnancy works and the effects of the law. This 

study is directed to them with an interest of sociology and labour law. The issues in focus is 

how the European Union-law is used in swedish court, how the Swedish law from 2009 has 

affected the outcome in court compared to the earlier law and how the participants look at the 

effect of the law.  

The methods used for this study is a content analysis of eight cases from court and three 

interviews with the Swedish equality ombudsman, a labour union organization and a employers 

union organization. 

We have found that the European Union-law has an impact on the justice system. We also found 

that the use of legal usage from the European Union court were more common before 2009 and 

the change in swedish law. We found that despite the change concerning the economic 

compensation in the new law 2009 that were supposed to promote higher compensation there 

were not any signs of higher compensation in the cases.  

 

Keywords: Gender-discrimination, anti-discrimination act, sociology, pregnancy, European 

Union-law. 

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Sederblad som hjälpt oss med vägledning under 

tidens gång. Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter för deltagande i studien och 

värdefulla insikter samt den flexibilitet ni bidragit med för att vi skulle lyckas hålla oss inom 

vår tidsram för studien.  

 

Under arbetets gång har båda författarna varit delaktiga i samtliga steg samt insamling och 

bearbetning av materialet.  

 

Tack! 

 

Paulina Hellström och Linnea Wifvesson, 2019.   
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Förkortnings- och begreppslista 

 

Förkortningar: 

 

AD - Arbetsdomstolen  

DiskL - Diskrimineringslagen (2008:567) 

DO - Diskrimineringsombudsmannen 

EEG-rätt - Europeiska ekonomiskas gemenskapen 

EG-rätt - Europeiska gemenskapen 

EU-rätt - Europeiska unionsrätten 

FLL - Föräldraledighetslagen (1995:584) 

JmL – Jämställdhetslagen (1991:433) 

JämO - Jämställdhetsombudsmannen 

 

Begrepp: 

 

Bad will – Kan uppstå när ett företag brutit mot en lag och medför negativa 

känslomässiga och/eller ekonomiska effekter.  

Effekt - Resultatet av en viss påverkan. Synonymer till ordet är exempelvis inverkan, 

påföljd, resultat, följd. 

Förarbeten - Samlingsnamn för de tryck som ges ut inför en lagändring, ex 

propositioner och utredningar. 

Genomdömd lag - Lagstiftning som har kommer till användning mycket och skapat 

en stor mängd praxis, vilket inte lämnar mycket utrymme för tolkning. 

Kärande - Den som i rättegång är målsägande och yrkar mot någon annans felaktiga 

agerande. 

Norm - Förväntade beteende i samhället som styrs av underförstådda regler. 

Praxis - Står för ett vedertaget handlingsmönster och är ett samlingsnamn för rättsliga 

avgörande. 

Proposition - Förslag på ett beslut som regeringen lägger fram för riksdagen. 

Rekvisit - En del av en paragraf i en lagstiftning som anses vara en förutsättning för 

att ett förhållande ska föreligga. 

Rättskipningsaktör – En aktör som utför handlingen att döma.  

Rättskälla - Samlingsnamn för de källor som anger lagens uppbyggnad, det ingår ex 

praxis och förarbeten. 

Stadga - En samling föreskrifter, i detta fall enligt EU:s grundläggande rättigheterna. 

Tilltalade - Den som i rättegång är svarande och påstås ha agerat felaktigt. 
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1 Inledning 

Nedan följer en inledning till vårt problemområde som visar på varför det är intressant att 

studera. Detta följs sedan av vårt syfte och frågeställningar för att avsluta med våra 

avgränsningar för området vi har valt. 

1.1 Bakgrund  

Diskriminering i arbetslivet förekommer trots den anti-diskriminerande lagstiftning vi har.  År 

2018 gjordes 807 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, vidare förkortat DO, 

kopplade till arbetslivet vilket gör arbetslivet till det samhällsområde där flest 

diskrimineringsfall anmäls. Denna siffran har även stigit de senaste åren, då det 2017 gjordes 

706 anmälningar inom området och 2016 634 anmälningar. Inom diskrimineringsgrunden kön 

så har anmälningarna ökat från 316 stycken 2016 till 386 stycken 2018. Även siffran för de fall 

som behandlar missgynnande i samband med föräldraledighet har stigit från 76 stycken 2016 

till 85 stycken 2018. Diskriminering i samband med kön är den näst mest förekommande 

diskrimineringsgrunden inom samhällsområdet arbetsliv, efter etnisk tillhörighet 

(Diskrimineringsombudsmannen 2018).  

Så vad beror dessa stigande siffror på? Det är något vi inte med säkerhet kan svara på, däremot 

finns ett flertal aspekter som vi misstänker kan påverka det stigande antalet anmälningar. 

Exempelvis så kan det finnas ett samband med me too - rörelsen som synliggjort sexuella 

trakasserier. Uppmaningen att anmäla när man blivit utsatt för sexuella trakasserier kan mycket 

väl ha påverkat kvinnor att våga anmäla diskrimineringsärenden på grund av graviditet. Detta 

är en intressant aspekt som vi kommer lämna utanför vår studie och fokusera på lagstiftningens 

effekter i samhället. Vi anser det av relevans att studera dessa fenomen då det intressant nog 

fortfarande förekommer en omfattande grad av könsdiskriminering i arbetslivet trots den 

samhällsutveckling som skett och de nya regleringar som införts inom både svensk rätt och den 

europeiska unionsrätten, vidare förkortat EU-rätt. Det faktum att endast det ena biologiska 

könet kan bära barn borde inte leda till ett missgynnande. Vi vill därför undersöka hur pass 

effektiv lagstiftningen inom detta området är.  

Vi har i nuläget uppfattat en relativt låg grad av forskning inom detta området, kanske för att 

det inte går att bedöma lagstiftningens effekter ännu eftersom den lagen vi har nu är relativt ny, 

men kanske även för att det uppfattas svårt att greppa. Calleman (2014) behandlar i sin artikel 

den historiska utveckling som finns inom området och lyfter hur lagen utformats av samhällets 

behov samt de effekter som lagen därmed gett. I en avhandling av Lerwall (2001) analyseras 

den nationella och internationella rätten kopplad till diskriminering i samband med kön och i 

en artikel av Masselot (2007) finns en kritisk bedömning av hur EU-rätten som berör 

jämställdhet fungerar. Vi anser att det behövs mer forskning inom detta område, vilket vi även 

fått bekräftat av DO som själv arbetar med vissa liknande frågor i dagsläget. Vi upplever att det 

saknas forskning om den nuvarande diskrimineringslagen, vidare förkortat DiskL, och dess 

effekter. Detta kan bero på att lagen i skrivande stund endast är 10 år gammal, men vi anser det 

ändå dags att undersöka saken. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att skapa en bredare förståelse för hur den svenska lagstiftningen inom 

könsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar för att ge en djupare 

inblick huruvida den tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. Vår studie riktar sig till de 

som intresserar sig för rättssociologi, framförallt inom arbetsrätt, och ska belysa om vilka 

effekter lagstiftningen får på samhället. Följande är våra frågeställningar: 

1. Hur har EU-rätten som berör jämställdhet och könsdiskriminering kommit till 

användning i domslut som berör könsdiskriminering i samband med graviditet? 

 

2. Hur har diskrimineringslagen som instiftades under 2009 påverkat utfallet i domslut i 

arbetsdomstolen om könsdiskriminering vid graviditet i jämförelse med domslut före 

2009 som då dömdes enligt jämställdhetslagen?  

 

3. Hur ser diskrimineringsombudsmannen, arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer på diskrimineringslagens effekter när det gäller anställning 

och graviditet?  

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till att endast beröra den könsdiskriminering som är kopplad till 

kvinnor i samband med graviditet och anställning. Både kvinnor och män kan missgynnas i 

samband med föräldraledighet och därmed bli utsatta för diskriminering, däremot hade detta 

undersökningsområde blivit för brett för vår studie. Vi är även medvetna om att EU-rätten har 

många beståndsdelar som påverkar medlemsländerna men vi har inte fördjupat oss i hela EU-

rätten eftersom det hade blivit en mer omfattande studie. Vi använder oss av EU-direktiv och 

praxis från EU-domstolen. Däremot har vi inte använt oss av alla direktiv inom jämställdhet 

och diskriminering, utan de vi anser relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vi har även 

avgränsat oss till att endast använda den praxis från EU-domstolen som förekommer i våra 

undersökningar och inte all praxis som berör graviditet.  
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2 Kunskapsbakgrund 

Här redogör vi för viktig kunskap och lagens uppbyggnad som behövs för att få en grund till 

att analysera lagens effekter. Vi redogör för delar av EU-rätten samt svensk lag och beskriver 

viktiga aktörer inom området och vilken roll de har. 

2.1 EU – rätt 

EU-rätten har stor inverkan på medlemsstaternas lagstiftning och inom arbetsrätten är det 

vanligt att lagar påverkas av direktiv. Ett direktiv innebär en bestämmelse som inte 

nödvändigtvis tillämpas direkt på medlemsstaterna utan lämnar utrymme för medlemsstaterna 

att själva vidta åtgärder som leder till uppfyllelse av direktivets bestämmelser (Källström & 

Malmberg 2016).  

Nedan följer beskrivningar av relevanta direktiv som påverkat den svenska lagstiftningen 

rörande diskriminering i samband med kön och föräldraledighet. Direktiv som utfärdats innan 

1993 har beteckningen EEG då Europeiska ekonomiska gemenskapen ersattes av Europeiska 

gemenskapen och beteckningen blev EG. Detta på grund av att EU bildades 1993. I samband 

med Lissabonfördraget 2009 upplöstes europeiska gemenskapen, som då var den första av EU:s 

pelare. Därav har direktiv som utfärdats efter 2009 beteckningen EU. 

2.1.1 Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG 

Det första likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG införlivade EU-rätten 1976 och ändrades 

2002 genom likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG. Direktivet berör likabehandling i fråga om 

anställning, yrkesutbildning, befordran och arbetsvillkor. I Artikel 2 förbjuds all form av 

diskriminering som har samband med kön. Direkt diskriminering innebär att en person på grund 

av könstillhörighet behandlas mindre förmånligt än en annan person i en jämförbar situation. 

Indirekt diskriminering innebär att skenbart neutrala bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt 

missgynnar en person med viss könstillhörighet jämfört med en person med motsatt 

könstillhörighet. Undantag kan göras om det går att motivera varför bestämmelsen, kriteriet 

eller förfaringssättet är nödvändigt för att uppnå ett berättigat mål. Med trakasserier och 

sexuella trakasserier avses ett oönskat beteende som leder till att en persons värdighet kränks. 

I det fall de anses som trakasserier har beteendet samband med den utsattas könstillhörighet. 

När det gäller sexuella trakasserier gäller beteendet ett uppträdande av sexuell natur. Även 

instruktion att diskriminera anses enligt direktivet som diskriminering. I Artikel 8b beskrivs 

även medlemsstaternas skyldighet att vidta åtgärder för att främja likabehandling och 

uppmuntra parter på arbetsmarknaden att främja likabehandling (Likabehandlingsdirektivet 

76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG). 

2.1.2 Mödradvårdsdirektivet 92/85/EEG  

Syftet med mödravårdsdirektivet 92/85/EEG som införlivades 1992 är enligt Artikel 1 att 

främja säkerhet och hälsa för gravida arbetstagare samt arbetstagare som nyligen fött barn eller 

ammar. Bestämmelserna omfattar enligt Artikel 3 arbetsmiljö och arbetsuppgifter som kan 

anses vara skadligt eller ohälsosamt för någon av de tre grupper som beskrivs i syftet. I de fall 

att säkerhetsriskerna kan åtgärdas ska arbetsgivaren enligt Artikel 5 göra så, annars ska 

arbetstagare som tillhör en av grupperna som beskrivs i syftet tillfälligt omplaceras. Enligt 

Artikel 8 ska de arbetstagare som tillhör någon av de tre grupper som beskrivs i syftet ha rätt 

till sammanhängande barnledighet i 14 veckor under tiden före eller efter förlossning. Det råder 
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enligt Artikel 10 även förbud mot uppsägning på grund av att arbetstagaren är gravid, nyligen 

fött barn eller ammar (Mödravårdsdirektivet 92/85/EEG).   

2.1.3 Föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU  

Föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU tillkom 2010 som ett komplement till 

mödravårdsdirektivet 92/85/EEG. I bakgrunden till förslaget föreligger främst balansen mellan 

arbete och privatliv och det obalanserade system för ledigheter som berör kvinnor och män. Här 

framhävs det att män har otillräckliga incitament att vara lediga när det kommer till bland annat 

vård av barn, vilket även förvärrar kvinnans sysselsättningssituation. Syftet med direktivet var 

att förbättra möjligheten till balans mellan arbete och privatliv samt att öka mäns uttag av 

familjerelaterade ledigheter. Den tidigare bristen på pappaledighet i EU-rätten har nu införts i 

Artikel 4 som berättigar pappan 10 dagars ledighet i samband med barnets födsel. Rätten till 

föräldraledighet behandlas i Artikel 5 och tillskriver 4 månaders föräldraledighet med anledning 

av barnets födsel, adoption eller omhändertagande (Föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU). 

2.1.4 Bevisbördedirektivet 97/80/EG 

År 1997 tillkom det så kallade bevisbördedirektivet 97/80/EG med syfte att säkerställa större 

effektivitet inom området för likabehandling. I rådets motivering lyder att bestämmelserna i 

direktivet ska leda till en omfördelning av bevisbördan i de mål som berör könsdiskriminering. 

Ansvaret för bevisbördan tas ifrån kärande, alltså arbetstagaren, som inte längre ska behöva 

bevisa att diskriminering föreligger. Detta innebär således att bevisbördan läggs på den 

tilltalade, alltså arbetsgivaren, att uppvisa varför diskriminering eller brott mot 

likabehandlingsprincipen inte skett (Bevisbördedirektivet 92/80/EG). 

2.1.5 Mål C- 177/88 

Mål C-177/88 är en tvist som behandlats i EU-domstolen mellan den kärande, Elisabeth 

Johanna Pacifica Dekker och de tilltalade, Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, 

vidare förkortat VJV. Tvisten rör sig huruvida VJV har tolkat artiklarna 2 och 3 i rådets direktiv 

76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 

kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor. VJV har nekat Elisabeth J. P. Dekker anställning då hon vid 

anställningsförfarandet var gravid, vilket skulle innebära en längre frånvaro från arbetet om hon 

skulle få tjänsten. Domstolen dömer att VJV har handlat i direkt strid mot 

likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG.  

Den andra frågan i fallet är om ovanstående beslut skulle ändrats om det inte skulle finnas några 

manliga kandidater för tjänsten. Här beslutar domstolen att domen skulle bli den samma i båda 

lägen. Detta innebär således att vid könsdiskriminering i samband med graviditet behövs det 

ingen fysisk jämförelseperson, i detta fallet en man, för att diskriminering ska ha skett. Fallet 

har haft stor betydelse i rättsfall i form av praxis rörande att det inte längre behövs en fysisk 

jämförelseperson vid könsdiskriminering i samband med graviditet. Tvisten har blivit känd som 

Dekker-domen, vilket vi kommer benämnda den som i fortsättning. 
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2.2 Svensk lag 

2.2.1 Jämställdhetslagen (1979:1118) 

I regeringens proposition 1978/79:175 föreslogs den första lagen för jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetslivet. Syftet var att främja kvinnor och mäns lika möjligheter till arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet genom bland annat diskrimineringsförbud 

och aktiva åtgärder (Arbetsmarknadsdepartementet 1978/79). I regeringens proposition 

1990/91:113 föreslogs JmL som ny jämställdhetslag med syfte att förbättra främst kvinnornas 

villkor i arbetslivet. Även jämställdhetsombudsmannen, vidare benämnt JämO, skulle få ökade 

resurser i samband med lagändringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK 

1990/91).  

I 2 § JmL klargörs det även att den som inte är anställd men söker arbete eller genomför 

yrkespraktik hos arbetsgivaren även omfattas av diskrimineringsförbuden. 15 § JmL regleras 

förbud mot direkt diskriminering, som här förklaras med att arbetsgivaren inte får missgynna 

en arbetssökande eller arbetstagare genom sämre behandling än vad någon annan i en jämförbar 

situation skulle behandlats. Missgynnandet måste här ha samband med kön. Samma sak gäller 

i 16 §, där den indirekta diskrimineringen regleras. Skillnaden beskrivs likt EU-rättens 

definition i att diskrimineringen istället sker genom att tillämpa bestämmelser, kriterium eller 

förfaringssätt som framstår neutralt men missgynnar personer av det ena könet. För att tillämpa 

sådan bestämmelse måste det kunna motiveras som nödvändigt för att uppnå ett visst mål. 16 a 

§ JmL och 16 b § JmL behandlar även förbud mot trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera. Förbud mot både direkt och indirekt diskriminering gäller enligt 

17 § JmL då arbetsgivaren beslutar i anställningsfråga eller tilltar andra åtgärder under 

anställningsförfarandet, beslutar om befordran eller utbildning, vid åtgärder som rör 

yrkespraktik, annan utbildning eller yrkesvägledning, tillämpar löne- och anställningsvillkor, 

leder och fördelar arbetet eller säger upp alternativt avskedar arbetstagare (SFS 1991:433). 

JämO uppmanas i 31 § JmL att försöka förmå arbetsgivare att frivilligt följa lagen och medverka 

för att främja jämställdhet i arbetslivet. I 46 § JmL beskrivs JämOs tillåtelse att föra talan för 

den enskilda arbetstagaren eller arbetssökande (SFS 1991:433).  

2.2.2 Diskrimineringslagen (2008:567) 

DiskL införlivades i svensk lagstiftning 2009. I samband med detta ersattes tidigare lagstiftning 

rörande diskriminering i arbetslivet och slogs ihop till en. Tidigare hade jämställdhetslagen som 

infördes 1979 och sedan omarbetats till JmL 1991 varit den lagstiftning som berört 

diskriminering av kön i arbetslivet. Den första lagen att behandla etnicitet i samband med 

diskriminering i arbetslivet infördes 1986. Efter 1999 reformerades Sveriges 

diskrimineringslagstiftning vilket bidrog till en ny lag för etnisk diskriminering samt gav 

upphov till lagar som behandlar diskriminering i samband med sexuell läggning och 

funktionshinder (Källström & Malmberg 2016). I samband med införandet av DiskL 

implementerades likabehandlingsdirektivet (direktiv 76/207/EEG ändrat genom direktiv 

2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och 

arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) (Kulturdepartementet 2008). 

