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Abstract 

In 2018 the average pay for female workers were 89,3 percent of the average pay 

for the male workers in Sweden. There are explanations for some of these 

differences, such as age, level of education and former experiences. Regardless, 

there is an unexplained pay difference at 4,4 percent. Since 1995, there has only 

been one win out of eight cases for the plaintiff regarding pay discrimination from 

the Swedish labor court. The aim of this essay is to highlight the differences in pay 

between men and women in Sweden and to clarify what the principle of equal pay 

for male and female workers for equal work or work of equal value is. In order to 

achieve this, the treaties, directives and preliminary rulings from the EU are studied. 

The rulings from the Swedish Labor Court are then critically reviewed in relation 

to the principle of equal pay. The study shows that the principle of equal pay aims 

to eliminate all types of discrimination based on gender regarding pay. Furthermore, 

the study shows that the Swedish Labor Court addresses to the EU law in cases 

regarding pay discrimination. However, the court fails to use the principle of 

proportionality when deciding whether the difference in pay is objectively founded. 

Also, the court fails to determine whether it is part of or all of the pay difference 

that is factually founded.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete och likvärdigt arbete 

återfinns i artikel 157 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

Artikeln anger, i första punkten, följande; ”Varje medlemsstat ska säkerställa att 

principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete 

tillämpas”. Principen uppkom redan 1957 vilket anses delvis ha varit ur ett 

konkurrenssyfte. I Frankrike fanns redan under denna tiden regleringar om lika lön 

för lika arbete oavsett kön i den nationella lagstiftningen vilket bidrog till att de 

franska arbetsgivarna ansåg att de inte kunde konkurrera på lika villkor med övriga 

medlemsländer.1 Förbudet mot lönediskriminering har dock det senaste decenniet 

vidgats till att innefatta ekonomisk ojämställdhet och att från Europeiska unionens 

(EU) organ bidra med verktyg för att minska och sluta könslönegapet.2 I 

Brunnhofer-målet, ett förhandsavgörande från EU-domstolen, angav domstolen att 

principen numera syftar till att i medlemsländerna eliminera all diskriminering på 

grund av kön vid alla former och villkor för ersättningen för lika arbete eller 

likvärdigt arbete.3   

 

Vid en jämförelse av kvinnors och mäns löner i Sverige 2018 hade kvinnorna en 

genomsnittslön som uppkom till 89,3 procent av männens genomsnittslön. Det 

finns förklaringar till vissa delar av löneskillnaden såsom att kvinnor och män 

fördelar sig olika över yrken, sektorer, ålder samt arbetstid. Med dessa faktorer 

borträknade återstår en oförklarad löneskillnad om 4,4 procent.4 Trots denna princip 

i såväl fördrag som tydliggöranden i direktiv har dess syfte inte uppnåtts då den 

oförklarade löneskillnaden mellan könen kvarstår. Det har även visat sig vara en 

utmaning att som käranden få bifall i Arbetsdomstolen (AD) vid tvister om 

 
 
1 Svenaeus, Lena, Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män: en rättssociologisk studie 
av regler i lag och avtal om lika lön, Department of Sociology of Law, Lund University, Diss. Lund: Lunds 
universitet, 2015, Lund, 2017, s. 210. 
2 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Nya metoder för jämställda löner – insyn, rapportering och 
certifiering, i Mannelqvist, Ruth, Ingmanson, Staffan & Ulander-Wänman, Carin (red.), Festskrift till Örjan 
Edström, Juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 2019, s. 111. 
3 C-381/99 Susanna Brunnhofer mot Bank der Österreichischen Postsparkasse AG, punkt 36. 
4 Ekberg, John, Hällberg, Petter & Ewaldsson, Per, Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 - Vad säger 
den officiella lönestatistiken? [Elektronisk resurs], Medlingsinstitutet, 2019, s. 7. 
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lönediskriminering. Den senaste domen från Arbetsdomstolen i vilken käranden 

fick bifall avkunnades i Kumlamålet 19955, därefter har sju domar avkunnats utan 

bifall för käranden förutom en halv vinst i Karlskogamålet.6 Den senaste domen 

avkunnades 2013 i Visionmålet.7 Sammantaget har detta bidragit till att väcka ett 

intresse för att belysa löneskillnaderna i Sverige och undersöka hur 

Arbetsdomstolen använder den praxis som finns från EU-domstolen i syfte att 

utreda lönediskrimineringstvister.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Denna uppsats har till syfte att klargöra gällande rätt rörande likalöneprincipen och 

belysa löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige.  