I 1 kap 1 § DiskL beskrivs diskrimineringsgrunderna och lagens ändamål med att “motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567). Lagen är 

enligt 1 kap 3 § DiskL tvingande, vilket betyder att bestämmelserna enligt lagen inte kan avtalas 

bort. I 1 kap 2 § DiskL beskrivs även hur lagen innehåller de förbud som råder mot 

diskriminering och repressalier samt bestämmelser kring aktiva åtgärder och tillsyn. Även 

bestämmelser om ersättning och ogiltighet samt rättegång behandlas (SFS 2008:567).  

Enligt 1 kap 4 § DiskL kan diskriminering avses i olika former. Först ut är direkt diskriminering 

som betyder att arbetsgivaren inte får missgynna en arbetssökande eller arbetstagare genom 

sämre behandling än vad någon annan i en jämförbar situation skulle behandlats. 

Missgynnandet måste även ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Därefter finner vi indirekt diskriminering, som innebär att arbetsgivaren tillämpar en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår neutralt men missgynnar någon 

som tillhör en av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering av funktionsnedsatta kan ske 

genom bristande tillgänglighet då åtgärder inte vidtas för att sätta personen i en jämförbar 

situation med någon utan funktionsnedsättning. Trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera anses också vara diskriminering. Diskrimineringsförbudet i 

arbetslivet regleras i 2 kap 1 § och innebär att arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare, 

den som gör förfrågan om eller söker arbete, den som söker eller fullgör praktik eller den som 

står till förfogande att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft (SFS 

2008:567). 

I kapitel 13 i regeringens proposition 2007/08:95 läggs argument fram för att det ska kosta att 

diskriminera. Detta ska leda till bättre förutsättningar för en högre ersättningsnivå i den nya 

påföljden som benämns diskrimineringsersättning istället för att hänvisa till skadestånd. Tanken 

är att betona vikten att avskräcka från diskriminering (Kulturdepartementet 2008). 

Diskrimineringsersättningen regleras nu i 5 kap DiskL (SFS 2008:567).  

I kapitel 4 om tillsyn beskrivs även DO:s roll.  I 4 kap 1 § DiskL framgår att DO har till uppgift 

att utöva tillsyn över att bestämmelser i DiskL följs, i första hand genom att försöka låta de som 

omfattas av lagen att följa bestämmelser frivilligt. I 4 kap 2 § DiskL framgår även att DO har 

till uppgift att föra talan i domstol för den enskilda (SFS 2008:567). 

2.2.3 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen  

I riksdagens proposition 2007/08:95 om ett starkare skydd mot diskriminering beskrivs även 

förslag till lag om Diskrimineringsombudsmannen, som i samband med införandet av DiskL 

även ska träda i kraft 2009 (Kulturdepartementet 2007). I 1 § beskrivs att DO har de uppgifter 

som framförs i DiskL, men även att verka för att diskriminering av någon av 

diskrimineringsgrunderna i DiskL inte förekommer på några områden av samhällslivet samt 

verka för lika rättigheter och möjligheter. 2 § beskriver hur DO ska hjälpa den som är utsatt för 

diskriminering att ta tillvara på sina rättigheter och i 3§ framhävs ansvaret DO har att bidra till 

information, utbildning och kontakt med exempelvis myndigheter, företag och enskilda. DO 

ska följa den internationella utvecklingen samt forsknings- och utvecklingsarbete och föreslå 

ändringar eller åtgärder hos regeringen om det ses nödvändigt samt ta initiativ till övriga 

åtgärder som anses lämpliga för att motverka diskriminering (SFS 2008:568). 
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2.2.4 Föräldraledighetslagen (1995:584) 

1994 lämnade regeringen prop. 1994/95:207 där en ny föräldraledighetslag föreslogs, vilket 

resulterade i att en ny föräldraledighetslag (SFS 1995:584), i fortsättningen förkortat FLL, 

trädde i kraft 1995. Syftet var dels en språkändring av dåvarande motsvarande lag och dels 

uppfyllandet av mödravårdsdirektivet 92/85/EEG (Arbetsmarknadsdepartementet 1994).  

I 16–17 §§ FLL förbjuds arbetsgivare till missgynnande av arbetssökande eller arbetstagare 

med samband till föräldraledighet. Detta förbud gäller såväl när arbetsgivare beslutar i 

anställningsfråga eller uttagning till arbetsintervju, beslutar i befordran eller utbildning som 

leder till befordring, beslutar kring yrkespraktik eller annan åtgärd som rör utbildning, tillämpar 

löne- och andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet eller säger upp alternativt 

avskedar arbetstagare vilket även leder till ogiltigförklaring om arbetstagaren begär så. 

Undantag gäller då förbud är en nödvändig följd av ledigheten (SFS 1995:584). 18–19 §§ FLL 

innehåller även bestämmelser om omplacering, som bland annat tillåter kvinnliga arbetstagare 

i samband med graviditet att behålla anställningsförmåner och besitta rätten att omplaceras vid 

exempelvis fysiskt påfrestande arbetsuppgifter eller arbete som bryter mot vissa föreskrifter i 

arbetsmiljölagen (SFS 1995:584).  

Värt att nämna är att föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU innehöll bestämmelser om vad 

som regleras i FLL, men direktivet innehöll inga bestämmelser som är nya för FLL 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2010). 

2.3 Viktiga aktörer 

2.3.1 Arbetsmarknadsorganisationer 

I 6 § Lagen om medbestämmande definieras arbetsmarknadsorganisationerna. För att ses som 

arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisation inom arbetsrätten ska deras uppgift vara att ta 

hand om arbetstagarnas respektive arbetsgivarnas intressen. I Sverige domineras 

arbetstagarorganisationer LO, TCO och SACO som har ett antal medlemsorganisationer under 

sig. På arbetsgivarsidan finns Svenskt näringsliv inom den privata sektorn, som i sig innehåller 

nästintill 50 medlemsorganisationer. Inom de kommunala verksamheterna finns SKL, Sveriges 

kommuner och landsting. Inom den statliga sektorn finns Arbetsgivarverket (Glavå & Hansson 

2016). 

2.3.2 Diskrimineringsombudsmannen 

DO ersatte JämO i samband med diskrimineringslagens tillträde 2009. DO är en myndighet 

som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt ett samhälle fritt från 

diskriminering. Detta bland annat genom tillsynsarbete, som innebär att ett företag som är 

föremål för en anmälan till DO ska granskas och utredas om det är så att de agerar 

diskriminerande eller inte. DO arbetar även med att driva ärende till domstol, vilket oftast sker 

om tvisten innehåller frågor som anses principiellt viktiga eller berör många människor. I övrigt 

ska DO sprida kunskap och arbeta med utvecklingen inom diskrimineringsområdet 

(Diskrimineringsombudsmannen 2019). DOs uppgifter beskrivs närmare i DiskL och Lagen 

om Diskrimineringsombudsmannen, se kapitel 2.2.2 samt 2.2.3. 
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2.3.3 Arbetsdomstolen   

I arbetsrättsliga tvister fungerar AD som högsta instans och fungerar då även som slutinstans. I 

många fall är AD den första samt slutliga instansen vilket strider mot principen att få sin talan 

prövad i flera instanser. Viktigt att veta är att AD enbart prövar tvistefrågor där parterna redan 

har provat att förhandla, detta ska ske på lokal samt central nivå. Ledamöterna i AD består av 

tre olika kategorier så som jurister (domare), intresserepresentanter och oberoende personer 

som ska vara insatta i förhållandena på arbetsmarknaden. Sammanlagt ska det vara fjorton 

intresserepresentanter och består av representanter valda utav arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer. I tvister där man prövar diskriminering ser denna sammansättning 

lite annorlunda ut. Totalt ska det finns fem ledamöter för att AD ska anses som domför, av dessa 

fem ledamöter ska minst tre stycken inte representera någon partintressent. AD som insats har 

som rykte att skriva välformulerade och tydliga domskäl där man tydligt kan följa ledamöternas 

tankegång till domskälet. Vidare är AD kända för sitt omfattande användande av 

förarbetsuttalande och samt sina tidigare avgörande (Glavå & Hansson 2016).  
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3 Tidigare forskning 

Här redogör vi för ett urval av relevant forskning som har berört vårt problemområde. 

Vi har upptäckt stora kunskapsluckor i sökandet efter tidigare forskning kring detta område. 

Det kan delvis bero på diskrimineringslagens relativt nya tillträde. En annan faktor kan vara 

svårigheten att mäta och dra slutsatser i dessa komplexa juridiska förhållanden. 

3.1 Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt 

Calleman (2014) har i sin artikel fokuserat på hur arbetskraftens storlek och sammansättning 

har påverkats av den svenska arbetsrätten och arbetsmarknadsregleringar. Lagarna som ligger i 

fokus är lagen om anställningsskydd samt de som berör föräldraledighet och diskriminering 

inriktat på grupper som kvinnor, äldre och invandrare. Författaren, Catharina Calleman som är 

professor i rättsvetenskap vid Örebros universitet, fokuserar främst på bakgrunden till 

regleringens förändringar och uppkomst men det uppstår även moment som visar på 

regleringens effekter i samhället ur ett demografiskt perspektiv. Calleman (2014) baserar sin 

forskning från uttalanden i förarbeten där hon försökt identifiera syftet, uttalat som outtalat, för 

reformen. Vi har lagt fokus på delarna som behandlar föräldraledighet och diskriminering av 

kvinnor i arbetslivet då detta är relevant för vår studie. 

Calleman (2014) beskriver händelser så långt tillbaka som till början av 1930-talet där den 

första arbetsrättsliga lagstiftningen som hade ett tydligt uttalande om demografiska effekter 

antogs. Under 1920 var det en låg äktenskapsfrekvens, dryga 42% av alla vuxna kvinnor var 

ogifta. En förändring i giftermålsbalken 1920 innebar att gifta kvinnor blev myndiga och inte 

behövde sin mans tillåtelse för att ta en anställning. Debatten om att låta kvinnor arbeta tog en 

rejäl vändning under 1930-talet då födelsetalen hade sjunkit drastiskt. En kommitté, för att 

utreda befolkningsfrågan, tillsattes där man undersökte problemet med att kombinera en 

anställning med äktenskapet samt moderskapet. Utredningen visade på att den negativa 

inställningen till att gifta kvinnor tog en anställning påverkade kvinnan till att välja bort 

äktenskap och barnafödande. Med denna bakgrund antogs lagen om förbud mot arbetstagares 

avskedande i anledning av trolovning eller äktenskap. Lagen utvecklades sedan till att gälla alla 

företag, tidigare gällde lagen enbart företag med minst tre anställda. Ytterligare en lagreform 

kom 1977, lagen om rätt till föräldraledighet. Lagen innebar att det även blev olagligt att säga 

upp en medarbetare eller behandla denna med sämre arbetsförhållande om arbetstagaren tog ut 

sin föräldraledighet. Man tror starkt att dessa reformerna var en del av den ökade 

äktenskapsfrekvensen samt att fler kvinnor födde barn i tidig ålder (Calleman 2014). 

Under de senare åren som behandlas i artikeln beskrivs det hur exempelvis föräldraförsäkringen 

uppkom genom ett sjunkande födelsetal. Föräldraförsäkringen ledde till att det alltid fanns två 

försörjare i familjen vilket skulle leda till möjligheten att utöka familjen med flera barn. 

Föräldraförsäkringen gav inte önskad effekt på samhället, födelsetalet fortsatte att sjunka. Ett 

flertal reformer sattes in för att öka födelsetalet såsom rätten till delad föräldraförsäkring, ett 

skydd mot uppsägning vid användandet av föräldraförsäkringen, lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Dessa reformer gav till slut ett positivt resultat och antalet födda barn ökade 

markant (Calleman 2014). 

I artikeln följer flertal exempel på hur lagen har utformats av samhällets behov av arbetskraft 

och hur lagen har gett önskade samt oönskade effekter i samhället. Calleman (2014) avslutar 

artikeln med att dra slutsatsen att DiskL har ett viktigt syfte där den ofta vill öka 
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arbetskraftsutbudet inom vissa grupper. Vidare har lagens utveckling gett Sverige en hög siffra 

bland kvinnor med anställning och hög jämställdhet bland könen.  

Vår undersökning vill bland annat visa på vilka effekter lagen har på samhället. Vi undersöker 

inte den demografiska effekten utan har ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

3.2 Könsdiskriminering – en analys av nationell och internationell rätt  

I en avhandling av Lotta Lerwall (2001) analyseras den nationella och internationella rätten 

kopplat till könsdiskriminering. Det måste noteras att avhandlingen är från 2001 och behandlar 

den tidigare svenska lagstiftningen jämställdhetslagen, vidare förkortat JmL. Avhandlingen 

berör även folkrätt i sin analys, men den delen har vi valt att bortse från eftersom det inte är av 

relevans för vår studie. Det är sagt av EG-domstolen att EG-rätten alltid har företräde över 

nationell lagstiftning, alltså är det vid konflikt EG-rättens tillämpningar och regleringar som 

gäller. Artikel 249 EU-fördraget beskriver hur förordningar är bindande för medlemsstater och 

direkt tillämpliga, men även artikel 10 EU-fördraget lyfter den skyldighet medlemsstater har 

för att uppnå gemensamma mål och därtill även avskaffa nationella regler som agerar i strid 

med dessa mål. I och med detta har Sverige som medlemsstat även skyldighet att anpassa 

nationell lagstiftning av direktiv som berör jämställdhet. Detta har bland annat införlivats 

genom Regeringsformen 10:5 som överlåter beslutanderätten till EG i de fall där den svenska 

lagstiftningen är mindre långtgående än EG-rätten. 

Lerwall (2001) lyfter även hur EU i sina direktiv rörande jämställdhet definierar likabehandling 

som en frånvaro av diskriminering. Men jämställdhet betyder även mer än frånvaro av 

diskriminering, till exempel målen rörande jämställdhet inom både EU och Sverige anses vara 

av materiell karaktär, vilket betyder att det finns en acceptans för särbehandling om det är vad 

som krävs för att nå de rätta resultaten. Detta innebär således att alla har samma ställning och 

inflytande och kan även förklaras med att man således bör behandlas som jämlika snarare än 

exakt likadant. Den materiella jämställdheten är av positiv karaktär och kräver åtgärder för 

förändring till det bättre, därav är det denna karaktär som speglar de båda parternas definitioner 

och tillämpning.  

Lerwall (2001) lyfter även synen på graviditet i samband med diskriminering inom EU och 

svensk lagstiftning. Både EG-rätten och svensk lagstiftning anser att diskriminering av denna 

karaktär ses som direkt diskriminerande då det krävs ett särskilt skydd som för kvinnor 

förhindrar denna diskriminering eftersom de befinner sig i en situation som inte är jämförbar 

med andra. EG-domstolen har således inte funnit anledning att betrakta diskrimineringen att 

vara av indirekt karaktär. Enligt EG-rätten anses särbehandling av kvinnor i samband med 

graviditet inte som könsneutralt. Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 

2002/73/EG styr om undantag får göras och särbehandling ska accepteras utan att det ses som 

diskriminerande, men oavsett det kan direkt diskriminering endast möjliggöra fördelar för 

kvinnor. 

Avhandlingen har även bidragit med kunskap genom den noggranna analys som gjorts, den 

behandlar inte de samhälleliga aspekter som vi önskar att behandla i denna studien men det 

finns likheter som kan återfinnas i hur svensk lagstiftning ser ut gentemot den EU-rättsliga. 

Lerwall (2001) redogör i sin slutliga diskussion hur könsdiskriminering både i svensk 

lagstiftning och EU-rätt innebär en negativ särbehandling som har samband med 

könstillhörighet. En skillnad kan till exempel ses i att Sverige vill ha en så könsneutral 

lagstiftning som möjligt, inom EU-rätten tillåter lagstiftningen att förbehålla vissa yrken för de 
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som tillhör det ena könet när man i Sverige måste redogöra för i varje enskilt fall. Möjlighet till 

undantag för särbehandling finns även i mindre utsträckning i svensk lag än EU-lag (Lerwall 

2011).  

3.3 The State of Gender Equality Law in the European Union 

I en artikel av Annick Masselot (2007) görs en kritisk bedömning av EU-lagstiftningen som 

berör jämställdhet mellan kvinnor och män. Trots att det gjorts ansträngningar för att skapa 

tydlighet och tillgänglighet så är en del bestämmelser fortfarande oklara. Artikeln delas upp i 

tre delar, varav första delen behandlar tillämpningen av likabehandling av män och kvinnor 

utanför arbetsplatsen. Den andra delen behandlar EU-lagstiftningens ansträngning mot 

öppenhet och förtydligande och den tredje delen behandlar strävan efter att involvera olika 

aktörer i jämställdhetsarbetet. Vi kommer härefter fokusera på den andra delen av artikeln 

eftersom den är av störst relevans för vår studie.  

Trots de försök som gjorts att skapa klarhet, synliggöra och tillgängliggöra delar av EU-rätten 

så har det i viss mån skapat mer förvirring. Ett exempel kan finnas i bestämmelserna om 

jämställdhet i stadgan som inte stämmer överens med bestämmelserna i EG-fördraget som är 

ett av EU:s grundfördrag. I stadgan finns bestämmelser som förbjuder diskriminering och att 

diskrimineringsgrunderna inte ska skiljas åt, medan jämställdhet i EG-fördraget kräver aktiva 

åtgärder för att uppnås. Det finns även en problematik i bestämmelserna som berör familjeliv 

och arbete, som i vissa föreskrifter ger ett skydd rörande moderskap, betald mammaledighet 

och föräldraledighet efter födseln av ett barn. Här lämnas det utrymme att kraftigt begränsa den 

betalda föräldraledigheten och rättigheter kopplade till graviditet ignoreras. Dessutom är 

bestämmelserna om betald mammaledighet istället för betald föräldraledighet inte eniga med 

de bestämmelser som finns i likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG 

samt mödravårdsdirektivet 92/85/EEG (Masselot 2007).  

Masselot (2007) beskriver även hur syftet med ändringen av likabehandlingsdirektivet 

76/207/EEG till 2002/73/EG var att uppdatera, klargöra och modernisera det som berör 

jämställdhet. Trots detta förblev vissa bestämmelser oklara, men en del begrepp har definierats 

och skapat klarhet i viss mån. Till dessa begrepp tillhör bland annat direkt- och indirekt 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Gällande graviditet och moderskap så har 

det inte skett någon förändrad definition i förhållande till likabehandling enligt 

likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG eller könsdirektivet rörande 

varor och tjänster 2004/113/EG. Detta har däremot skett i viss mån i recastdirektivet 

2006/54/EG som är en sammanslagning av sju direktiv som berör likabehandling av kvinnor 

och män i arbetslivet. Bristen på samstämmighet mellan olika direktiv kan här tendera att skapa 

stor förvirring. EG-domstolens rättspraxis inom området går inte alltid heller hand i hand med 

direktivens bestämmelser.  