Följande frågeställningar har varit vägledande för uppsatsen: 

- Vad innebär principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller 

likvärdigt arbete? 

- Hur förhåller sig Arbetsdomstolens praxis kring lönediskriminering till 

principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt 

arbete? 

 

1.3 Metod och material 
För denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts för att med hjälp av 

relevanta rättskällor utreda frågeställningarna ”Vad innebär principen om lika lön 

för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete?” och ”Hur förhåller sig 

Arbetsdomstolens praxis kring lönediskriminering till principen om lika lön för 

kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete?” för att fullgöra syftet. Den 

rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa vilka rättsregler som finns eller bör 

finnas samt utreda dess innehåll.8 För att kunna fastställa gällande rätt i enlighet 

med rättsdogmatiken tillämpas normhierarkin. Genom denna sökes svar i lagar, 

förordningar, rättspraxis, förarbeten, doktrin och eventuella övriga rättskällor.9   

 
 
5 AD 1995 nr 158 JämO mot Kumla kommun. 
6 AD 1996 nr 79 Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal) mot Karlskoga kommun. 
7 AD 2013 nr 64 Vision mot Gryning Vård genom Kommunala Företagens Samorganisationer. 
8 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2015, s. 203–
204. 
9 Papadopoulou, Frantzeska & Skarp, Björn, Juridikens nycklar: introduktion till rättsliga sammanhang, 
metoder och verktyg, Upplaga 1, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.134. 
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Med anledning av att likalöneprincipen återfinns i EU-rätten har denna varit av stor 

vikt för undersökningen. Detta innefattar artikel 157 i FEUF, Europaparlamentets 

och Rådets direktiv (2006/54/EG) samt förhandsavgöranden från EU-domstolen. 

De förhandsavgöranden från EU-domstolen som presenteras har valts med 

anledning av dess relevans i förhållande till att utreda principen om lika lön för 

kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete, samt de kriterier som 

domstolen anser ska beaktas vid bedömning om det föreligger lika arbete eller 

likvärdigt arbete. Vidare svarar förhandsavgöranden även på vilka skäl som anses 

sakliga för en eventuell löneskillnad mellan två arbetstagare av olika kön som utför 

lika eller likvärdigt arbete. 

 

För att utreda den andra frågeställningen har det gjorts en kritisk granskning av 

Arbetsdomstolens praxis gällande lönediskriminering i förhållande till motsvarande 

praxis från EU-domstolen. Den kritiska granskningen har gjorts genom att i 

domskälen från Arbetsdomstolens praxis granska om och i vilken utsträckning 

Arbetsdomstolen förhåller sig till vad som fastslagits i EU-domstolen. De mål som 

granskats är de som avkunnats efter Sveriges inträde i EU 1995 i vilka 

Arbetsdomstolen därmed tagit hänsyn till EU-rätten vid bedömningen av 

lönediskrimineringstvister. Det senaste målet som granskats är från 2013 med 

anledning av att inga mål avkunnats därefter. I målen hänvisas till såväl 

jämställdhetslagen (1991:433) som diskrimineringslagen (2008:567). Utöver det 

rättsliga underlaget för undersökningen har doktrin använts för att utreda begrepp 

samt beskriva och systematisera det rättsliga underlaget.  

 

1.4 Disposition 

För att underlätta för läsaren har rättsutredning med analys i uppsatsen delats upp i 

två kapitel, kapitel två och tre. I kapitel två har EU-rätten kring likalöneprincipen 

utretts vilken sedan hänvisats till i kapitel tre då Arbetsdomstolens praxis kritiskt 

granskats i förhållande till EU-rätten. 
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2  Likalöneprincipen 
2.1 Likalöneprincipen enligt EU-rätten 
Principen har sitt ursprung i artikel 119 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG), Romfördraget, från 1957 då det fastslogs att 

medlemsländerna skulle upprätthålla principen om lika lön för lika arbete. Efter att 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG), 

Amsterdamfördraget, trätt i kraft den 1 maj 1999 återfanns principen istället i artikel 

141 då även likvärdigt arbete adderats utöver lika arbete. Idag återfinns principen i 

artikel 157 i FEUF vilket är en del av det nu gällande Lissabonfördraget. Efter ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen gällande Defrenne-målet fastslogs att 

principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete i Romfördraget i artikel 

11910 sedan den 8 april 1976 har såväl vertikal direkt effekt som horisontell direkt 

effekt.11  En rättsregels vertikala direkta effekt innebär att en EU-medborgare kan 

åberopa regeln gentemot staten, medan den horisontella direkta effekten innebär att 

en EU-medborgare kan åberopa rättsregeln gentemot en privat part.12 

 

I syfte att tydliggöra principen för medlemsländerna upprättades Rådets direktiv 

(75/117/EEG) som även talade om lika lön för arbete som tillerkänns lika värde 

vilket, som tidigare framförts, efter Amsterdamfördraget även var en del av 

principen och numera benämns som likvärdigt arbete. Idag är detta direktiv istället 

en del av direktiv 2006/54/EG, vilket benämns som recast-direktivet och innehåller 

flera tidigare direktiv som samlats under principen om likabehandling för kvinnor 

och män i arbetslivet. I direktivet betonas vikten av likalöneprincipen och att det 

därför är viktigt att i direktivet fastställa dess genomförande.13 

 

 
 
10 Numera artikel 157 i FEUF med lydelsen lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete.  
11 C-43/75 Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. 
12 Schütze, Robert, An introduction to European law, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2015, 
s. 125. 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 
lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), punkt 8.  
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2.2 EU-praxis kring likalöneprincipen 

2.2.1 Lön 

I artikel 157 i FEUF punkt 2 definieras lön enligt följande; 

 ”I denna artikel ska med ”lön” förstås den gängse grund- eller minimilönen samt 

alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, 

direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på̊ grund av anställningen.” Begreppet 

tydliggjordes dels genom förhandsavgörandet i Royal Copenhagen-målet från EU-

domstolen då det i domen meddelades att likalöneprincipen är tillämplig även då 

lönen helt eller delvis beräknas med hjälp av ett ackordslönesystem.14 Ytterligare 

tydliggörande gjordes i samband med Brunnhofer-målet i vilket EU-domstolen 

fastställde att ett månatligt lönetillägg i enlighet med ett personligt anställningsavtal 

även utgör lön i den mening som avses i likalöneprincipen.15 

 

2.2.2 Lika arbete eller likvärdigt arbete 

Frågan om vad som är lika arbete eller likvärdigt arbete har inte kommit till EU-

domstolen från någon av medlemsländerna. Det finns därav ingen exakt definition 

av något av begreppen inom EU-rätten. Däremot har EU-domstolen i andra 

förhandsavgöranden tagit upp olika faktorer som de nationella domstolarna bör ta i 

beaktning vid avgörandet om det föreligger lika arbete, såsom arbetets art, 

utbildningskrav och arbetsvillkor samt om dessa arbetstagare kan anses befinna sig 

i en jämförbar situation.16 Vidare krävs vid avgörandet om en kvinna har rätt till 

lika lön att det finns en jämförelseperson av motsatt kön som arbetar eller har arbetat 

med lika arbete eller likvärdigt arbete inom samma verksamhet.17 Det senare kravet 

tillkom med anledning av Macarthys-målet i EU-domstolen. Frågan till EU-

domstolen var huruvida principen i artikel 119 i Romfördraget18 är begränsad till 

situationer då de två arbetstagare som jämförs är anställda samtidigt och utför lika 

arbete. Domstolen fastslog i sin dom att principen inte är begränsad till att enbart 

gälla de situationer då kvinnor och män samtidigt utför lika arbete för samma 

 
 