Slutligen kommer Masselot (2007) till slutsatsen att EU inte lyckats genomföra det utlovade 

klargörandet av lagstiftningen som berör jämställdhet, vilket kanske kan bero på att EU-rättens 

natur är så komplex att allt inte går att förenkla bortom en viss punkt. Det finns dock gott om 

utrymme för förbättring inom detta område (Masselot 2007). Artikeln är skriven ur ett kritiskt 

synsätt, vilket gör att de brister som finns i EU-rätten verkligen tydliggörs. Däremot lyfts kanske 

inte förklaringar till varför lagstiftningen om jämställdhet ser ut som den gör vilket hade kunnat 

förtydliga EU-rättens uppbyggnad. Vi anser ändå artikeln av relevant för vår studie eftersom 

den berör EU-rättens klarhet gällande jämställdhet och graviditet. 
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4 Teoretiskt ramverk 

Här redogör vi vår teoretiska förklaringsmodell som vi använder oss av för att få en förståelse 

inom vårt forskningsområde.  

4.1 Rättssociologi 

Rättssociologi är ett teoretiskt perspektiv som utgår från rätten och samhället där huvudämnet 

är rätten och sociolog är det andra ämnet. I rättssociologi undrar man vad som händer när rätten 

skapas och används, man undrar alltså över rättens effekter i samhället och dess konsekvenser. 

Rättssociologi kan användes vid en enkel liten utredning eller en mer komplicerad studie (Baier, 

Svensson & Nafstad 2018). 

 

          Figur 1. rättssociologins uppbyggnad (Baier, Svensson & Nafstad 2018:14) 

Baier, Svensson och Nafstad (2018) förklarar att rättssociologin är uppbyggd på fyra delar i 

samhället. Den första delen bygger på den formella rätten, benämns som law in books, där man 

ser regler enbart som regler och bortser från handlingar i praktiken. Nästa del är rättens praktik, 

benämns som law in action, där man lägger fokus på hur reglerna tillämpas. Skillnaden mellan 

dessa två delar kan vara att man påstår något (formella rätten) och att man sedan utför det 

(rättens praktik). Formella rätten kan ses som reglerna, vad som är tillåtet och inte tillåtet, 

medans rättens praktik förverkligar reglerna genom sina domar. Tredje delen består av de 

sociala normerna, benämns som sociala förändringar, där man lägger fokus på normerna och 

hur dessa kan påverka samhället. Inom rättssociologin tror man starkt att människor följer de 

sociala normerna framför lagarna och att detta beror på okunskap om lagarna. Den sista delen 

består av den sociala praktiken, benämns som levande rätt, och handlar om vad vi faktiskt gör. 

Det ligger en viss spänning mellan den sociala normen och den sociala praktiken, spänningen 

ligger mellan vad normerna säger vad vi ska göra och vad vi gör. Det går att jämföras med 

förälder och barn där barn sällan gör det föräldern ber dem att göra utan de gör det som föräldern 

gör. Vidare delas modellen in i två sidor, böra-sidan och vara-sidan. Böra-sidan handlar om hur 

det bör vara där man kan diskutera de olika normerna och hur de visar hur man borde handla, 

det kan ses som spelregler. Vara-sidan handlar om hur normerna tillämpas, hur man spelar 

spelet baserat på reglerna som finns. 
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Vi kommer nu gå in på djupet på den andra byggstenen som handlar om rättens praktik där vi 

ser närmare på hur reglerna ska tillämpas och vilken effekt denna tillämpning för i samhället. 

Baier, Svensson och Nafstad (2018) förklarar vikten av att förstå rättsreglernas struktur för att 

studera effekterna i samhället. Vad-, vem-, hur-regeln är ett instrument för att förstå lagens 

uppgift samt vilka aktörer som tillhör lagen, i detta fall Arbetsdomstolen, vidare förkortat AD, 

arbetstagare/arbetssökande och DO. Vad-regeln har fått sitt namn då det berättar vad det är som 

ska åstadkommas. Som exempel menar DiskL att båda biologiska könen har samma rättigheter. 

Vem-regeln fokuserar på vem som har det formella ansvaret för att se till att lagen följs. För 

arbetsrätten är det AD samt DO som har ett ansvar att utföra tillsyn. Hur-regeln fokuserar på 

vem som måste ta initiativet för sina rättigheter. Såsom inom civilrätten, där arbetsrätten ingår, 

måste den enskilde själv ansöka om sin rättighet.  

Det är först när man förstår rättsreglernas struktur som man kan gå vidare och studera effekterna 

i samhället. Effekterna kan mätas i tre steg, här nedan följer en redovisning för dessa tre steg. 

Som första steg har lagens utformning med dess styrka och klarhet en stor roll på rättens effekt. 

Tydligt innehåll av lagtexten där rätten har begränsade tolkningsmöjligheter ger bättre effekt 

än en otydlig lag. I Sverige tolkas lagen med hjälp av förarbeten, bland annat propositioner, 

vilket gör att det är av stor vikt att dessa är tydliga. Med tiden som det tillkommer fler rättskällor 

såsom rättspraxis och förarbeten blir lagen tydligare (Baier, Svensson & Nafstad 2018).  

Som andra steg mäter man det normativa budskapet då lagen berättar hur någon eller några ska 

göra något. Det normativa budskapet träder inte i kraft av sig själv utan man hävdar att 

rättsreglerna ska ha en avskräckande effekt som ska leda till att det normativa budskapet träder 

i kraft.  Att mäta rättens normativa effekt är svårt enbart genom att läsa lagen utan den kan först 

mätas vid tillämpning. En lag kan få normativ effekt genom att mottagaren uppfattar att 

myndigheterna kommer att tillämpa lagen. Det finns en mängd instanser som ser till att lagen 

tillämpas och får önskad effekt. En av dessa är domstolen som fungerar som en rättskipnings 

aktör som ska kunna tolka lagar, förordningar, EU-lag och allmänna principer. Domstolen anses 

som en stabil aktör och man ska kunna förutse hur domstolen kommer att döma i vissa frågor, 

dock inte varje enskilt fall, vilket ska leda till en viss effekt i samhället (Baier, Svensson & 

Nafstad 2018).  

Det tredje steget handlar om hur man får medborgare att självmant följa lagen. Även om det 

finns tillsynsmyndigheter som ska kontrollera att lagen följs är det omöjligt att kontrollera alla 

som är skyldiga att följa lagen utan istället utförs det stickprov. Som ett tydligt exempel lyfter 

vi här lagen om hastighet på vägar. Det är praktiskt omöjligt att kontrollera alla om de följer 

den föreskrivna hastigheten utan istället utförs det stickprov.  Civilrätten, som arbetsrätten 

inkluderas under, anses som att vara lågt styrande och anpassas till de normativa 

förväntningarna som finns i samhället. Domstolens roll är att lösa konflikter och stabilisera de 

normativa förväntningarna. Domstolen ska här lära sig av samhället vilket ska leda till att 

domslut har en hög samstämmighet med normerna i samhället. Effekten blir då hög eftersom 

rätten går i linje med normerna och underlättar för samhället att bekräfta om man gör rätt eller 

fel. Civilrättens effekter är beroende av att människor gör anmälningar och därmed får effekt. I 

Sverige har vi stort förtroende för myndigheter och anser att rätten stämmer överens med våra 

normer och moral. Detta leder till att vi har lättare för att följa och acceptera lagen (Baier, 

Svensson & Nafstad 2018). 
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4.2 Könsperspektiv  

Vi kommer här redogöra kort för skillnaden mellan begreppen kön och genus och varför vi 

därmed kommer använda oss av ett könsperspektiv och inte ett genusperspektiv. Gunnarsson 

och Svensson (2009) menar på att genus är det som ses som motsatsen till det biologiska könet 

och är abstrakt. Hirdman (2001) har i sina teorier kring genus och genussystem valt att använda 

sig av just begreppet genus och inte könsroll. Detta då vi föds med ett manligt eller kvinnligt 

könsorgan men genus är något som formas av exempelvis kulturen. Således är könsroll en 

förenkling eftersom det bara ser till det biologiska könet. Lander, Pettersson och Tiby (2003) 

beskriver också skillnaden mellan begreppen som biologisk, då vi här utgår ifrån att det endast 

finns två kön, vilket är mannen och kvinnan. De redogör dock även för att det finns en viss 

problematik i att även kroppsliga attribut kan ses som manliga eller kvinnliga och kön här även 

kan ses som socialt konstruerat. 

Eftersom det inte sällan i AD argumenteras för att det endast är kvinnor som kan bli gravida 

och därmed endast kvinnor som kan bli utsatta för könsdiskriminering kopplat till graviditet så 

har vi valt att använda oss av det som av Hirdman benämner som kön och inte genus. Våra 

frågeställningar kräver inte svar som innefattar genus, utan är endast relaterade till den som 

utsatts för diskriminering på grund av sitt biologiska kön.   
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5 Metod 

Här redogör vi för de metoder som vi har valt att använda oss av för att skaffa oss den kunskap 

som behövs för att studera vårt valda område. Vi redovisar hur undersökningen har 

genomförts, vilka val vi har gjort samt argumenterar för dessa. Vi kommer först av allt att 

redogöra för vår förförståelse. 

5.1 Förförståelse 

Förförståelsen är en typ av förkunskap som vi lär oss genom till exempel sinnesintryck och 

därmed påverkar vårt sätt att se på verkligheten. Det vi sedan uppfattar som sinnesintryck 

innehåller även en del tolkning som varierar beroende av vår förförståelse. Att ha förförståelse 

är inte fel, det går snarare inte att komma ifrån. Däremot är det viktigt att vara medveten om 

hur den kan påverka våra tolkningar och vårt resultat (Thurén 2007).  

Den förförståelse vi besitter inom området är främst från de kurser vi läst på högskolan inom 

området. Vi har skapat en basal kunskap om arbetsrätten eftersom vi har spenderat ungefär tio 

veckor totalt med att studera inom detta området. Vi har under utbildningens gång även haft 

återkommande inslag av genusteori, vilket gör att vi har en viss kunskap om hur kön och genus 

kan undersökas i organisationer och arbetslivet. Den förståelsen vi har skapat kring detta 

område består mest av kön och genus kopplat till organisationsstrukturer och makt och i många 

fall en manlig norm där kvinnan åsidosätts. Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) 

beskriver exempelvis hur män och kvinnor hålls isär när det kommer till yrken, arbetsuppgifter 

och positioner. Begrepp som horisontell könssegregering, vertikal könssegregering och intern 

könssegregering beskriver de skillnader som finns mellan könen relaterat till branscher, 

positioner i hierarkin och de uppgifter som tilldelas. Manlig arbetskraft har historiskt sätt även 

varit vanligare och den första lagen om jämställdhet kom inte förrän vid slutet av 1970-talet. 

Könssegregering i organisationskulturen kan skapas mer eller mindre medvetet då det kan ses 

som ett faktum att manliga chefer tenderar att rekrytera män till vissa nära positioner eftersom 

de anses passa in bättre än kvinnor i vissa normer.  

Vi har innan studiens start bildat oss en uppfattning av att det är kvinnor som främst drabbas av 

könsdiskriminering. Vi är medvetna om att både kvinnor och män kan utsättas för 

missgynnande i samband med föräldraledighet, men när det gäller könsdiskriminering i 

samband med graviditet vet vi att det bara är kvinnor som kan utsättas för diskriminering. 

Vidare har vi en uppfattning att diskriminering i samband med graviditet är vanligt 

förekommande i samhället. Vi är även medvetna om att den förförståelse vi har kan ha påverkat 

våra metoder för insamling av empiri, exempelvis valet av teman till innehållsanalysen och vad 

vi ser när vi läser texten. Vi har i detta exempel försökt hålla oss till att forma teman som 

besvarar våra frågeställningar och inte har att göra med vad vi själva anser vara relevant eller 

inte. Vi vet däremot att våra frågeställningar även har formats med en viss inblandning av vår 

förförståelse som uppstått genom att läsa rättsfall och lagtexter.  

5.2 Innehållsanalys 

Vi har som första metod i denna studie valt att använda oss av data baserat på dokument som 

analyseras genom en innehållsanalys. Vi har baserat analysen på åtta domslut från AD som 

berör könsdiskriminering i samband med graviditet varav fyra av fallen bedöms i enlighet med 

JmL och resterande fyra med DiskL. 
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Denscombe (2016) beskriver användandet av data baserat på dokument som en primär källa 

eftersom den består av exempelvis redan publicerade rapporter, artiklar eller böcker. För att 

kunna använda sig av dokument som objekt för datainsamling krävs en djupare läsning av 

dokumentet och det kräver inte sällan också en tolkning av vad som beskrivs samt sökande efter 

dolda strukturer eller innebörder. Dokumentet är ofta även en bestående handling som inte 

kommer förändras under i alla fall en lång tid efter forskningen bedrivits. Användandet av 

statliga publikationer som informationskälla kan ses som auktoritativt, alltså att det har en 

tendens att ha hög trovärdighet eftersom de producerats av staten. Dokumenten kan oftast även 

klassas som objektiva då de producerats av tjänstemän som i största utsträckning betraktas som 

opartiska.  

Denscombe (2016) redogör för hur en innehållsanalys kan ses som ett sätt att systematisera och 

kvantifiera innehållet i texter och dokument. En innehållsanalys är lämplig att använda sig av 

när texten inte bygger på subtila och invecklade innebörder där författaren försöker utge ett 

budskap. Vidare förklarar Bryman (2018) att det är viktigt att ta hänsyn till systematik, varav 

forskaren ska tillämpa regler konsekvent så risken för felkällor minimeras. Watt Boolsen (2014) 

beskriver matriser och tabeller som ett kraftfullt redskap att använda sig av vid kodning. Med 

hjälp av matriser och tabeller kan man arbeta fram viktig kunskap så länge man förhåller sig till 

sina regler. Med hjälp av matriser behåller man textens kontext och är därav bra att använda i 

analysprocessen. Tanken är att alla som följer samma regler i analysen ska komma fram till 

samma resultat eftersom personliga värderingar åsidosätts.  Vid genomförandet av en 

innehållsanalys är det viktigt att frågorna som ska besvaras i studien är specifika och precisa då 

de styr både val av text samt kodningsschema.  

5.2.1 Urval av dokument 

När det kommer till urvalet av dokument vid innehållsanalysen är det viktigt att ta hänsyn till 

tidsaspekten, alltså vilken tidsperiod materialet kommer ifrån. Genom att bredda urvalet av 

dokument över tid går det till exempel att lättare spåra förändringar. Det representativa urvalet 

kan här vara till fördel för att kunna generalisera resultatet (Bryman 2018). Denscombe (2016) 

beskriver även hur ett sannolikhetsurval fungerar bra för att få fram ett representativt urval. På 

detta vis görs urvalet mer av slumpmässig karaktär och utan att forskaren får för mycket 

inflytande på vilka objekt som ska ingå i studien. Vidare kan vi finna flerstegsurval som en 

teknik inom det representativa urvalet. På detta vis görs urval i olika steg och nya urval görs 

inom ramarna för det tidigare gjorda urvalet, och så vidare.  

För att säkerställa att dokumenten för vår analys var relevanta fick vi hålla oss inom vissa 

specifika ramar, exempelvis att domsluten skulle beröras i AD och innehålla lagrum från JmL 

respektive DiskL. Vi utgick även från sambandet till graviditet för att avgränsa och göra våra 

frågor specifika. På detta vis genomfördes ett representativt urval i form av ett flerstegsurval. 

Med dessa avgränsningar fick vi ett snävt urval texter att välja på från första början och hade 

därmed inte möjlighet att genomföra ett systematiskt urval i någon större utsträckning. Detta 

eftersom vi endast fick fram elva domslut inom området, där tre av dessa berörde diskriminering 

eller missgynnande kopplat till lönesättning och inte själva anställningen. Således blev de 

dokument som vi fick fram genom flerstegsurvalet vårt slutgiltiga urval. 
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5.2.2 Bearbetning och analys av data 

Att sortera sitt empiriska material skapar en ordning för att göra det empiriska materialet 

lättöverskådligt. Man angriper det empiriska materialet som en analytiker och försöker att dela 

upp och ordna upp materialet. Materialet läses flera gånger för att under tiden hitta ett sätt att 

bryta upp texten (Rennstam & Wästerfors 2016).  

Vi har till en början läst igenom alla våra åtta rättsfall flertal gånger för att få en uppfattning av 

textens innehåll. Vi har brutit ner texten i mindre enheter där vi har fokuserat på de olika 

parterna JämO/DO, den tilltalade och AD. Denscombe (2016) förklarar att det är av stor vikt 

att man har en klar föreställning av vilka typer av kategorier som intresserar en. Texten ska 

sedan kodas med överensstämmelse av kategorierna antingen manuellt eller med hjälp av ett 

datorprogram som är speciellt utformat för uppgiften.  

Vi har gjort vår kodning manuellt och har tagit hjälp av en matris som vi utformat. Vi började 

med att skapa kategorier där vi hade stort fokus på att dessa skulle ha en koppling till vår studie 

och främst vår andra frågeställning. För att förtydliga dessa kategorier skapade vi en 

kodningsmanual (bilaga 2). Bryman (2018) beskriver att en kodningsmanual är till för att ha 

tydliga instruktioner hur kodningen ska genomföras och ses som en förteckning över vilka ord 

och fraser som är aktuella, dessa ord förs sedan in matrisen.  

Med en färdig kodningsmanual och matris utförde vi en pilotstudie där vi testade att koda ett 

rättsfall. Det visade sig att matrisen hade en dålig användbarhet och vi fick tänka om hur vi 

skulle bygga upp vår matris. Vidare upptäckte vi några svårigheter i våra underkategorier och 

reviderade dessa något. Vi skapade en ny matris där x-axeln fokuserar på vem det är som säger 

något och y-axeln fokuserar på våra kategorier. Till varje fall använde vi en matris för att sedan 

skapa en sammanställd matris där vi valde att avgränsa urvalet av fraser till relevanta fraser som 

argumenterade för utfallet av domslutet. Vi analyserade fallen var för sig för att sedan mötas 

upp och skapa den sammanställda matrisen för att på så sätt få bekräftat att vi tolkat och kodat 

samma i texten. Det visade sig att vi hade en stark kodningsmanual då majoriteten av det vi 

kodat varför sig stämde överens. Det hade skett några mindre missar från båda hållen där vi helt 

enkelt hade missat ord. Vid varje miss diskuterade vi om ordet och meningen var relevant att 

ha med och tog stöd av vår kodningsmanual.  

Syftet med att reducera vårt material till enbart relevanta fraser som argumenterade för utfallet 

på domslutet var att skapa en god representation av vårt material. Allt kan inte visas upp och 

att reducera materialet innebär att välja bort vissa delar men även att välja att visa upp vissa 

delar. Det går inte att välja fritt vad man väljer att reducera utan det pågår ett ständigt utbyte 

med materialet där man läser, analyserar och upptäcker delar av texten som väcker ens intresse 

(Rennstam & Wästerfors 2016).   

Denscombe (2016) förklarar att första delen av analysen består vanligtvis av att kvantifiera 

förekomsten av valda enheter som har kodats. Därefter kan man analysera texten baserat på 

enheternas frekvens och förhållande i texten. Baserat på vår sammanställda matris har vi valt 

att räkna förekomsten av våra kategorier för att hitta mönster, likheter och skillnader för att 

använda dessa i vår analys och diskussion.  
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5.3 Semi–strukturerade intervjuer 

Vi har som andra metod i denna studie valt att använda oss av semi-strukturerade 

telefonintervjuer. Denscombe (2016) beskriver intervjun som en lämplig metod för att 

undersöka komplexa frågor som kräver en djupare förståelse kring hur olika saker och system 

fungerar. Tanken med den semi-strukturerade uppbyggnaden av intervjun är förbestämda teman 

som ska behandlas och frågor som ska besvaras, men där ges utrymme att ändra ordningsföljd 

på frågor samt låta respondenten vidareutveckla sina svar. 

5.3.1 Urval av respondenter  

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod för datainsamling med syfte att ta del av 

detaljerad kunskap så har vi till denna metod även gjort ett explorativt urval. Denscombe (2016) 

beskriver att ett explorativt urval passar bra med kvalitativa data för att generera insikter och 

information av ett fåtal respondenter. När författaren har en påverkan på urvalet blir det ett icke-

sannolikhetsurval och därmed inte slumpmässigt på något vis. Det finns således även olika 

tekniker inom icke-sannolikhetsurval varav ett subjektivt urval lämnar utrymme för att 

handplocka respondenter som anses passa bäst för ämnet och på så sätt vara selektiv med 

deltagarna. På detta vis säkerställs det att respondenterna har relevans för 

undersökningsområdet samt den kunskap som efterfrågas och därmed kan generera värdefulla 

data. Det subjektiva urvalet kan ses som ett explorativt urval eftersom det förmodligen leder till 

den bäst lämpade informationen genom värdefulla insikter.  

Vi valde alltså att göra ett avsiktligt urval med de respondenter som vi tror har största kunskap 

inom området, och som även kompletterar varandra bra. Respondenterna är noga utvalda för att 

besvara frågor om det vi vill undersöka. Eftersom vår tredje frågeställning behandlar de tre 

parterna arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation och DO hade vi som mål att hitta 

lämpliga respondenter inom dessa organisationer. Med lämpliga respondenter ansågs de som 

inom organisationen arbetar med arbetsrätt, tvister i domstol eller har någon form av högre 

befattning inom organisationen och därmed bred kunskap inom området. Vi fick tidigt i 

processen kontakt med DO eftersom vi varit i kontakt med dem via mail angående tidigare tänkt 

rättsmaterial i början av studien. Vi ställde i samband med det frågan över mail om det fanns 

någon att ställa förfrågan till om en möjlig intervju längre fram i processen, vilket det fanns, 

och vi skickade senare ut informationsbrevet (bilaga 1) till dem. Gällande kontakten med 

arbetsgivarförbund och arbetstagarorganisation så letade vi upp en del organisationer som vi 

hade kunnat tänka oss intervjua i studien, där vi främst började med de organisationer som 

nämnts i något av rättsfallen vi har använt oss av. Vi skickade ut en förfrågan via mail med vårt 

informationsbrev och därefter valde vi att gå vidare för intervju med de organisationer som 

tackade ja först. Dessa organisationer var även ensamma om att tacka ja till deltagande i studien, 

då resterande tackade nej eller gav utebliven respons. Till de organisationer som inte hade gett 

något svar mailade vi och meddelade att vi hade fått kontakt med en lämplig organisation. 

5.3.2 Insamling av data 

Den första intervjun genomfördes över telefon med en processförare för DO. Detta då DO 

endast har kontor i Stockholm och distansen var för lång för att få till en fysisk intervju. Vi 

ringde upp respondenten på avtalad tid och intervjun tog strax under en timme. Hela samtalet 

skedde ostört utan distraktioner och vi hade inte heller några tekniska problem. Den andra 
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intervjun genomfördes med en arbetsrättsexpert från en arbetsgivarorganisation. Eftersom även 

denna respondent inte heller befann sig i vårt närområde så gjordes även denna intervjun över 

telefon. Intervjun tog ungefär 35 minuter och vi hade här inte heller några störande moment 

eller distraktioner. Vår tredje respondent befann sig inte heller i vårt närområde så även denna 

intervju gjordes över telefon. Intervjun genomfördes ostört med en enhetschef på en 

arbetstagarorganisation och tog ungefär 30 minuter.  

Samtliga intervjuer dokumenterades med ljudinspelning på dator och telefon efter det att 

respondenten accepterat att samtalet spelades in. Vi har båda varit delaktiga under samtliga 

intervjuer och samma intervjuguide (bilaga 3) användes alltid som utgångspunkt för samtalet. 

Intervjuguiden konstruerades inför intervjuerna efter det att vi genomfört vår innehållsanalys. 

Den bygger på dels bakgrundsfrågor för att ta reda på exempelvis hur länge respondenterna 

varit verksamma i branschen samt teman som går i linje med våra frågeställningar. 

Intervjuguiden har även kompletterats med funderingar som dykt upp i samband med 

genomförandet av innehållsanalysen som vi velat veta mer om för att få en djupare kunskap. 

Värt att nämna kan vara att respondenterna befann sig på ganska olika befattningar, vilket 

gjorde att de hade olika expertisområden. Således anpassade vi våra frågor efter kunskapen som 

respondenten i fråga besatt och olika följdfrågor dök även upp på grund av detta. 

5.3.3 Bearbetning och analys av data  

Efter våra intervjuer behövde vi bearbeta de ljudinspelningar vi samlat in, detta genom 

transkribering. Denscombe (2016) beskriver transkriberingen som mycket tidskrävande, men 

ett nödvändigt led i processen då det gör det lättare att hitta rätt information och jämföra data. 

En fördel kan även vara den närhet som sker när man kommer i kontakt med materialet på detta 

vis eftersom det väcks till liv igen. Vi valde att transkribera ut hela intervjuerna för att inte gå 

miste om värdefulla data.  

När en intervju är transkriberad kan det lätt bli en stor mängd data i pappersform och för att få 

ett grepp om detta behövs det sorteras. Sorteringen kan starta med en öppen syn och ju närmare 

man kommer sitt material börjar ett mönster ta form och man når då en fokuserad sortering. I 

den fokuserade sorteringen hittar man saker som återkommer och är förekommande eller något 

som bryter mönstret. Det mönster som tar form grundar sig vanligtvis från det teoretiska 

perspektivet då forskaren är bekant med de begreppen och perspektiv som förekommer i det 

teoretiska perspektivet (Rennstam & Wästerfors 2016).   

För att analysera innehållet i intervjuerna har vi använt oss av en tematisk kategorisering. 

Bryman (2018) beskriver den tematiska analysen som ett vanligt angreppssätt när det kommer 

till kvalitativa data, där ett tema för vissa författare kan likställas med en kod. Genom den 

tematiska analysen bör man ha ögonen öppna för de likheter och skillnader som finns i hur de 

olika intervjupersonerna kan diskutera samma teman på olika sätt. Det kan även ses som en god 

idé att använda teori-relaterat material vid framtagningen av teman.  

Vi valde här att utgå ifrån de tre sätt man kan tyda lagens effektivitet på som framförs inom 

rättssociologin, se kapitel. 3.1. De tre teman vi utgått ifrån är (1) lagens klarhet och styrka, (2) 

lagens normativa budskap samt (3) hur man får medborgare att självmant följa lagen. Vi har 

läst våra transkriberade texter i samband med transkriberingen för att koda innehållet i 
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ovanstående teman. Efter kodningen förde vi över respektive fraser i en matris med samtliga 

respondenter och teman.  

5.4 Etiska övervägande 

Vi har under studiens genomförande tagit hänsyn till vårt ansvar gentemot våra respondenter 

genom de forskningsetiska principer som beskrivs för samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram de grundläggande krav som forskare bör ta hänsyn till när 

forskningen bedrivs. Informationskravet innebär att det är obligatoriskt att informera 

respondenterna om studiens syfte och de villkor som gäller i samband med deltagande i studien, 

samt att deras deltagande alltid är frivilligt och kan avbrytas när så önskas. Samtyckeskravet är 

de krav som poängterar vikten av att samla in samtycke till medverkan i studien, där 

respondenten accepterar deltagande i studien med förbehåll att fortfarande ha rätten att dra sig 

ur den om så önskas. I konfidentialitetskravet framförs att uppgifter som kan leda till att 

respondenter kan identifieras ska förfaras och framföras så att utomstående ej kan komma åt 

dessa. Eftersom etiskt känsliga uppgifter kan variera så är det bra att avstå från det som 

respondenterna hade kunnat uppleva obehagligt och kränkande. Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter endast ska användas till forskningen i fråga och inte annat 

(Vetenskapsrådet 2002).  

Vi har inte agerat i motsättning till nyttjandekravet och kommer följa denna princip. I det 

informationsbrev vi skickade till respondenterna tillfrågades de om deltagande i studien. Vi 

uppfyllde därmed informationskravet genom att vi även informerade om deras frivilliga 

deltagande och rätten att avbryta deltagandet när som helst samt syfte med studien. Vi har i 

informationsbrevet även beskrivit hur vi kommer behandla deras uppgifter, som är till följd av 

konfidentialitetskravet eftersom vi endast haft som avsikt att dela med oss av vilken typ av 

organisation de tillhör och vilken befattning de sitter på. Vi har under våra intervjuer informerat 

muntligt om vad som står i informationsbrevet samt fått samtycke gällande inspelning av 

intervjun och respondentens deltagande. I detta steg ansåg vi en samtyckesblankett som 

överflödig eftersom våra respondenter ändå besitter rätten att deltaga frivilligt och dra sig ur 

studien vid vilken tidpunkt som helst utan att ange anledning. Vi upplever att vi uppfyllt 

samtyckeskravet med att ha fått ett samtycke till deltagande och ljudinspelning över telefon 

eftersom denna dialog även har spelats in.  

I forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) lyder även rekommendationer om att låta 

respondenter ta del av material samt information kring publicering av studien. Dessa 

rekommendationer har vi följt eftersom samtliga respondenter fått ta del av materialet i 

resultatet och analysen innan studien färdigställdes samt fått information kring var den färdiga 

studien kommer publiceras. 

5.5 Metoddiskussion 

Vi anser den valda kombinationen av metoder som lämplig för studien och det var även de 

tilltänkta metoderna från början. Vi valde att göra en kvalitativ studie för att generera en djupare 

förståelse, men samtidigt hoppades vi kombinationen mellan data baserat på dokument och 

nyligen genomförda intervjuer skulle vara två metoder som kompletterade varandra bra. 

Denscombe (2016) nämner även detta som fördelaktigt, att det producerade materialet kan vara 

kompletterande och ge en mer fullständig bild och ge olika perspektiv på det som studeras.  
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Fördelarna med forskning baserad på dokument med lättillgängliga data är bland annat att den 

ofta är relativt enkel att hitta och brukar inte kosta mycket. Därmed blir det även 

kostnadseffektivt eftersom man ofta får tillgång till stora mängder data. Dokumenten är även 

lätta för andra att kontrollera (Denscombe 2016). Eftersom vi har utgått ifrån statliga 

publikationer i form av domslut så kommer vårt material för datainsamling inte att förändras 

med tiden, det finns även tillgängligt som allmänna handlingar och vi upplevde inga svårigheter 

med att få tag i materialet. Vi upplevde snarare svårigheter att hitta rätt material för vår studie, 

där materialet skulle vara av relevans.  

Denscombe (2016) förklarar att den stora styrkan i en innehållsanalys är att den möjliggör en 

kvantifiering av text samt att den är tydlig och kan upprepas av andra forskare. Vidare lyfter 

Bryman (2018) även till innehållsanalysens fördel att den ses som en objektiv analysmetod som 

ger utrymme för att spåra förändringar över tid. Däremot bör man ta hänsyn till dess svaga 

sidor. En innehållsanalys är till exempel bara lika bra som texten den bygger på, här finns alltså 

en viss begränsning som grundar sig i materialets autenticitet och trovärdighet där det måste 

säkerställas att materialet är vad det utger sig från att vara och inte är snedvridet. Skulle 

materialet exempelvis bli otillgängligt förlorar det även representativitet, vilket minskar värdet. 

Man måste som forskare även vara medveten om att utformandet av kodningsmanualen inte 

kan göras helt subjektivt då vår vardagskunskap alltid kan påverka en del val som görs (Bryman 

2018). 

Vi upplevde inte några tvivel om materialets trovärdighet och vi anser inte att det på något vis 

skulle vara snedvridet eftersom det är publicerat av en statlig myndighet. Givetvis har vi 

förståelse för att kodningen däremot kan ske genom omedveten subjektivitet i viss mån då vår 

kodningsmanual har formats utefter av vi som personer har uppfattat som relevanta koder och 

teman. Med detta har vi däremot också valt ut de koder och teman som vi anser relevanta för 

att besvara våra frågeställningar och därav ger det metoden en viss trygghet.  

Vid genomförandet av intervjuer är en stor fördel ofta djupet på informationen som ges, här får 

man god tillgång till detaljerade data. Semi-strukturerade intervjuer lämnar även utrymme för 

flexibilitet och kan anpassas efter tidens gång, på detta sätt är det ibland lättare att fånga upp 

data som annars kan riskera att missas (Denscombe 2016). Vi upplevde att våra respondenter 

var väl insatta i området och därmed pratade väldigt fritt om frågorna. Det var inte ovanligt 

förekommit att en respondent besvarade flera frågor i en, vilket gjorde att vi inte behövde ställa 

alla frågor och heller inte i turordning. På detta vis fick respondenten även möjlighet att berätta 

om allt som de tyckte var relevant och inte bara ge snäva svar. 

Gällande validiteten i intervjuer så finns det både för- och nackdelar, där en risk kan ses som 

att data baseras på det som sägs snarare än vad kroppsspråk och handlingar kan visa. Intervjuer 

kan även anses som tidskrävande och det är viktigt att se till så man inte kränker respondenters 

privatliv (Denscombe 2016). Vi har tagit hänsyn till de nackdelar som kan komma med 

genomförandet av intervjuer. Eftersom vi genomfört intervjuerna över telefon på grund av för 

stor distans mellan oss och respondenterna behövde vi inte prioritera mycket tid eller kostnader 

på att resa. Vi är även medvetna om att en telefonintervju inte visar de kroppsspråk och 

handlingar som görs av respondenten i samband med vad som sägs, däremot ser vi inte någon 

anledning för våra respondenter att tala osanning. Eftersom våra intervjuer baserar sig på 
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frågeställningar i studien som berör lagstiftningen och dess effekter så ser vi inte heller att våra 

respondenter skulle uppleva intervjun som kränkande eller inkräktande på privatlivet. Vi har 

dessutom varit noga med att i vårt informationsbrev vara tydliga med att vi inte kommer fråga 

om personliga värderingar och åsikter om jämställdhet.  

Vi upplever inte att vår studie kan utsättas för urvalsfel i någon större utsträckning. Vi hade 

från början ett snävt urval av dokument som passade in på våra kriterier, vilket gjorde att vi inte 

tvingats välja ut åtta fall bland ett stort antal. På detta vis har vår subjektivitet på något vis inte 

kunnat ta över. När det kommer till intervjuerna har vi valt ut respondenter som lämpar sig för 

att besvara frågeställningarna och det är just de parternas svar vi är ute efter att ta del av. 

Givetvis kan variationer ha skett beroende på vem vi hade pratat med inom organisationen eller 

om vi vänt oss till en annan organisation, men vi anser inte att det påverkat studiens resultat på 

ett avgörande sätt.   



23 

 

6 Sammanfattningar av domslut och intervjuer  

Nedan redovisar vi de fallen vi har använt oss av vid innehållsanalysen genom att sammanfatta 

dessa. Detta följt av en kort sammanfattning av intervjuerna med våra respondenter. 

6.1 Domar dömda med JmL 

6.1.1 Domen J1  

Tvisten i AD 2001 nr 61 gäller fråga om ett anställningsavtal har träffats mellan en kvinna och 

ett företag samt om företaget har skilt kvinnan från anställning på grund av graviditet. JämO 

gör som grund för talan hur bolaget erbjudit kvinnan anställning och hur ett anställningsavtal 

träffats, varav ett avskedande skedde då bolaget fick vetskap om kvinnans graviditet. Detta 

innebär brott mot 18 § anställningsskyddslagen. och 20 § JmL. Arbetsgivarparten bestrider 

JämOs talan med anledning att de inte lämnat något erbjudande om anställning till kvinnan, 

varav ett anställningsavtal inte träffats. Även om AD skulle bedöma att ett anställningsavtal 

träffats så bestrider de att brott mot 20 § JmL förelegat då kvinnan inte ansågs ha tillräckliga 

kvalifikationer för arbetet och det som skulle liknas med avskedande inte hade samband med 

kvinnans könstillhörighet. AD beslutar att avslå JämOs talan eftersom det inte går att bevisa att 

ett anställningsavtal träffats, därav har det inte heller skett något brott mot JmL. JämO ska 

ersätta arbetsgivarparten för rättegångskostnaderna. 

6.1.2 Domen J2 

AD 2002 nr 45 gäller tvist om brott mot likabehandlingsdirektivet 76/207/EG med direkt effekt 

i samband med rekryteringsprocess av en barnmorska som inte erhållit anställning på grund av 

graviditet. Detta då JmL vid detta tillfälle ställde krav på jämförelseperson av motsatt kön vid 

diskriminering i samband med graviditet vilket gör direktivet tillämpligt eftersom den svenska 

lagstiftningen vid denna tidpunkt inte implementerat bestämmelserna kring att en 

jämförelseperson inte krävs. JämO gjorde i sin bedömning att den gravida kvinnan var bäst 

lämpad för tjänsten och hade bäst förutsättningar, men arbetsgivarparten lyfte fram i sitt 

argument att de ansåg en annan sökande bättre lämpad. JämO yrkar på allmänt skadestånd till 

kvinnan på 150 000 kr. AD kommer till slutsats att arbetsgivarparten brutit mot bestämmelser 

i likabehandlingsdirektivet då arbetsgivarparten undvikit att anställa kvinnan trots att hon varit 

bäst lämpad för tjänsten vilket i sin tur leder till att de gjort sig skyldiga till otillåten 

könsdiskriminering. Utgången i tvisten innebär att arbetsgivarparten ska ersätta JämOs 

rättegångskostnader och betala allmänt skadestånd till kvinnan med 50 000 kr. 