14 C-400/93 Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri för Royal Copenhagen. 
15 C-381/99, punkt 34. 
16 C-309/97 Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse mot Wiener Gebietskrankenkasse, 
punkt 17. 
17 Barnard, Catherine, EU employment law, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 303. 
18 Numera artikel 157 I FEUF. 
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arbetsgivare. Av denna dom kan slutsatsen dras att en arbetstagare kan åberopa 

likalöneprincipen gentemot sin arbetsgivare i de fall det är, med hjälp av de faktorer 

EU-domstolen tagit upp, fastställt att denne utför lika arbete med lägre lön än sin 

föregångare av motsatt kön.19 I de fall principen åberopas åligger det normalt 

käranden, arbetstagarsidan, att bevisa att lika eller likvärdigt arbete föreligger.20 

 

I Wiener Gebietskrankenkasse-målet, vilket var ett förhandsavgörande från EU-

domstolen, uppkom frågan om det per automatik är fråga om lika arbete då lika 

verksamhet bedrivs under en avsevärd tid (flera avlöningsperioder) av arbetstagare 

med olika yrkeskompetens. Frågan uppkom med anledning av att arbetstagare med 

olika utbildningsbakgrund utförde samma arbete med olika lön som 

psykoterapeuter vid sjukkassan i Wien. Den grupp som erhöll lägre lön var 

kvinnodominerad och gruppen med högre lön var mansdominerad. Domstolen 

meddelande i sin dom att det inte innebär att det utförs lika arbete då lika 

verksamhet bedrivs av arbetstagare med olika utbildningsbakgrund som gav skäl 

till olika löner och att den grupp som huvudsakligen bestod av kvinnor därmed inte 

har rätt till lika lön enligt likalöneprincipen.21  

 

Avsaknaden av en exakt definition av begreppen ”lika arbete” och ”likvärdigt 

arbete” anser jag inte ha någon större påverkan när de nationella domstolarna ska 

göra en bedömning med hjälp av de verktyg som EU-domstolen försett de 

nationella domstolarna med. De frågor som uppkommit har även tydliggjort dels att 

principen även är tillämplig då arbetet inte utförs samtidigt av arbetstagarna samt 

det inte innebär lika arbete då lika verksamhet bedrivs av arbetstagare med olika 

utbildningsbakgrund eller erfarenhet.  

 

 

 
 
19 C-129/79 Macarthys Ltd mot Wendy Smith. 
20 Heide, Ingeborg, Supranational action against sex discrimination: Equal pay and equal treatment in the 
European Union, International Labour Review, Vol 138(4), 1999, s. 400. 
21 C-309/97. 
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2.2.3 Arbetsvärdering 

Ett arbetsvärderingssystem är en metod för att jämföra arbeten i form av de krav 

som arbetsuppgifterna ställer på utövaren i syfte att kunna jämföra olika grupper, 

befattningar och individer. Viktigt att betona är att vid en arbetsvärdering bedöms 

arbetet och inte utövaren.22 I ett förhandsavgörande från EU-domstolen i Rummler-

målet konstaterade domstolen att i de fall ett arbetsvärderingssystem används ska 

detta system grunda sig på kriterier som inte skiljer sig beroende på om arbetet 

utförs av en kvinna eller en man och får heller inte i sin helhet diskriminera 

arbetstagare av det ena könet i praktiken. Målet handlade om Gisela Rummler som 

arbetade i ett tryckeri. I hennes arbetsuppgifter ingick att lyfta paket som vägde 20 

kg. Lönerna på tryckeriet reglerades genom kollektivavtal och däri fanns 7 

lönegrupper. Lönerna bestämdes utifrån 4 kriterier; kunskap, krav på muskelstyrka 

och effekt, koncentration och ansvar. Rummler tillhörde lönegrupp 3 och hennes 

muskelstyrka bedömdes som ”normal och ibland stor muskelstyrka”, för grupp 4 

gavs exempel på att det för denna lönegrupp krävdes packningsarbete som istället 

bedömdes som ”tungt arbete” vilket innebar att arbetstagaren skulle kunna hantera 

paket över 50 kg. Rummler ansåg sig diskriminerad med anledning av att ett paket 

som vägde 20 kg för henne innebar att utföra ”tungt arbete”.  