6.1.3 Domen J3 

Tvisten i AD 2006 nr 70 gäller fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till 

könsdiskriminering då en arbetstagares anställning avslutats kort effekter hon talat om att hon 

varit gravid. JämO för talan om att kvinnan blivit direkt diskriminerad och att arbetsgivarparten 

gjort sig skyldiga till brott mot 15 § och 17 § JmL samt att arbetsgivaren brutit mot de regler i 

7 § och 18 § anställningsskyddslagen. Kvinnan hade en provanställning som nyligen övergått 

till tillsvidareanställning, hon hade cirka en vecka senare talat om för arbetsgivaren att hon var 

gravid. Kvinnan var efter detta sjukskriven i olika omfattningar med samband till graviditeten, 

och blev på medarbetarsamtal senare avskedad. Arbetsgivarparten bestrider detta och menar på 

att de inte tagit del av sjukintyg samt att kvinnan efter arbetsrelaterad kritik valde att skiljas från 

anställningen. AD finner att det inte handlat om ett olovligt handlande av arbetsgivarparten och 
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de kan inte hållas ansvariga för att kvinnan skilts från anställningen. AD avslår JämOs talan 

och JämO ska betala bolaget för rättegångskostnaderna 

6.1.4 Domen J4 

I AD 2009 nr 45 gäller tvisten om huruvida arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot 

könsdiskriminering i 15 § JmL samt brott mot 16 § FLL då de avslog en gravid kvinnas 

kursansökan på grund av den beräknade längre frånvaro som förväntades. I fallet för DO talan, 

då de ersatte JämO efter lagändringen 2009, men då händelsen utspelade sig innan lagändringen 

trädde i kraft kommer tvisten bedömas enligt JmL. DO för som grund till talan att kvinnan blivit 

missgynnad och utsatt för diskriminering då hon gått miste om chans till kompetensutveckling 

som har påverkan på hennes löneutveckling. Kvinnan borde även ha fått gå utbildningen 

eftersom hon hade en individuell kurspott, varav det anses omotiverat att missgynna henne på 

detta vis. DO yrkar på allmänt skadestånd på 40 000 kr. Arbetsgivarparten menar på att de 

avslog kvinnans ansökan med tanke på att låta andra få chansen till kompetensutvecklingen och 

att kvinnan skulle ges möjlighet att gå kursen när hon var åter i arbete igen. De argumenterar 

för att det var kvinnans längre frånvaro som var anledningen och inte bakomliggande 

anledningar till varför hon skulle vara frånvarande. AD finner inte att beslutet att inte låta 

kvinnan gå kursen är tillräckligt för att räknas som en nödvändig följd av ledigheten, varav 

arbetsgivarparten gjort sig skyldiga till brott mot 16 § FLL. Arbetsgivarparten blir 

skadeståndsskyldiga enligt 22 § FLL och förpliktas att betala 25 000 kr till kvinnan i allmänt 

skadestånd samt ersätta DOs rättegångskostnader. 

6.2 Domar dömda med DiskL 

6.2.1 Domen D1 

Tvisten i AD 2011 nr 2 gäller huruvida en arbetsgivare brutit mot föreskrifterna i 1 kap 4 §, 2 

kap 1 § och 6 kap 3 § DiskL och 16 § och 24 § FLL då en kvinna som under sin praktik hos 

arbetsgivaren sökt anställning som nekats. Tvisten gäller alltså om nekandet av anställning har 

haft samband med kvinnans missfall som hon berättat om för arbetsgivaren. DO för som grund 

till talan att arbetsgivaren frågat kvinnan efter missfallet om hon planerat att skaffa barn, varav 

kvinnan talat om att hon inte hade några direkta planer men kunde tänka sig det inom de 

närmaste åren. DO yrkar på 100 000 kr i diskrimineringsersättning samt 60 000 kr i allmänt 

skadestånd. Arbetsgivaren förklarade att han var beroende av folk som kunde arbeta varje dag 

och ville inte anställa någon som planerade att skaffa barn, således blev det ingen anställning 

och praktiken upphörde. Arbetsgivarparten menar i sitt försvar till DOs talan att anledningen 

till den uteblivna anställningen var på grund av bristande arbetskapacitet och inte hade något 

att göra med kvinnans missfall eller framtida föräldraledigheter. AD kommer till slutsatsen att 

arbetsgivarparten har missgynnat kvinnan i enlighet med 16 § FLL då det inte går att utesluta 

att nekad anställning har samband med framtida föräldraledighet. AD beslutar att 

arbetsgivarparten ska betala kvinnan 30 000 kr i diskrimineringsersättning och allmänt 

skadestånd samt ersätta DOs rättegångskostnader. 

6.2.2 Domen D2 

I AD 2011 nr 22 gäller tvisten huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till könsdiskriminering 

i enlighet med 1 kap 4 §, 2 kap 1 § och 6 kap 3 § DiskL då en kvinnas provanställning avbrutits 

ungefär 2 månader efter att hon meddelat sin graviditet. DO för sin grund till talan på att 
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arbetsgivaren meddelat kvinnan att hon inte skulle få förlängt efter provanställningen men det 

hade inget med hennes arbetsprestation att göra utan att han och den andra ägaren skulle börja 

arbeta mer i butiken. Detta motbevisades då kvinnan senare fick höra av en kollega att en 

nyanställd hade tagit över hennes tider på schemat, även kollegan hade blivit av med sin 

anställning när hon hade meddelat sin graviditet. DO har yrkat på diskrimineringsersättning 

med 300 000 kr samt ersättning för inkomstförlust med 32 397 kr. Arbetsgivarparten har 

förklarat anledningen till avbruten provanställning med en omsättningsnedgång. AD bedömer 

att arbetsgivaren kunnat bevisa sina ekonomiska bekymmer under den angivna perioden och 

avslår därmed DOs talan. DO ska ersätta rättegångskostnader för arbetsgivarparten. 

6.2.3 Domen D3 

Tvisten i AD 2011 nr 23 gäller huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till brott mot 2 kap 1 

§ diskrimineringslagen och 16 § FLL då en arbetssökande inte gått vidare i 

rekryteringsprocessen. DO för som talan för sina grunder att kvinnan ska ha meddelat 

arbetsgivaren om sin graviditet i slutet av intervjun efter det att hon blivit erbjuden att provjobba 

veckan därpå och i samband med detta talade arbetsgivaren om att han inte ville lära upp någon 

som skulle försvinna inom kort och att hon skulle söka jobb på nytt senare igen. DO yrkar på 

150 000 kr i diskrimineringsersättning och 60 000 kr i allmänt skadestånd. Arbetsgivarparten 

har bestritt att anledningen till att kvinnan inte gick vidare i rekryteringsprocessen hade 

samband med hennes graviditet, de menade på att hon inte hade rätt erfarenhet och det fanns 

andra som var bättre lämpade. AD bedömer att arbetsgivarparten inte lyckats bevisa att det inte 

förelåg ett samband med kvinnans graviditet, varav de förpliktar arbetsgivarparten att betala 50 

000 kr i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan samt ersätta DO för 

rättegångskostnaderna. 

6.2.4 Domen D4 

Tvist i AD 2013 nr 74 gäller huruvida brott mot föreskrifterna i 1 kap 4 §, 2 kap 1, 5 kap 1 § 

och 6 kap 3 § DiskL samt 16 §, 22 § och 24 § FLL har förelegat då en kvinna som blivit erbjuden 

en anställning efter hon meddelat att hon varit gravid inte tillträtt tjänsten. DO för som grund 

till sin talan att arbetsgivaren tagit tillbaka erbjudandet om anställning efter att kvinnan 

meddelat att hon var gravid. DO har yrkat på ersättning för kränkning med 125 000 kr och 

skadestånd för inkomstförlust på 49 653 kr. Arbetsgivarparten menar på att de inte dragit 

tillbaka något erbjudande om anställning. De har haft svårt att komma i kontakt med kvinnan 

och har sedan kommit överens tillsammans om att hon inte skulle tillträda anställningen 

eftersom hon var osäker. AD beslutar att det inte går att sätta kvinnans uppgifter om vad som 

skett framför arbetsgivarens och att DO kan därmed inte visa på att arbetsgivaren tagit tillbaka 

sitt erbjudande om anställning. DO ska ersätta rättegångskostnaderna för arbetsgivarparten.  

6.3 Intervjuer 

6.3.1 Respondent 1 - Diskrimineringsombudsmannen 

Vår första intervju gjordes med en processförare på DO. Respondenten beskriver en viss 

problematiserad syn på en del bestämmelser i lagstiftningen, bland annat den bevisregel som 

finns i samband med diskrimineringsärenden och relationen mellan DiskL och FLL när det 

kommer till mödraskyddet och hur det regleras i de olika lagarna. När det kommer till 2009 års 

lagförändring så anser respondenten att begreppet diskrimineringsersättning inte har medfört 
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några större förändringar inom den ekonomiska aspekten, då vi fortfarande ligger på otroligt 

låga nivåer i Sverige och det blir inte direkt kännbart. Respondenten tror inte det är den 

ekonomiska aspekten som gör att arbetsgivare inte vill diskriminera utan snarare att det handlar 

om att man inte vill ses som någon som diskriminerar. Respondenten lyfter även att förlikningar 

i många fall kan ses som en bättre lösning än en domstolsprövning eftersom det kan gynna både 

arbetsgivaren och den enskilda. När det kommer till lagens tolkningsutrymme så menar 

respondenten på att vissa rekvisit är tydligare än andra. DO anser även att majoriteten av 

arbetsgivare inte har som avsikt att diskriminera, utan det kan i stor del fortfarande bero på 

okunskap om vad man får eller inte får göra. 

6.3.2 Respondent 2 – Arbetsgivarorganisation 

Vår andra intervju gjordes med en arbetsrättsexpert på en arbetsgivarorganisation. 

Respondenten anser att man kan få användning av att tillämpa både EU-rätt och svensk 

arbetsrätt eftersom de skiljer sig mycket från varandra på så sätt att vi i Sverige har mycket som 

bygger på kollektivavtal. Gällande tolkningsmöjligheterna i lagstiftningen så menar 

respondenten att det går att tolka saker på olika vis men det finns ändå mycket som är tydligt i 

lagen. Allt är inte kristallklart och det skulle nästan vara omöjligt, men mycket kristalliserar sig 

genom praxis. När det kommer till diskrimineringsersättningen så tycker respondenten inte att 

det har blivit någon större förändring på det sätt som man hade som syfte. Gällande företagens 

ambitioner att följa lagstiftningen så menar respondenten absolut att det är utgångspunkten för 

de flesta, många jobbar även aktivt med dessa frågor för att man vill vara ett bra bolag. 

Respondenten tror även att det finns en grundvärdering hos oss människor som många delar 

som säger att man inte ska missgynna och diskriminera för att det är fel. 

6.3.3 Respondent 3 – Arbetstagarorganisation 

Vår tredje och sista intervju gjordes med en enhetschef på en arbetstagarorganisation. 

Respondenten framhäver här ersättningsnivåerna som en av de största skillnaderna på DiskL 

och JmL, där respondenten menar att summorna successivt har höjts sedan tillträdet av DiskL. 

Även bevisbördedirektivet har gett en stor påverkan i de tvister som rör diskriminering. 

Respondenten framhäver även hur DiskL och FLL fungerar bra ihop och ofta används 

tillsammans. När det gäller arbetsgivarnas vilja att följa lagen så tror respondenten att de flesta 

företag har denna ambition, men att de flesta kanske har mer kunskap om den delen av lagen 

som handlar om diskrimineringsförbud och mindre kunskap om den delen av lagen som handlar 

om till exempel aktiva åtgärder. Respondenten anser att DiskL är en tydlig och ganska 

genomdömd lag, eftersom det finns mycket praxis så finns det inte så mycket tolkningsutrymme 

kvar. 
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7 Resultat och Analys 

Nedan följer studiens resultat och analysen av vårt empiriska material med hjälp av vår teori. 

Vi använder oss av relevanta delar av det empiriska materialet för att ge en djupare förståelse 

för vårt område. Resultatet och analysen är uppdelat i tre steg efter vårt teoretiska ramverk. 

7.1 Effekter steg 1 – Lagens klarhet och styrka 

I steg ett ser vi närmare på lagens utformning där den ska vara tydlig med begränsade 

tolkningsmöjligheter. I Sverige tolkar vi lagen med hjälp av ett flertal rättskällor såsom 

förarbeten, praxis och propositioner därav är användandet av detta också i intresse för steg ett 

(Baier, Svensson & Nafstad 2018). 

Ett märkbart mönster som vi fick fram av kodningen och de sammanställda matriserna av 

rättsfallen, var att förekomsten av argumenterande fraser med hänvisning till EG- respektive 

EU-rätten var betydligt vanligare i de diskrimineringsfall som dömdes enligt JmL, alltså då 

tvistens utspelande skedde innan 2009. Detta i form av hänvisning till praxis, bland annat 

Dekker-domen men även i form av hänvisning till likabehandlingsdirektiv, direktiv med direkt 

effekt samt övriga uttalanden av EG- respektive EU-domstolen. Det kvantitativa resultat av 

innehållsanalysen som berör argumenterande fraser med koppling till EG- respektive EU-rätten 

beskrivs i tabellen nedan, vi kommer därefter beskriva en del sammanhang där fraserna 

används. 

Tabell nr 1. Beskriver hur många gånger det har förekommit i fallen innan 2009 respektive 

efter 2009 att de olika parterna argumenterat med grund i EG- respektive EU-rätten 

Argumenterande med stöd 

i EU rättskällor 

Fall innan 2009 Fall efter 2009 

Ombud 13 0 

Tilltalade 6 0 

Arbetsdomstolen 12 3 

 

Det går att konstatera att Dekker-domen ger en vägledande praxis för många fall som berör 

diskriminering i samband med graviditet. Här argumenterar JämO i olika fall för att det inte 

behövs en fysisk jämförelseperson av motsatt kön för att utgöra könsdiskriminering med 

hänvisning till Dekker-domen. JämO har även i domen J2 argumenterat för att det endast är 

kvinnor som kan nekas anställning på grund av graviditet, varav direkt diskriminering är det 

som föreligger. Lerwall (2001) nämner i sin avhandling hur särbehandling av kvinnor som sker 

i samband med graviditet enligt EG-rätten inte ses som könsneutralt, gravida kvinnor befinner 

sig inte heller i en situation som är jämförbar med andra. Detta är en skillnad från hur den 

svenska lagstiftningen vill ses som könsneutral i stor mån som möjligt (Lerwall 2001). Trots 

att vi nu i Sverige strävar efter könsneutralitet i lagstiftningen så gäller fortfarande 

tillämpningen av dessa EG- respektive EU-bestämmelser. 

Kön kan ses som den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män, däremot kan det finnas en 

viss problematik i hur kroppsliga egenskaper blir manliga eller kvinnliga (Lander, Pettersson 

& Tiby 2003). Trots att det kan finnas en viss problematik i vad vi konstruerar och därmed ser 

som manligt eller kvinnligt så består ju de grundläggande biologiska skillnaderna. Precis som 



28 

 

beskrivs i Dekker-domen så är det bara den kvinnliga kroppen som kan bära barn, 

diskriminering i samband med graviditet är alltså starkt kopplat till det kvinnliga könet. Att det 

ska kunna ske diskriminering på grund en företeelse som endast det ena könet kan kopplas till 

och därmed utsättas för går att i största möjliga mån se som orättvist och felaktigt, det ska inte 

vara till nackdel för kvinnan att vara den som bär barnet eftersom det inte går att göra det på 

något annat vis.  

Det blir på många vis tydligt hur EG-domstolen inte strävar efter att bedöma dessa typer av 

ärende som könsneutrala eftersom praxis tydliggör den biologiska skillnad som finns mellan 

könen och hur detta har koppling till lagstiftningen. I vårt samtal med DO fick vi när vi frågade 

om Dekker-domen som svar att den kan ha haft en enorm betydelse och påverkat utgången i 

flera fall och hela diskrimineringsskyddet. Just det här med att konstatera hur graviditet är så 

intimt knutet till det ena könet vilket gör att man inte ska behöva kräva en jämförelseperson av 

det andra könet eller överhuvudtaget. Det som man ska jämföras med ska vara sig själv och hur 

saker och ting möjligen hade förändrats om man inte var gravid (respondent 1). Här vill vi även 

lyfta att vår respondent som arbetar på en arbetstagarorganisation inte hade uppfattningen av 

att just Dekker-domen i sig påverkat just de frågor som de drivit, utan det ska vara vedertaget 

redan sedan innan hur det bör ses som orimligt att kräva en jämförelseperson av motsatt kön 

(respondent 3). Våra respondenter har lite olika syn på just Dekker-domens betydelse, men är 

eniga om att det inte ses som rimligt att kräva en fysisk jämförelseperson av motsatt kön i dessa 

ärenden oavsett om det har koppling till domen eller inte. 

I domen J2 går det i matrisen att skåda en argumentation om likabehandlingsdirektivets 

tillämpning mellan ombudet, som alltid är kärande i fallet, och den tilltalade, alltså den som är 

åtalad för att utfört diskriminering. JämO argumenterar för att den tilltalade agerar i strid med 

bestämmelserna i likabehandlingsdirektivet, samt att direktivet kan ha direkt effekt utan att 

reglering görs i den nationella lagstiftningen. Den tilltalade bestrider innebörden i vad JämO 

menar gäller enligt direktivets bestämmelser. AD bedömer slutligen att en arbetsgivare hamnar 

i strid med likabehandlingsdirektivet om denne avböjer att anställa en kvinna i samband med 

hennes graviditet samt att direktivet kan anses ha direkt effekt i dessa typer av fall. I detta 

exemplet blir det tydligt att EU-rätten rörande jämställdhet och diskriminering influerar svensk 

lagstiftning på olika vis, inte bara genom att lagförändringar skapas utan även som ett argument 

i domstol där man inte vill hamna i strid med bestämmelser i sådana direktiv. Vi tolkar detta 

som att EU-rätten ses som stark, den genomsyrar vår svenska lagstiftning på många olika vis 

men i slutändan ska utgångspunkten vara att man inte vill hamna i strid med de bestämmelser 

som finns i EU-rätten.  

När det gäller hur de olika parterna argumenterar med grund i den svenska lagstiftningen har vi 

fått fram följande kvantitativa svar i vår innehållsanalys: 
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Tabell nr 2. Beskriver hur många gånger det har förekommit i fallen innan 2009 respektive 

efter 2009 att de olika parterna argumenterat med grund i svensk lagstiftning. 

Argumenterande med stöd 

i svenska rättskällor 

Fall innan 2009 Fall efter 2009 

Ombud  1 2 

Tilltalade 7 2 

Arbetsdomstolen 1 7 

 

Här ser vi störst skillnad i hur den tilltalade ofta argumenterar med grund i svensk lagstiftning 

innan 2009 samt hur istället AD argumenterar med grund i svensk lagstiftning efter 2009. 

Nedan beskriver vi en del sammanhang argumenten förekommer i. 

De sammanhang där argument görs med referens till svensk lagstiftning innan 2009 görs till 

största del av den tilltalade parten. Den kontext som argumenten används i görs i försvar till att 

ombudet hänvisar till brott mot bestämmelser i EG- respektive EU-rätten, där den tilltalade då 

ofta menar att ett lagbrott inte har skett enligt svensk lagstiftning. De tilltalade parterna i domen 

J2 samt domen J4 menar på att man ska tillämpa svensk lag, det vill säga JmL och att det inte 

skett något missgynnande enligt bestämmelserna i denna lag. Det tyngre argumentet i båda 

dessa fall gäller kring huruvida en jämförelseperson krävs för att ett missgynnande skett, där de 

i domen J4 menar på att även om det inte krävs en jämförelseperson så har ett missgynnande 

inte skett eftersom de nekar att särbehandling skett. I domen J2 argumenterar den tilltalade för 

hur JämOs talan inte kan vinna framgång då det inte finns en jämförelseperson av motsatt kön. 

Här försvarar sig alltså de tilltalade gentemot ombudens argument kring hur det inte behövs en 

fysisk jämförelseperson av motsatt kön som Dekker-domen framför enligt EG- respektive EU-

rättens praxis. Här är det intressant hur de olika parter väljer det lagrum som ger dem störst 

chans för framgång i fallet. I båda ovannämnda fallen vinner den kärande, som då använt dig 

av Dekker-domen som rättskälla. Att det under en kort period kan finnas praxis som är 

motsägande ser vi som en del av processen där lagen tydliggörs. Under tiden som ovannämnda 

fall har processats har Dekker-domen varit relativ ny och intagit plats i svensk rättspraxis. Därav 

finns det rättspraxis som är motsägande varandra. Med tiden som det tillkommit fall som vunnit 

med hjälp av Dekker-domen har det skapats ny praxis som då blir svensk rättspraxis.  Detta har 

resulterat till att man inte behöver ta stöd längre av EU-rätten då denna implementerats i svensk 

praxis och på så sätt blivit tydligare då det inte finns motsägande praxis.  

En del av lagens tydlighet baseras på tydliga rättskällor och som Baier, Svensson och Nafstad 

(2018) förklarar tar det tid för lagen att bli tydlig då det tillkommer flera rättskällor. Att AD 

dömer till stor del enbart med hjälp av svenska rättskällor i de senare fallen kan bero på att det 

finns flera svenska praxis som baserat sina domar på EU-rätten och därav kopplas EU-rätten in 

utan en direkt hänvisning till den. EU-rätten har alltså implementerats i svenska rättskällor med 

tiden och då gjort DiskL tydligare och effektivare. Att den tilltalade, innan 2009, använder sig 

till så stor del av svenska rättskällor för att visa på att en jämförelseperson inte behövs kan bero 

på att EU-rätten inte implementerats i svensk praxis ännu vid denna tidpunkt och därav kan 

lagen tolkas som otydlig vilket leder till att man kan anpassa sina val av lagrum för sin egen 

vinning. Vår respondent, DO, styrker vår reflektion då vi under vårt samtal fick information om 
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att det under 80- och 90-talet har tillkommit mycket praxis från just EU-domstolen som är 

kopplad till jämställdhet, kön och graviditet.  Detta kan vara en av anledningarna till det stora 

användandet av EU-rättskällor som stöd till JmL. Under tiden har det sedan skapats svensk 

praxis, som formats genom fall som dömts med hjälp av EU-rättskällor. När denna praxis har 

skapats och fått fäste behöver man inte längre hänvisa till EU-rättskällorna (respondent 1). 

Rättens effekter blir starkare om lagstiftningen är tydlig med begränsade tolkningsmöjligheter 

(Baier, Svensson & Nafstad 2018). Masselot (2007) nämner bland annat att det funnits en 

intention att uppdatera och klargöra delar av EU-rätten som berör jämställdhet. Detta genom 

exempelvis likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG, som kanske inte 

fullt ut lyckats med syftet då det fortfarande råder oklarheter. Däremot har exempelvis begrepp 

som direkt- och indirekt diskriminering definierats, vilket är ett steg i rätt riktning (Masselot 

2007). Vi anser att lagens klarhet och styrka är något att ta hänsyn till på både nationell nivå 

och inom EU-rätten, eftersom tolkningsmöjligheter kan finnas på många ställen och i olika 

former. Inom EU-rätten är det vedertaget att detta är något som måste arbetas med, eftersom de 

strävar efter att uppdatera och klargöra olika bestämmelser. Däremot tror vi precis som nämns 

i artikeln att EU-rätten är otroligt komplex i sin natur, vilket gör att denna utmaning tar tid.  

Baier, Svensson och Nafstad (2018) trycker på lagens utformning där effekten beror på lagens 

styrka och klarhet. Styrkan och klarheten byggs upp med hjälp av tydliga rättskällor framförallt 

i Sverige då vi tar stor hjälp av rättskällorna vid tolkning av lagen. När vi pratat med DO anser 

de att DiskL är en tydlig lag till viss mån men majoriteten av lagen har ett stort 

tolkningsutrymme. Exempelvis är rekvisiten “att påvisa ett missgynnade” väldigt tydligt men 

“att påvisa ett orsakssamband” har en större tolkningsmån (respondent 1). Vår respondent som 

är arbetsrättsexpert på en arbetsgivarorganisation håller med om att man kan tolka 

lagstiftningen på olika vis, utöver lagstiftningen tillkommer även mycket fakta i förarbeten och 

avgöranden. Lagstiftningen anses ändå som ganska tydlig. Att allt ska vara kristallklart i 

lagstiftningen är nästan omöjligt, men praxis hjälper till att förtydliga lagtexten och dess 

innebörd (respondent 2). När det kommer till vår respondent som arbetar på en 

arbetstagarorganisation så lyfts det hur DiskL är en väldigt genomdömd lag vilket gör att det 

inte finns så mycket tolkningsutrymme kvar, detta även eftersom det finns så pass mycket tydlig 

praxis inom området (respondent 3). Även om våra tre respondenter har något olika 

uppfattningar om tydligheten i lagstiftningen så finns det en gemensam uppfattning om hur 

praxis är en bidragande faktor till att lagstiftningen blir allt tydligare. Frågan är om en 

lagstiftning någonsin kommer kunna bli tydlig till 100%? Förmodligen inte, i detta 

drömscenario skulle det ju inte ens uppstå tvister. Vår respondent som arbetar på en 

arbetsgivarorganisation förklarar även att det ibland kan finnas ett värde av att allt inte är tydligt. 

Detta ger enligt den svenska modellen utrymme för förhandling om man tolkar saker på olika 

vis, vilket också kan leda till att man hittar lösningar på situationer. Respondenten anser det 

viktigt att grundförutsättningen är tydlig, vilket den i dessa fall är (respondent 2).  

Sammantaget kommer vi fram till att DiskL anses som en tydlig lag med en viss tolkningsmån. 

DO och vår respondent från en arbetstagarorganisation anser att DiskL ger ett starkt skydd för 

kvinnor, men detta gjorde även JmL. DO menar på att gravida kvinnor hade ett starkt skydd 

tidigare och det har varken minskat eller ökat med införandet av DiskL. Vår respondent från 

arbetstagarorganisationen lyfter att det innan DiskL även fanns ett starkt skydd, fast det var 
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fördelat på olika lagar. Calleman (2014) säger att DiskL har ett viktigt syfte där den vill öka 

arbetskraftsutbudet inom vissa grupper. Dock kan vi inte hitta något som visar på att DiskL har 

tagits fram för att stärka gravida kvinnors position på arbetsmarknaden då JmL redan gav ett 

starkt skydd. 

Något som visat sig vara en viktig del av diskrimineringsärenden är bevisregeln. Här förklarar 

vår respondent från arbetstagarorganisationen hur bevisbördedirektivets tillkomst har lämnat 

avtryck i form av en tydlig regel kring att det är arbetsgivaren som bär ansvaret att i domstol 

bevisa huruvida diskriminering inte förelegat. Detta leder i sin tur till att färre fall går till 

domstol eftersom det blir lättare att nå överenskommelse i en förlikning (respondent 3). I vår 

intervju med DO så lyfts istället bevisregeln med en viss problematik. Förklaringen lyder att 

eftersom bevisbördan läggs över på arbetsgivaren så rimmar det väldigt illa med de svenska 

regler vi har när det kommer till avslutandet av provanställningar. Detta eftersom vi i Sverige 

har rätten att avbryta en provanställning utan att uppge skäl, oavsett om den utsatta är gravid 

eller inte. Dessa två bestämmelser går inte hand i hand, utan det borde finnas någon slags klarhet 

i huruvida arbetsgivaren måste bevisa att avslutandet av provanställningen inte har ett samband 

med graviditet. Diskrimineringsskyddet ger alltså inte den trygghet som bör finnas genom 

bevisbörderegeln i de fall som gäller provanställningar (respondent 1). Vi tycker att detta är en 

intressant aspekt av hur lagstiftningen ibland inte går hand i hand utan nästan istället kan 

motsäga varandra. Det går även att fråga sig huruvida EU-rätten och bevisbördedirektivet 

uppfylls i svensk lagstiftning när vi har en annan regel som motsäger de bestämmelser som är 

implementerade.  

Vi tolkar detta som en stor otydlighet eftersom det inte blir enkelt att tolka lagstiftningen och 

därmed ger den inte heller önskad effekt. Diskrimineringsskyddet blir här inte lika starkt, 

eftersom om det kommer till en fråga i domstol så har arbetsgivaren tillåtelse att avsluta en 

provanställning utan att bevisa att det inte finns någon koppling till en arbetstagares graviditet. 

I tvister där det inte finns några motstridande bestämmelser blir bevisbördedirektivet en effektiv 

regel, däremot i tvister tillsammans med provanställning tappar den sin effektivitet. Enligt 

Baier, Svensson och Nafstad (2018) blir lagen tydligare med hjälp av rättspraxis. Kan det vara 

så att antalet tvister där bevisbördedirektivet i samband med könsdiskriminering kopplat till 

graviditet under provanställning är så pass få att det inte har funnits en chans att bygga tydlig 

praxis och därav är lagen ineffektiv?  

Återgår vi till innehållsanalysen och ser vi att det förekommer fall där DiskL och FFL processas 

tillsammans.  I domen D1 görs många argumentet i samband med att det råder oklarheter kring 

om den som blivit diskriminerad omfattas av DiskL och FLL. Här bedömer AD exempelvis att 

den utsatta kvinnan omfattas av DiskL då hon var arbetssökande när diskrimineringen 

genomfördes. AD bedömer även att trots att hon inte vid stunden var gravid eller hade någon 

planerad föräldraledighet omfattades kvinnan fortfarande av FLL på grund av att ett 

missgynnande av en möjlig framtida föräldraledighet fortfarande anses vara i strid med 

bestämmelserna i FLL. I domen D3 har AD med grund i domen D1 kommit till samma slutsats, 

en arbetssökande som förväntas bli föräldraledig omfattas av lagskyddet. I domen D2 ligger 

argumentet i praxis från AD, som anger att ett visst tidssamband föreligger mellan 

arbetsgivarens kännedom om diskrimineringsgrunden och det faktiska missgynnandet. På detta 
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vis ger tidssambandet stöd för att graviditeten har haft betydelse för missgynnandet. Vår 

respondent från arbetstagarorganisation förklarar att de ofta processar på båda lagarna. DiskL 

och FFL går hand i hand enligt dem, den stora skillnaden är att FFL har ett vidare 

tillämpningsområde då lagen kan användas i samband med ett missgynnande men som inte 

anses som diskriminerande. Vår respondent från arbetstagarsidan håller också med om att 

lagarna går hand i hand med varandra då de vilar på samma grundläggande skyldigheter och 

rättigheter. Vi tolkar möjligheten att kombinera DiskL och FLL som ett sätt att hjälpa kärande 

vinna framgång i domstol, inte bromsar inte varandra på något vis. Exempelvis så påverkas 

eller försvåras inte effekten av DiskL av att ha FLL som ett komplement, däremot kan lagarna 

ge varandra mer styrka och därav få en starkare effekt.  

Sammanfattningsvis ser vi en stor skillnad till vilka rättskällor man använder sig av men 

samtidigt finns det förklaringar till detta. Lagen är inte konstant och utvecklas med hjälp av 

rättskällor och idag ser vi DiskL som en stark och tydlig lag. 

7.2 Effekter steg 2 – Lagens normativa budskap  

I det andra steget ser vi till de normativa budskap som lagen ger. Det normativa budskapet kan 

mätas först efter att lagen har tillämpats, inom arbetslivet är det AD som fungerar som 

rättskipningsaktör, med sin befogenhet att döma i tvister i arbetslivet, och genom sina 

bedömningar i domstol skickar ut ett budskap. Det ligger i AD:s ansvar att döma så att lagen 

ska ha en avskräckande effekt (Baier, Svensson, Nafstad 2018).  

Vi har genom innehållsanalysen fått uppfattningen av att lagen inte har en fullt ut avskräckande 

effekt, vilket kan bero på en mängd olika faktorer. DO förklarar i vår intervju att just 

okunskapen är en faktor och att den leder till oavsiktlig diskriminering. DO upplever att 

majoriteten av arbetsgivare vill ha en jämställd arbetsplats där arbetssökande och arbetstagare 

inte särbehandlas men på grund av okunskap leder det ändå till att man diskriminerar 

(respondent 1). Om diskrimineringen sker av okunskap och av handlingar där man med bästa 

möjliga intention misslyckas med motviljan att diskrimineras visar det på våra kanske något 

bristfälliga normer inom detta område i samhället. Alltså tror vi det är våra normer i samhället 

som inte är fullt jämställda även om vi är i framkant i Sverige. När detta kom på tal i intervjun 

med vår respondent på en arbetsgivarorganisation så trodde respondenten här att det finns en 

viss skillnad i kunskapsnivån relaterat till olika delar av DiskL. Exempelvis så kanske de flesta 

besitter en kunskap om vilka diskrimineringsgrunderna är och det generella 

diskrimineringsförbudet men däremot har sämre koll på reglerna kring de aktiva åtgärderna 

(respondent 3).  

Det normativa budskapet får inte automatiskt effekt och det normativa budskapet kan först 

mätas efter att lagen har tillämpats. Rättsreglerna ska ha en avskräckande effekt som leder till 

ett normsamhälle där man inte vill bryta lagen (Baier, Svensson och Nafstad 2018). I 

arbetsrättsliga tvister är ersättningsnivåerna en aspekt som ska ge en avskräckande effekt. Då 

arbetsrätten inte dömer ut några fängelsestraff blir de ekonomiska ersättningsnivåerna en 

avgörande del när AD ska sända ut ett normativt budskap. Utfallet i de olika domarna har gett 

några intressanta reflektioner utifrån den ekonomiska aspekten. För att förtydliga siffrorna har 

vi här nedan sammanställt två tabeller det man tydligt kan utläsa vilka summor som är begärda 

samt vilka summor de tilltalade har förpliktats att betala vid fällande dom.  
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Tabell nr 3. visar på de ekonomiska summorna som har yrkats och utfallet vid en fällande dom 

från fallen innan 2009 då dömda enligt JmL 

Överblick på 

skadestånd från fall 

innan 2009 

Domen J1 Domen J2 Domen J3 Domen J4 

Begärt (inkl. 

skadestånd exkl. 

inkomstförlust och 

rättegångskostnader) 

100 000 kr 150 000 kr 180 000 kr 40 000 k 

Utfall (inkl. 

skadestånd exkl. 

inkomstförlust, 

rättegångskostnader 

och ränta) 

JämOs talan 

avslås 

50 000 kr JämOs talan 

avslås 

25 000 kr 

 

Tabell nr 4. visar på de ekonomiska summorna som har yrkats och utfallet vid en fällande dom 

från fallen efter 2009 då dömda enligt DiskL 

Överblick på 

diskrimineringsersättning 

från fall efter 2009 

Domen D1 Domen D2 Domen D3 Domen D4 

Begärt (inkl. 

diskrimineringsersättning 

samt allmänt skadestånd, 

exkl. inkomstförlust och 

rättegångskostnader) 

160 000 kr 300 000 kr 210 000 kr 125 000 kr 

Utfall (inkl. 

diskrimineringsersättning 

samt allmänt skadestånd, 

exkl. inkomstförlust, 

rättegångskostnader och 

ränta) 

30 000 kr DOs talan 

avslås 

50 000 kr DOs talan 

avslås 

 

Tabellerna visar tydligt att det finns en skillnad där man efter 2009 har begärt högre summor 

än tidigare. Däremot finns det ingen märkbar skillnad på de utbetalda summorna som de 

tilltalade har förpliktats till att betala. Även om man valt att ändra begreppet från skadestånd 

till diskrimineringsersättning i samband med DiskL ikraftträdande har beloppen i dessa fall inte 

höjts eller börjat möta den yrkade summan.  

I vår intervju med DO frågade vi om deras uppfattning kring begreppet 

diskrimineringsersättning och vilka effekter de har uppfattat efter att skadeståndet ändrades till 

diskrimineringsersättning i lagändringen 2009. DO ansåg här att vi i Sverige har väldigt låga 

summor när det kommer till skadestånd och diskrimineringsersättning. De menar på att det 

funnits ett viktigt ställningstagande från lagstiftarens sida när man väljer att särskilja 

diskrimineringsersättningen från skadeståndslagen. Problematiken uppstår således istället i hur 

nivåerna är så pass låga i Sverige, om man exempelvis jämför med USA där summorna för 

dessa förekomster är väldigt höga, när tanken från lagstiftarens sida är att det ska vara kännbart 
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när man diskriminerar någon. Det här med att ersättningen ska vara avskräckande går ju inte 

riktigt hand i hand med de låga nivåerna, vilket således innebär att det inte är de ekonomiska 

faktorerna som verkar avskräckande för arbetsgivaren. Här blir det istället kanske en fråga om 

att man inte bör diskriminera på grund av det leder till mycket “bad will” för företaget. DO 

lyfter även att det till och med kan ses som mer gynnsamt för den enskilda att ingå i en 

förlikning, där beloppen i många fall är högre än vad man skulle kunna få ut i en 

domstolsprövning (respondent 1). När vi talade med vår respondent som arbetar för en 

arbetsgivarorganisation menade även denna respondent att man inte sett den förändring som 

man kanske hade som syfte med att ändra från skadestånd till diskrimineringsersättning. Tanken 

var att man inte skulle vara bunden till skadeståndsnivåerna, men det har inte skett några större 

förändringar nu kontra innan (respondent 2).  