 

Utifrån konstaterandet om att ett arbetsvärderingssystem ska grunda sig på kriterier 

som inte skiljer sig mellan könen fastslog EU-domstolen i målet tre principer. Vilka 

innefattade att de kriterier som styr ett arbetsvärderingssystem ska garantera att 

objektivt lika arbeten ska ge samma lön oavsett könstillhörigheten för den som utför 

det, samt att användningen av kriterier som utgår från det genomsnittliga utförande 

av ett kön utgör könsdiskriminering och till sist att för att undvika 

könsdiskriminering vid arbetsvärdering även ta med faktorer som gynnar båda 

könen.23  

 

Att ett arbetsvärderingssystem kan användas vid bedömning av likvärdigt arbete 

anges även i artikel 4 i direktiv 2006/54/EG. Likt vid bedömningen av lika arbete 

 
 
22 Roth, Ann-Katrine, Jämställdhetsboken: från teori till praktik, 3. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, 
s. 95 
23 C-237/85 Gisela Rummler mot Dato-Druck GmBH. 
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är det vid bedömning av likvärdigt arbete den nationella domstolen som är ensam 

behörig att avgöra om det föreligger likvärdigt arbete mellan två arbetstagare eller 

två grupper av arbetstagare.24 Precis som vid bedömning av lika eller likvärdigt 

arbete i föregående kapitel ger EU-domstolen inget svar på hur ett 

arbetsvärderingssystem ska se ut. De nationella domstolarna förses istället med de 

verktyg som krävs för att kunna bedöma om ett arbetsvärderingssystem är 

diskriminerande eller inte.   

 

2.2.4 Kollektivavtal 

Frågor om olika kollektivavtal kan vara skäl för olika löner har uppkommit i 

lönediskrimineringstvister som gett upphov till förhandsavgöranden från EU-

domstolen. I Enderby-målet uppkom frågan om två olika kollektivavtal som 

kommit till stånd genom två separata förhandlingar mellan samma parter kan vara 

skäl för att olika löner betalas till två olika befattningar som bedöms som likvärdiga. 

Dr. Pamela Mary Enderby var anställd som talpedagog och ansåg sig vara utsatt för 

lönediskriminering med anledning av att de som arbetade inom hennes yrke, vilket 

var kvinnodominerat, erhöll betydligt lägre lön än de som arbetade med 

motsvarande mansdominerat yrke som farmaceuter. EU-domstolen meddelade i sin 

dom att två separata kollektivavtalsförhandlingar gällande löner inte är tillräckligt 

för att objektivt motivera löneskillnader mellan två grupper där den ena nästan 

uteslutande består av kvinnor och den andra huvudsakligen av män som utför 

likvärdigt arbete. 25  

 

Ytterligare ett förhandsavgörande rörande kollektivavtal avkunnades den 26 juni 

2001 i Brunnhofer-målet efter frågan inkom från den högre regionaldomstolen i 

Wien. Av målet framgår att Susanna Brunnhofer som anställdes 1993 vid en bank 

i Wien placerades i tjänstekategori V enligt gällande kollektivavtal. En manlig 

kollega anställdes 1994 och placerades då i samma tjänstekategori som Brunnhofer. 

De båda arbetstagarna hade samma grundlön men den manliga kollegan hade även 

ett lönetillägg utöver detta i enlighet med sitt personliga anställningsavtal. 