I motsättning till detta fick vi under vårt samtal med vår respondent från en 

arbetstagarorganisation höra att de högre beloppen som nu ges i form av ersättning är en av de 

största förändringarna från lagändringen 2009. Respondenten upplever att AD successivt har 

höjt beloppen, vilket gjort det dyrare att diskriminera (respondent 3). Då vår tabell visar på ett 

annat resultat har vi reflekterat kring om respondenten kan uppleva att höjningen beror på att 

man begär högre summor. Eftersom det alltid är arbetstagarsidan som är kärande i 

diskrimineringsfall är det därmed de som begär nivån på diskrimineringsersättningen. Då man 

efter 2009 enligt tabellen har börjat begära högre summor kan detta möjligtvis kopplas till 

upplevelsen att summorna har höjts.  

Vi anser trots detta att de önskade effekterna med begreppet diskrimineringsersättning i DiskL 

har en bit kvar att arbetas med eftersom det fortfarande råder många uppfattningar kring 

beloppen som låga summor. Vidare kan den låga summan ha en avskräckande effekt fast på fel 

sätt. Personer som utsätts för diskriminering utsätts redan för många psykiska prövningar och 

genomgår en tung process. Att i slutändan få en minimal summa för ens lidande kan avskräcka 

till anmälan. DO nämner också under vår intervju att de låga beloppen inte inger ett gott 

incitament för den utsatta att driva dessa frågorna vidare till domstol (respondent 1). 

Sammantaget ser vi inte att DiskL når avskräckande effekt baserat på ekonomiska aspekter. 

Enligt Baier, Svensson och Nafstad (2018) är det AD:s ansvar att döma så att lagen får önskad 

effekt. AD anses som en stabil aktör där man till en viss mån kan förutse hur de kommer att 

döma. Diskrimineringsärenden är kända för sina låga summor vilket inte leder till önskade 

effekter och därav lyckas inte AD med sin avskräckande effekt. Vi tror starkt att om det blir 

dyrare att diskriminera kommer lagen få ett starkare normativt budskap. Vidare, genom våra 

respondenter, visar steg 2 att arbetsgivare strävar efter jämställdhet och diskriminering till stor 

del sker på grund av okunskap. Om diskrimineringen sker av okunskap och av handlingar där 

man med bästa möjliga intention misslyckas med motviljan att diskriminera visar det på våra 

kanske något bristfälliga normer inom område i samhället. 

7.3 Effekter steg 3 – Hur får vi medborgarna att självmant följa lagen? 

Det tredje sättet att mäta lagens effekt på handlar om hur man får medborgare att självmant 

följa lagen. Det finns tillsynsmyndigheter som gör stickprov men det finns ingen möjlighet att 

kontrollera alla företagen. Arbetsrätten anses vara lågt styrande och går i linje med samhällets 

normer. Lagen får hög effekt när domstolens beslut går i linje med samhällets normer (Baier, 

Svensson & Nafstad 2018).  
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Vi har genom steg 2 kommit fram till att det råder bristfälliga normer i samhället inom 

diskrimineringen vilket minskar effekten. Vi har däremot fått reda på övriga faktorer som 

påverkar att företagen självmant vill följa lagen. 

I vår intervju med DO berättar respondenten att den stora majoriteten arbetsgivare inte har som 

avsikt att diskriminera, utan man arbetar för en jämställd arbetsplats utan negativ särbehandling. 

Respondenten menar att väldigt få arbetsgivare uppsåtligen vill särbehandla på ett negativt sätt 

(respondent 1). Vår respondent på en arbetsgivarorganisation menade på att det alltid är 

utgångspunkten att följa lagen på de företag som respondenten kommer i kontakt med. Här 

menar vår respondent även att det inte bara handlar om att följa de begränsningar som lagen 

ställer upp utan även arbeta aktivt med och prioritera frågorna eftersom man vill vara en bra 

arbetsgivare då det gynnar både medarbetare och bolaget i stort. Genom att arbeta med dessa 

typer av frågor i policys eller företagskulturer, men även i ledarskapet och relationer till 

medarbetarna så sipprar de ut i organisationen (respondent 2). Även vår respondent som arbetar 

på en arbetstagarorganisation håller med om att de flesta företag har goda ambitioner att följa 

denna lagstiftning, kanske främst eftersom det enligt respondenten kostar pengar att göra bort 

sig (respondent 3).  

Denna typ av lagstiftning kan vi även anse som ganska speciell när det gäller hur människor 

aktivt väljer att följa lagen. Att exempelvis bryta mot trafikregler och köra över 

hastighetsgränsen kanske inte anses av samma vikt eftersom det inte involverar andra 

människors lika värde, men när det kommer till en lagstiftning som grundar sig i att alla har 

samma värde vill man någonstans hoppas att alla människor delar dessa värderingar. Vår 

respondent på en arbetsgivarorganisation menar här även på att det såklart finns en aspekt i att 

man som arbetsgivare inte vill bryta mot lagen, men samtidigt kan man hoppas på att många 

människor delar den grundvärdering som lagen påvisar och medmänsklighet till att man vill 

följa lagen eftersom det är det rätta rent värderingsmässigt (respondent 2). Vår respondent på 

en arbetstagarorganisation nämner även värdegrunden och arbetet kring det som en anledning 

till att man inte vill diskriminera. Däremot anser respondenten här att det faktiskt är 

lagstiftningen som är den vanligaste anledningen till att man inte vill diskriminera och att den 

vanligaste anledningen är viljan att vara laglydig. Utan DiskL skulle arbetet mot diskriminering 

i arbetslivet inte se lika bra ut helt enkelt (respondent 3). 

Lerwall (2001) lyfter i sin avhandling hur jämställdhet är mycket mer än bara en frånvaro av 

diskriminering och hur vi i EU och Sverige har en jämställdhet av positiv karaktär som kräver 

åtgärder till det bättre. På detta vis accepteras till exempel särbehandling om det är vad som 

krävs för att nå ett visst resultat (Lerwall 2001). Av denna definition så blir det tydligt hur den 

lagstiftning vi har för att främja jämställdheten inte bara innehåller diskrimineringsförbud, det 

krävs mer för att förebygga förekomsten av negativ särbehandling och bidra till ett jämställt 

samhälle. Däremot går det att diskutera huruvida kunskapsnivån kring till exempel de aktiva 

åtgärderna ser ut bland företagen. Som vi tidigare nämnt då vi diskuterat okunskap kring 

lagstiftningen så känns det ganska realistiskt att den största kunskapen finns kring 

diskrimineringsförbuden och vad man inte får göra, snarare än att besitta kunskap kring vad 

som bör göras för att agera proaktivt och förebygga diskriminering. Vi tror trots att det finns en 

okunskap kring delar av lagstiftningen och att de flesta arbetsgivare vill väl och har ett 
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värdebaserat och medmänskligt synsätt som hjälper dem att agera proaktivt och främja 

jämställdheten på arbetsplatsen genom policys och en jämställd organisationskultur.  

Vår respondent på en arbetsgivarorganisation framhäver även hur det mediala 

uppmärksamheten runt rättstvister inom detta område kan vara en annan stor viktig konsekvens 

av diskriminering. Om det förekommit eller påstås ha förekommit diskriminering så kan det i 

media behandlas på ett sätt som leder till konsekvenser. Här spelar det nödvändigtvis inte heller 

någon roll om arbetsgivaren frias från åtalet och har gjort allting rätt, då det mediala fortfarande 

leder till konsekvenser oavsett (respondent 2). DO talar även om den “bad will” som drabbar 

företaget vid ett diskrimineringsärende vilket påverkar företagets anseende (respondent 1). 

Vår sammanfattande uppfattning efter att pratat med våra respondenter är att man vill följa 

lagen. Att denna följsamhet enbart beror på att DiskL överensstämmer med samhällets normer 

tror vi inte. Enligt Baier, Svensson och Nafstad (2018) ger lagen hög effekt när den går i linje 

med samhällets normer då vi får lättare att följa och acceptera den. Det är tydligt att det finns 

flera övriga faktorer som påverkar företagets vilja att följa lagen även om själva lagen är en av 

de viktigaste faktorerna till att vi följer lagen och ligger i framkant i dessa frågor.  

7.4 Slutsatser 

Syftet med studien var främst att skapa en bredare förståelse för hur den svenska lagstiftningen 

inom könsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar för att ge en djupare 

inblick på huruvida den tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. Vi upplever att vi efter 

vår insamling och bearbetning av data har nått en djupare förståelse för hur lagstiftningen 

faktiskt tillämpas rättsligt samt hur stor del av de rättsliga grunder som tillämpas i domstol 

består till stor del av hänvisning till praxis. Vi hoppas att vi i vårt resultat och vår analys har 

lyckats förmedla denna förståelse till läsaren och att även de fått en bredare insyn i hur 

lagstiftningen och praxis fungerar i det praktiska arbetet. Vår analys har gjorts till största del 

med koppling till en rättssociologisk teoretisk utgångspunkt vilket gör att fokus ligger på lagens 

effekter, vilket även varit en del av studiens syfte.  

För att återgå till vår första frågeställning hur EU-rätten som berör jämställdhet och 

könsdiskriminering har kommit till användning i domslut som berör könsdiskriminering i 

samband med graviditet så anser vi att vår förståelse har ökat inom detta område. EU-rätten 

påverkar vår nationella lagstiftning, men även rättssystemets tillämpning i AD. EU-rätten är 

massiv och innehåller allt från förordningar och direktiv till praxis och andra bestämmelser, vi 

ser den därför som ganska komplex. Det finns således inget tydligt svar på exakt hur EU-rätten 

bör tillämpas i AD utan den kommer till användning på olika vis. Det blir tydligt att stark praxis 

från EU-domstolen, exempelvis Dekker-domen, används i svenska domstolsprövningar i AD 

och vi tror denna praxis har en mycket stor betydelse för Sveriges rättsliga tillämpning. Det blir 

även tydligt hur direktiv, som exempelvis likabehandlingsdirektivet, utgör starka grunder i 

rättsprövningar då man inte ska hamna i strid med sådana bestämmelser. Fall som har dömts 

med hjälp av EU rättskällor blir praxis i svensk domstol och när denna nya praxis sedan används 

vid bedömningen av tvister får EU-rätten en outtalad påverkan på utfallet.  

Vår andra frågeställning baserade sig på hur DiskL som instiftades under 2009 påverkat utfallet 

i domslut i AD om könsdiskriminering vid graviditet i jämförelse med domslut före 2009 som 
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då dömdes enligt JmL. Ur vår innehållsanalys finner vi att det gjorts fler hänvisningar till EG-

rätten under den tiden som JmL gällde, vilket vi genom våra intervjuer har kunnat skapa en 

förståelse kring eftersom det kom mycket stark praxis från EG-domstolen under tiden som JmL 

var verksam.  Vi hittade inga större skillnader bland ersättningsnivåerna för individerna som 

blivit utsatta för diskriminering. Det har gjorts ett aktiv val att ändra benämningen från 

skadestånd till diskrimineringsersättning men här ser vi ändå ingen skillnad. Att man inte 

lyckats med ökningen av ersättningsnivåerna har vi inte funnit någon förklaring till.  

Vår tredje och sista frågeställning gäller hur DO, arbetsgivarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer ser på diskrimineringslagens effekter när det gäller anställning och 

graviditet. Det har efter samtal med de olika parterna blivit tydligt för oss hur införandet av 

DiskL inte nödvändigtvis förändrat det skydd som funnits för kvinnor sedan tidigare eftersom 

samma skydd funnits uppdelat på flera lagar, bland annat i JmL. Våra respondenter är 

samstämda om att DiskL har delar som är tydliga och delar som har ett brett tolkningsutrymme. 

DO anser att det finns ett väldigt stort tolkningsmån medan våra respondenter från 

arbetstagarsidan respektive arbetsgivarsidan ser det som en genomdömd lag med många 

rättskällor som man kan ta hjälp av för att tolka lagen. Uppfattningen är att samhället vill följa 

lagen och den går i linje med normerna som finns, när diskriminering sker kan det bero på 

främst okunskap hos arbetsgivarna. Vi har funnit en problematik i den bevisregel som lagen 

omfattar där ansvaret tas ifrån arbetstagaren och läggs på arbetsgivaren att bevisa att det inte 

förekommit någon diskriminering, eftersom detta krockar med bestämmelserna kring hur man 

får lov att avsluta någons provanställning utan att ange anledning. Detta betyder att man rent 

krasst inte behöver bevisa att avslutandet av provanställningen inte har samband med 

arbetstagarens graviditet. Vi ser detta som en otydlighet i bestämmelserna som försvagar 

effekten av DiskL något. Som ovan nämnt finner vi ingen skillnad på ersättningsbeloppen för 

de som utsatts för diskriminering innan- respektive efter 2009. Detta har bekräftats i våra samtal 

med DO och vår respondent på arbetsgivarsidan, trots att vår respondent på arbetstagarsidan 

har upplevt en successiv höjning av summorna.  
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8 Diskussion 

Nedan diskuterar vi resultatet av studien och försöker hitta en förståelse varför det blev som 

det blev. Vi ser närmare på hur vår teoretiska utgångspunkt har påverkat resultatet. Vidare 

diskuterar vi valet av våra metoder och hur dessa kan ha påverkat vårt resultat. 

8.1 Studiens resultat  

Rätten och samhället är två komplexa områden att undersöka som ständigt är föränderliga. 

Denna förändring och utveckling av rätten och samhället gör att rätten fungerar på olika sätt 

och ger olika effekter i samhället genom tiden. Detta leder till att man enbart kan undersöka en 

del av effekterna och att dessa kommer se annorlunda ut i framtiden. Vårt resultat är relevant 

för samhället idag och kommer kunna användas i framtiden för att se vilka effekter som fallit 

bort och vilka nya effekter som har tillkommit. Vårt resultat visat på denna föränderlighet, från 

JmL som tagit stort stöd från EU-praxis till DiskL som tar större stöd i svensk praxis. Vidare 

visar vårt resultat på samhällets komplexitet då våra svar varierar från våra respondenter där 

det råder total enighet i vissa delar och andra är motsägelsefulla.  

Vi upplever rättssociologin som en lämplig teori för vårt syfte och för att besvara våra 

frågeställningar. Rättssociologin är tvärvetenskaplig där rätten är huvudämnet och samhället är 

det sekundära ämnet. Skulle vi valt en rättsvetenskaplig teori skulle vi fokusera på frågor som 

hur rättens innehåll ser ut, vad regeln betyder och hur den tillämpas. Självklart är dessa frågor 

en del av vår studie men vi skulle missa den viktiga delen som det samhällsvetenskapliga 

perspektivet bidrar med. Denna tvärvetenskapliga inriktning fokuserar på vad som händer när 

rätten skapas och används med andra ord dess effekter och konsekvenser (Baier, Svensson & 

Nafstad 2018). Med rättssociologins uppbyggnad, där de fyra byggstenarna är i fokus, kan man 

undersöka upp till 12 olika relationer bland rätten och normerna i samhället. Att vi har valt att 

fokusera på enbart en byggsten som bland annat undersöker effekterna i samhället begränsar 

vårt resultat i jämförelse om vi skulle undersöka flera byggstenar eller relationer. Dock så passar 

just denna del vår studie och skulle vi vilja bredda studien och använda oss av flera byggstenar 

skulle syftet och frågeställningarna behöva ändras.  

Vi anser det naturligt att använda oss av ett könsperspektiv på studien eftersom det bara är 

kvinnor som kan utsättas för könsdiskriminering med koppling till graviditet vilket ligger i linje 

med hur Lander, Pettersson och Tiby (2003) beskriver skillnaden mellan kvinnor och män som 

en biologisk skillnad. Vi upplever att detta är ett faktum som har bekräftats genom studiens 

gång, bland annat då denna biologiska aspekt har använts för att skapa starkt praxis. Vi anser 

inte att ett könsperspektiv har påverkat studiens resultat i någon större utsträckning eftersom 

det har använts mer som ett sätt att bekräfta den empiri vi har samlat in snarare än att analysera 

dess innebörd. 

Om vi ser till den tidigare forskningen anser vi inte att den gjort en avsevärd inverkan på vår 

studie. Calleman (2014) har stor fokus på de demografiska effekterna och beskriver hur DiskL 

har tillkommit för att utöka utbudet på arbetskraft inom en viss arbetsgrupp. Vårt resultat visar 

inte på detta då JmL redan var ett starkt skydd. Skulle vi dock ta in annat empiriskt material där 

vi skulle undersöka statliga offentliga utredningar och statistik skulle vi möjligtvis få fram ett 

annat resultat som går i linje med Callemans resultat. När det kommer till avhandlingen av 

Lerwall (2001) och det fokus som läggs på skillnader och likheter mellan den internationella 



39 

 

rätten och vår svenska lagstiftning så anser vi inte heller att avhandlingens resultat har gjort 

någon avsevärd stor inverkan på vår studie. Vi har i studien funnit skillnader och likheter mellan 

den svenska lagstiftningen och EU-rätten vilket kan bekräftas ytterligare genom en jämförelse 

med avhandlingen trots att den är från 2001, vi tror därmed inte att studiens resultat hade 

förändrats utan användning av avhandlingen. Artikeln av Masselot (2007) har givit oss en insikt 

i hur allt inte är glasklart inom EU-rätten. Med detta har vi skapat en förståelse för hur det inte 

bara är den svenska lagstiftningens tydlighet som kan vara värd att undersöka, utan dessa 

förbättringsområden finnas i både nationell och internationell rätt. 

8.2 Metodologisk diskussion och studiens trovärdighet 

När det gäller kvalitativ forskning och dess trovärdighet, som i andra fall även kan bedömas i 

form av validitet, är det oftast svårt att säkerställa för läsaren att man har fått forskningen valid 

till hundra procent. Det går däremot att övertyga läsaren om en rimlig sannolikhet för att datan 

är korrekt genom att använda sig av exempelvis triangulering eller respondentvalidering. En 

annan viktig aspekt att ta hänsyn till i kvalitativ forskning är dess pålitlighet, som påminner om 

tillförlitlighet. Detta kan kontrolleras genom att fråga sig huruvida resultatet eller metoden hade 

påverkats om en annan forskare hade genomfört samma forskning med samma 

datainsamlingsteknik. Genom att ta hänsyn till de synliga procedurer och beslut som en forskare 

tar, går det att bedöma om dessa av andra forskare anses vara rimliga och korrekta. På så sätt 

kan man även dra slutsatser kring hur en annan forskare skulle kunna komma fram till 

jämförbara resultat. Även detta stärks av användandet av metodologisk triangulering 

(Denscombe 2016).  