 
 
24 C-400/93, punkt 23. 
25 C-127/92 Dr Pamela Mary Enderby mot Frenchay Health Authority, Secretary of State for Health. 
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Brunnhofer ansåg att hon, med anledning av att de placerats i samma tjänstekategori 

enligt kollektivavtalet, hade utsatts för lönediskriminering då hon ansåg sig ha rätt 

till lika lön. EU-domstolen meddelade i sin dom att det faktum att de båda tillhör 

samma tjänstekategori enligt gällande kollektivavtal i sig inte är skäl nog för att det 

föreligger lika arbete eller likvärdigt arbete utan endast är en indikation. Detta 

utesluter inte att det finns andra omständigheter som stödjer att lika arbete eller 

likvärdigt arbete utförs av de båda arbetstagarna. Domstolen tillade även i sin 

argumentation att beskrivningen av tjänstekategorin inte är avgörande för 

bedömningen av detta, det vill säga om den är allmän eller specifik, utan det är bara 

indikationer som måste bevisas med omständigheter kring den verksamhet som 

verkligen utförs.26 

 

Dessa förhandsavgöranden visar dels att det faktum att två arbetstagare av olika 

kön, som utför lika eller likvärdigt arbete, omfattas av två olika kollektivavtal inte 

i sig är skäl nog för en löneskillnad. Det framgår även att en tjänstekategori i 

enlighet med gällande kollektivavtal inte per automatik innebär att de jämförda 

arbetstagarna utför lika eller likvärdigt arbete, utan för detta krävs ytterligare 

faktorer för att kunna göra en bedömning om så är fallet. Sammanfattningsvis så 

spelar kollektivavtalet roll vid bedömningen av såväl lika eller likvärdigt arbete som 

vid bedömningen av om en löneskillnad är sakligt grundad utan varken direkt eller 

indirekt samband med könstillhörigheten. Däremot är kollektivavtalet i sig inte ett 

tillräckligt starkt bevis för något av dessa fall utan fler faktorer behöver tas i 

beaktande. 

 

2.2.5 Marknadskrafter  

Frågan om marknadsmässiga aspekter, såsom brist på lämpliga sökande till en tjänst 

eller ekonomiska skäl för arbetsgivarens verksamhet, kan vara skäl för en 

arbetsgivare att betala olika lön för två likvärdiga yrken var även en av frågorna i 

det tidigare berörda Enderby-målet. EU-domstolen menade i sin argumentation att 

det åligger den nationella domstolen att bedöma de verkliga omständigheterna kring 

de ekonomiska skäl som arbetsgivaren åberopar för att motivera en högre lön för 

 
 
26 C-381/99. 
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en befattning och om dessa skäl är objektivt grundade. Dessa skäl kan vara 

arbetstagarens förmåga att vara flexibel till såväl arbetsplats som arbetstider, 

utbildning och anställningstid om dessa kriterier är av relevans för den verksamhet 

arbetsgivaren bedriver. Vidare anförde domstolen att situationen på 

arbetsmarknaden som leder till att en arbetsgivare höjer lönen för en befattning kan 

utgöra ett sådant objektivt ekonomiskt grundat skäl. Detta under förutsättning att 

den nationella domstolen bedömer att marknaden haft tillräckligt stor betydelse för 

att berättiga en del av eller hela skillnaden. Med dessa argument meddelade 

domstolen i sin dom att marknadsskäl kan vara saklig grund för löneskillnader och 

att det i dessa fall åligger den nationella domstolen att avgöra, med 

proportionalitetsprincipen i åtanke, om och i vilken utsträckning de faktiska 

omständigheterna berättigar en sådan löneskillnad. 27 Domstolen påpekade  att 

proportionalitetsprincipen måste följas då nationella myndigheter tillämpar EU-

rätten.28  

 

Av denna dom får de nationella domstolarna ett relativt stort utrymme för egen 

bedömning. Den bidrar även till ett flertal faktorer som arbetsgivarsidan i en tvist 

kan åberopa för att förklara löneskillnader. Vad jag anser är värt att betona är 

proportionalitetsprincipen. Den löneskillnad som eventuellt föreligger ska vara 

nödvändig i förhållande till ändamålet, det vill säga arbetsgivarens verksamhets 

verkliga behov. 

  

 
 
27 C-127/92. 
28 Ibid, punkt 27. 
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3 Arbetsdomstolens praxis om likalöneprincipen 
3.1 Likalöneprincipen enligt svensk rätt 
Artikel 157 i FEUF29 har, som tidigare framförts, direkt verkan i Sverige som 

medlemsstat sedan inträdet i EU 1995. Den första lagen om jämställdhet mellan 

könen i Sverige var lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. Denna lag upphävdes den 1 januari 1992 och ersattes därmed av 

jämställdhetslagen (1991:433), vilken 1 januari 2009 ersattes av den idag gällande 

diskrimineringslagen (2008:567). Vid lönediskrimineringstvister i Sverige tas 

hänsyn till EU-rätten, svensk rätt, eventuella kollektivavtal och personliga 

anställningsavtal för bedömning av omständigheterna i den aktuella tvisten.  

 

Den rättspraxis som hädanefter studerats har, utöver EU-rätten, sin grund i 18 § i 

jämställdhetslagen (1991:433) som upphörde att gälla den 1 januari 2001. Detta 

med undantag för Visionmålet30 från 2013. I paragrafens första stycke presumerades 

att lönediskriminering föreligger då en arbetsgivare betalar en lägre lön till en 

arbetstagare i jämförelse med en arbetstagare av motsatt kön som utför lika arbete 

eller likvärdigt arbete. I det andra stycket angavs att detta gäller tills dess att 

presumtionen bryts genom att arbetsgivaren visar att löneskillnaden beror på 

arbetstagarens sakliga förutsättningar för arbetet eller att det varken direkt eller 

indirekt har samband med arbetstagarens könstillhörighet. För Visionmålet31 gäller 

istället diskrimineringslagen (2008:567) som i 2 kap. 1§ anger att en arbetsgivare 

inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, arbetssökande, 

söker eller fullgör praktik eller som arbetar som inhyrd eller inlånad arbetskraft. För 

lönediskriminering är diskrimineringsgrunden kön i enlighet med 1 kap. 5§ punkt 

1. 

 

 

 
 
29 Dåvarande art. 119 i Romfördraget. 
30 AD 2013 nr 64. 
31 Ibid. 
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3.2 Arbetsdomstolens praxis i förhållande till EU-rätten 

3.2.1 Lön 

Vid bedömning av lön utgår Arbetsdomstolen från en definition som har sin grund 

i EU-rätten och lyder enligt följande;  

”Begreppet lön, i den mening som avses i EG-fördraget, omfattar alla förmåner, i 

form av kontanter eller naturaförmåner, aktuella eller framtida, som arbetstagaren 

direkt eller indirekt får från arbetsgivaren på̊ grund av anställningen”.32 I 

Kumlamålet hänvisar Arbetsdomstolen till EU-rätten i syfte att klargöra att även 

den övertidsersättning som i målet skiljer sig mellan de jämförda arbetstagarna går 

under begreppet lön och därmed kan innebära att lönediskriminering föreligger.33  

 

3.2.2 Lika arbete eller likvärdigt arbete 

För bedömningen av huruvida lika arbete eller likvärdigt arbete föreligger bör det 

enligt EU-domstolens praxis beaktas faktorer såsom arbetets art, utbildningskrav 

och arbetsvillkor samt om dessa arbetstagare kan anses befinna sig i en jämförbar 

situation.34 Dessa kriterier var till grund för bedömningen i Kumlamålet. I målet 

gjordes en utredning av frågan huruvida Kumla kommun gjort sig skyldig till 

lönediskriminering genom att betala en kvinnlig förvaltningsekonom en lägre lön i 

jämförelse med en manlig förvaltningsekonom, vi kan kalla dem Camilla och Carl. 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)35, som var käranden i målet, ansåg att 

lönediskriminering förelegat på grund av att de båda utfört likvärdigt arbete utan 

saklig grund för den högre lön som betalats till Carl. I målet togs kraven på kunskap 

och förmåga upp. I denna fråga var de båda parterna i målet ense om att det för båda 

tjänsterna som förvaltningsekonom krävts en ekonomisk utbildning på 

högskolenivå. Kommunen hävdade att Carl haft särskilda krav på sig utöver detta, 

genom att behöva kunskaper om inköp och datakunskaper. Detta argument godtogs 

inte av Arbetsdomstolen med anledningen att kunskapen om inköp inneburit att sitta 

med i en kommungemensam grupp och att det i både Camillas och Carls tjänst 

krävts datakunskaper. Gällande arbetets art vilket Arbetsdomstolen benämnt med 

 
 