De metoder som valts ut för att genomföra studien har givetvis en påverkan på hur resultatet i 

sin tur blir. Vi är överlag nöjda med våra val av metoder eftersom vi anser att de kompletterat 

varandra på ett bra sätt och vi har genom det som Denscombe (2016) benämner som 

metodologisk triangulering haft en möjlighet att jämföra våra resultat mot varandra. Detta har 

givit oss möjligheten att få förklaringar till varför vissa utstickande fakta ser ut som det gör och 

vilka faktorer som kan spela in. Vi kom även överens med våra respondenter att de skulle ta del 

av studiens resultat och analys innan vi fastställde det, vilket hjälpte oss säkerställa att 

informationen är korrekt. Vi skickade därför resultatet och analysen till respektive respondent 

för att ge dem chansen att sätta stopp för feltolkningar av informationen de gett oss om sådana 

hade skett. Vi bad respondenterna återkomma om de hade invändningar på de vi hade skrivit, 

vilket ingen av dem gjorde. På detta vis lyckades vi även stärka resultatets trovärdighet genom 

respondentvalidering. 

Vid genomförandet av kvalitativ forskning finns det även en relevans att ta hänsyn till 

forskningens överförbarhet, som har en liknande innebörd som generaliserbarhet. Här menas 

alltså i vilken mån forskningen kan tillämpas på jämförbara fall och i vilken uträckning de 

resultat som gjorts skulle kunna överföras till andra fall (Denscombe 2016). Det är svårt att säga 

i vilken utsträckning det går att bekräfta studiens överförbarhet och huruvida det går att överföra 

resultaten till andra fall eftersom resultatet är specifikt relaterat till vissa omständigheter. Det 

skulle nog inte vara en omöjlighet att tillämpa forskningens metod på jämförbara fall eftersom 

det kan hända att det finns liknande mönster inom andra delar av lagstiftningen och dess 
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effekter. Vi kommer efter studiens resultat således inte utgå ifrån att det är generaliserbart eller 

helt överförbart men det finns möjlighet att metoden i stort går att överföra till andra fall. 

Vidare kan det även vara av relevans att ta hänsyn till forskningens bekräftelsebarhet, som med 

ett annat ord kan liknas med objektivitet. I vilken mån är forskningen opåverkad av dem som 

genomför den? Det finns sällan forskning som kan konstateras inte ha blivit påverkad av 

forskaren, men graden av detta kan variera (Denscombe 2016). En metodologisk inriktning som 

grundar sig i texttolkning och förståelsen av kunskap är hermeneutiken. På detta vis måste 

meningen i en del respektive en helhet förstås för att kunna sättas i perspektiv till varandra och 

skapa en djupare förståelse. En inriktning inom hermeneutiken är den aletiska varianten, som 

lyfter förståelsen och förförståelsens roll för att tolka textens betydelse snarare än mening. 

Betydelsen av texten kan till skillnad från meningen av texten skilja sig i att betydelsen varierar 

beroende av kulturella eller historiska sammanhang men meningen förblir stabil. Förståelsen 

ses här som hur vi individer orienterar oss i tillvaron och därför måste det fördolda och 

underliggande undersökas eftersom det kan påverka individens nya förståelse. Förståelsen och 

förförståelsen ger därmed möjlighet att återkomma till tolkning av materialet för att se fler saker 

(Alvesson & Sköldberg 2017). 

Det är svårt att med säkerhet säga i vilken mån man förhåller sig objektiv när man blir så pass 

insatt i ett ämne. Vi anser dock att vi har skrivit resultatet baserat på den information vi fått 

fram och inte baserat på hur vi ville att studiens resultat skulle bli. Vi tog till exempelvis hänsyn 

till respondenternas synpunkter i en fråga där vi egentligen trodde att vi fått fram ett annat svar 

tills dess att vi talade med dem, och lät inte våra första antaganden styra vilken information vi 

valde att ta med i analysen. Med en hermeneutisk utgångspunkt har vi således accepterat att vår 

förförståelse spelar en viktig roll i textens betydelse, där vi har accepterat att vi under studiens 

gång skapat oss en viss förförståelse genom ny förståelse och så vidare.  

Svensson och Ahrne (2016) förklarar att en vetenskaplig undersökning baserad på empiriskt 

material ska bygga på undersökningar av verkligheten och inte på spekulationer. Vår studie 

bygger på ett tydligt underlag hämtat från verkligheten där vi har redovisat vår metod på ett 

transparent sätt för att läsaren inte ska ha några misstankar om att studien utförts på något annat 

sätt. Genom vårt underlag och transparens vill vi vinna våra läsares trovärdighet. Precis som i 

domstol vinner man genom att ge en så trovärdig beskrivning som möjligt. Dessutom är det 

viktigt att redovisa motsägelsefulla resultat (Svensson & Ahrne 2016). Vi anser att genom våra 

metoder och transparenta redovisning av resultatet där vi lyfter likheter och motsägelser ökar 

vi vår trovärdighet. Vi har inte valt ut delar som förenklar vårt resultat utan vi har valt att 

redovisa allt som varit en del av våra matriser. 

8.3 Kritisk metoddiskussion 

Vi har undrat över huruvida resultatet hade förändrats om vi hade genomfört någon slags 

observation för att faktiskt se hur företag resonerar kring att förhålla sig till lagstiftningen. 

Denscombe (2016) beskriver hur en deltagande observation kan ge möjlighet att generera stora 

insikter i sociala processer och hantera komplexa faktum. Genom en deltagande observation 

minskar även risken för forskarens inblandning och aktörernas uppfattning bibehålls som de 

själva ser den. Även om en deltagande observation hade kunnat påverka hur vi hade resonerat 

i den del av analysen som berör medborgarnas vilja att självmant följa lagen så hade det 
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förmodligen varit ganska svårt att genomföra eftersom det är svårt att ta reda på vad som sägs 

bakom stängda dörrar och mycket anses vara sekretessbelagt. Det hade därför även varit en 

fråga om huruvida de etiska övervägandena hade uppfyllts om målet var att ta reda på den 

sekretessbelagda informationen. 

Denscombe (2016) lyfter även hur det kan ske urvalsfel och huruvida ett annat urval hade lett 

till samma eller annorlunda resultat. Vi är medvetna om att resultatet i studien hade kunnat se 

annorlunda ut beroende på vilka rättsfall vi valt och vilka respondenter som deltagit. Vi kan i 

efterhand även se att respondenternas svar skiljer sig åt väldigt mycket i vissa frågor. Vi har 

funderat mycket på hur det kan komma sig att någon uppfattar till exempel ersättningsnivåerna 

som fortsatt låga medan någon annan uppfattar de som högre. Den förklaringen vi kan se är att 

det kan bero på de olika respondenternas positioner, där vår respondent på DO först och främst 

är väldigt inkörd i studiens område. Vår respondent på arbetsgivarsidan arbetar som 

arbetsrättsexpert vilket gör att många av våra frågor även kan kännas bekanta här. När det 

kommer till vår respondent på arbetstagarsidan som arbetar som enhetschef så tror vi att 

respondenten kanske besitter en mer generell kunskap och inte är lika fördjupad inom studiens 

snäva område, vilket även hade kunnat förklara varför en del av respondentens svar inte faller 

i linje med de andras.  

Denscombe (2016) lyfter även fram hur det är viktigt att ta hänsyn till huruvida respondenterna 

talar sanning eftersom det kan påverka studiens trovärdighet, vilket även kan vara väldigt svårt 

att ta hänsyn till. Däremot är det lättare att bekräfta respondenternas svar när de gäller faktiska 

frågor som går att bekräfta med andra metoder, eftersom det är svårare att bekräfta någons 

känslor eller upplevelser. Vi ser ingen större anledning till att respondenterna skulle tala 

osanning, däremot finns det en möjlighet att saker förvanskas eftersom det är sekretess eller 

information som man inte vill ska komma ut.  

8.4 Avslutande reflektion 

Som tidigare nämnt har detta varit ett ytterst intressant ämne att studera och bilda sig en djupare 

kunskap inom. Vi har blivit mäkta imponerade över våra respondenters kunskap och hoppas att 

någon gång själva i framtiden besitta denna kunskap. Vårt uppsatsskrivande och studiens 

resultat är ett steg åt rätt håll för att öka vår kunskap och vi kommer att följa 

diskrimineringslagens utveckling och dess effekter i samhället.  

Något som särskilt väckt vårt intresse är den frånvarande förändringen av ersättningsnivån som 

utbetalas till den som blivit utsatt för diskriminering. Vi hade redan innan studiens start läst ett 

antal tidningsartiklar där det lyfts hur låga summor som betalas ut vid diskriminering när den 

begärda summan är betydligt högre och att ha fått detta bekräftat har ökat vår nyfikenhet inom 

området. Vidare är det intressant hur diskriminering sker på grund av okunskap i ett samhälle 

där vi har starka myndigheter och har så många kanaler där man kan införskaffa sig kunskap.  

Vår förförståelse har varken bekräftats eller motbevisats gällande om det är kvinnor som främst 

drabbas av könsdiskriminering då vår studie inte har undersökt detta område. Vi tror fortsatt att 

diskriminering i samband med graviditet är vanligt förekommande och enligt oss borde det inte 

förekomma alls då vi har en lagstiftning för att motverka detta och vi borde ha kommit längre i 

vårt land präglat av värderingar om jämställdhet. 
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8.5 Arbetsvetenskapligt bidrag och förslag på framtida forskning 

Vi finner att studien är ett kompletterande bidrag till arbetsvetenskapen eftersom den 

kombinerar ett rättsligt perspektiv med samhällsvetenskapen. I vårt sökande efter tidigare 

forskning samt uppsatser inom området har vi uppmärksammat att denna kombination är 

sällsynt. Eftersom studien gäller könsdiskriminering i arbetslivet så anser vi studien vara väldigt 

relevant för arbetsvetenskapen, där arbetslivet är utgångspunkten. Som vi nämnt tidigare i detta 

kapitel hade det varit intressant att ta del av hur resultatet hade blivit om man använt sig av 

någon annan metod. Vår analys är även gjord med koppling till rättssociologin, med en annan 

teoretisk utgångspunkt hade slutsatserna även kunnat se lite annorlunda ut.  

Vi förespråkar fortsatt forskning inom detta område eftersom vi anser att det finns en del 

kunskapsluckor, där kunskapsnivån om själva lagstiftningen och vad den säger är något som 

borde studeras närmare vilket förhoppningsvis på sikt kan leda till förbättringar inom detta 

området. Vi föreslår även att forska ytterligare om den ekonomiska ersättningen som utgår till 

den som blivit utsatt för diskriminering och varför summorna fortfarande är så pass låga i 

Sverige, detta eftersom vi tror att om summorna höjs så kommer det inte förekomma lika 

mycket diskriminering. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev     Halmstad 2019-04-15 

Hej, 

Vi heter Linnea Wifvesson och Paulina Hellström och genomför nu en undersökning för att 

slutföra vår kandidatexamen inom Arbetsvetenskap, som vi studerar vid högskolan i Halmstad. 

Arbetet är ett examensarbete och kommer genomföras skriftligt och sedan publiceras i 

databasen Diva. Syftet är att belysa hur den svenska lagstiftningen inom könsdiskriminering 

med fokus på anställning och graviditet fungerar för att ge en djupare inblick på hur 

diskrimineringslagen utformats och huruvida den tillämpas rättsligt. 

Frågeställningarna som vi under studien har som avsikt att besvara är:   

(1) Hur har EU direktiven om jämställdhet och könsdiskriminering influerat svensk 

lagstiftning? 

(2) Hur har diskrimineringslagen som instiftades under 2009 påverkat utfallet i domslut i 

arbetsdomstolen om könsdiskriminering vid graviditet i jämförelse med domslut före 2009 som 

då dömdes enligt jämställdhetslagen? 

(3) Hur ser diskrimineringsombudsmannen, arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer på diskrimineringslagens effekter när det gäller anställningar och 

graviditet? 

 

Deltagande i studien innebär en intervju på 45–60 minuter som sker via Skype, telefon eller om 

möjligheten finns att vi träffas för en fysisk intervju, beroende på dina förutsättningar. Intervjun 

kommer dokumenteras via anteckningar och spelas in med hjälp av inspelningsutrustning på 

telefon. Inga obehöriga kommer få tillgång till inspelningen. Personliga uppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt och du som respondent kommer avidentifieras i studien om du så 

önskar, i sådana fall kommer inget mer än organisationen att skrivas ut i arbetet. Hur ni ställer 

er till detta är inte bindande utan ni kan fortfarande ändra ert val när som helst under studiens 

gång.  Vi vill betona att vi inte är ute efter personliga åsikter och värderingar kring 

jämställdhetsfrågan utan endast synen på lagstiftningen och dess effekter som finns inom er 

organisation.  

Vi vill även informera om att medverkan är frivillig och deltagande kan avbrytas när som helst 

under studiens gång. Om ni önskar, finns även möjligheten att ta del av sammanställningen av 

materialet från intervjutillfället för att säkerställa att informationen är korrekt och se över vår 

tolkning av informationen. Det kommer också vara möjligt att ta del av hela studien.  

Vill du deltaga i studien så önskar vi svar via nedanstående kontaktuppgifter. Ni är även 

välkomna att kontakta oss eller vår handledare med frågor och funderingar.  

Linnea Wifvesson  Paulina Hellström  Per Sederblad 

Student                                             Student                                          Handledare 

070–341 49 41                                 076-64 11 65                                 035- 16 74 92 

linwif16@student.hh.se                   pauhel16@student.hh.se               per.sederblad@hh.se  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Kodningsmanual 

Till varje fall ska de ske en sammanfattning som kort berör vad fallet handlar om, vilket år samt 

vilka lagrum man använder sig av. 

Kodningsmatrisen ska användas på enskilt fall och är uppbyggd där x – axeln definierar om det 

är ombud, den tilltalade eller arbetsdomstolen som yttrat sig och y – axeln bygger på de olika 

huvudrubrikerna. 

Texten kodas genom att hitta fraser innehållandes någon av underkategorier, sedan skrivs frasen 

in i rätt plats i matrisen. Text som inte ingår i kodningen är textens rubrik inklusive 

sammanfattningen av fallet samt lagrum. Ex på lagrum 15 § med könsdiskriminering avses i 

denna lag att någon missgynnas under sådana omständigheter att missgynnandet har ett direkt 

eller indirekt samband med den missgynnandes könstillhörighet. 

Vid letande av underkategorier ingår även ord med samma betydelse fast med böjning ex EG-

domstolen och EG-domstolens. 

 

Huvudkategori Underkategori Exempel på fraser 

EU Europa Unionen (EU), Eu – 

direktiv, Eu - rådets direktiv, 

EG – rätten, EG – domstolen, 

EG – regel, EG – minimiregel, 

EU – rättslig 

….direktv, Deeker(domen), 

bevis (i sammanhang som berör 

EU), praxis (i sammanhang 

som berör EU) 

 

EG- domstolens 

rättstillämpning ska vara 

vägledande, 

Likabehandlingsdirektivet 

bestämmelser ska tillämpas i 

detta fall,  

Sverige Sverige (svensk), förarbeten, 

jämförelseperson, praxis (i 

sammanhang som berör EU), 

bevis (i samma mening som 

berör svensk rätt) 

Men enligt landstingets 

uppfattning skall man i detta 

fall ändå tillämpa svensk rätt 

Ekonomi Skadestånd, allmänt 

skadestånd, ersättning, 

diskrimineringsersättning, 

ränta, rättegångskostnader, 

belopp  

 

Enligt Arbetsdomstolens 

mening finns det anledning 

att vid bestämmande av 

beloppet ta hänsyn inte bara 

till graden av den kränkning 

som K.P utsatts utan även till 

intresset för att tydligt 

markera att förfarandet som 

det aktuella inte är tillåtet.   



 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Vilken befattning har du?  

 

2. Vilka arbetsuppgifter innefattar din befattning? 

 

3. Hur länge har du arbetat i befattningen och inom verksamheten? 

  

4. Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare i en annan verksamhet? Om ja, 

beskriv. 

 

5. Arbetade du med denna eller liknande befattning när jämställdhetslagen övergick till 

diskrimineringslagen?  

Lagens påverkan på domslut 

6. Vad skulle du säga skiljer sig mest mellan de gamla och de nya lagrum som används i 

diskrimineringsärenden rörande graviditet? 

 

7. Anser du att föräldraledighetslagen går hand i hand med diskrimineringslagen? Har 

föräldraledighetslagens roll förändrats sedan diskrimineringslagen kom? 

 

8. Praxis från fallet Dekker i EG-domstolen har lämnat avtryck då både arbetsdomstolen 

och EU-domstolen inte längre kräver en fysisk jämförelseperson av motsatt kön vid 

diskrimineringsärenden som rör gravida kvinnor, känner du till detta?  

- Hur tror du det har påverkat utgången i fallen?  

Diskrimineringslagens effekter 

9. Hur påverkas de som blir utsatta för könsdiskriminering i samband med graviditet av 

införandet av diskrimineringslagen 

 

10. Har mängden hänvisningar till praxis och andra lagrum inom EU-rätten ändrats i 

tvister gällande diskriminering efter DiskL tillträdde? 

 

11. Med diskrimineringslagen kom även begreppet diskrimineringsersättning, på vilket vis 

har dessa regler visat sig/gett annorlunda effekter? 

 

12. Tanken med införandet av diskrimineringslagen var ett starkare skydd mot 

diskriminering, hur ser du på detta?  

 

13. Upplever du att diskrimineringslagen har ett stort tolkningsutrymme eller är det en 

tydlig lag?  



 

 

 

 

14. Anser ni att det finns tydliga rättskällor som visar på hur diskrimineringslagen ska 

tolkas? 

 

15. Upplever ni att företag som ni kommer i kontakt med har som ambition att följa 

diskrimineringslagen? 

 

16. Upplever ni att de förtag ni kommer i kontakt med har tillräckligt med kunskap kring 

hur man hanterar diskrimineringslagens regler och undvika diskriminering? 

 

17. Vad tror ni är den största faktorn till att man som företag inte vill diskriminera i 

arbetslivet?   

Avslut 

18. Är det något du känner att du vill tillägga som vi inte berört under intervjun idag? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Paulina Hellström

Linnea Wifvesson