32 Prop. 1999/2000:143, s. 49. 
33 AD 1995 nr 158. 
34 C-309/97, punkt 17. 
35 Numera ersatt av diskrimineringsombudsmannen. 
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arbetsinsats ansåg kommunen att högre krav ställts på Carl med anledning av att 

han haft fler anställda vid den förvaltning han arbetat. Detta bemötte JämO med det 

faktum att i det i Camillas arbete krävts en förmåga att växla mellan arbetsuppgifter 

vilket enligt JämO ställt minst lika höga krav som för mannens arbete. 

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att Carl inte haft högre krav på arbetsinsats 

än Camilla. Till sist togs frågan upp om något arbete krävt ett större ansvarstagande 

än det andra. JämO ansåg i frågan att Camilla haft ett större ansvar då hon haft 

arbetsledningsansvar för sex assistenter, detta medgav Arbetsdomstolen men 

bedömde att det inte hade någon större betydelse vid helhetsbedömningen. 

Kommunen tog återigen upp Carls kunskaper om inköp vilket Arbetsdomstolen 

tidigare avvisat vid utredningen om kunskap och förmåga. Arbetsdomstolens 

sammanvägda bedömning blev att likvärdigt arbete utförts av de båda 

arbetstagarna.36  

 

Likt ovan mål hade två arbetstagare i Visionmålet samma titel, i detta fall som 

behandlingssekreterare, men erhöll från arbetsgivaren olika löner. Arbetsgivaren 

menade att arbetstagarna inte befunnit sig i en jämförbar situation med anledning 

av att den manliga behandlingssekreteraren vid sidan av de ordinarie 

arbetsuppgifter även hade ett särskilt uppdrag som innebar att införa en ny 

utredningsmodell i verksamheten och att han därav inte utförde lika arbete eller 

likvärdigt arbete som den kvinnliga behandlingssekreteraren. Till skillnad från 

Kumlamålet jämfördes arbetena inte i samma omfattning med de kriterier som EU-

domstolen tagit upp i sina förhandsavgöranden. Vision, som var käranden i målet, 

ansåg att lika eller likvärdigt arbete förelegat under hela anställningstiden eller 

åtminstone efter det att det särskilda uppdraget avslutats. Arbetsdomstolen godtog 

inte arbetsgivarens argument och bedömde de båda arbetena som lika eller 

likvärdiga oavsett uppdraget.37 

 

I dessa mål ansåg arbetsgivarsidan att de manliga arbetstagarna inte utförde lika 

eller likvärdigt arbete med anledning av att de utöver de huvudsakliga 

 
 
36 AD 1995 nr 158. 
37 AD 2013 nr 64. 
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arbetsuppgifterna även hade ett ytterligare åtagande. Detta innebar i Kumlamålet38 

att sitta med i en kommungemensam grupp gällande inköp och i Visionmålet39 att 

införa en utredningsmodell. I båda målen ansåg Arbetsdomstolen att likvärdigt 

arbete ändå utfördes av arbetstagarna med hänsyn till de kriterier från EU-

domstolen som bör beaktas.  

 

Även Karlskogamålet handlade om två arbetstagare med samma titel. Dessa var 

anställda vid Karlskoga kommun, först som distriktschefer och sedan 

avdelningschefer. Käranden, Kommunal, ansåg att arbetstagarna under perioden 1 

april 1992 till 31 december 1994 utfört lika eller åtminstone likvärdigt arbete. I 

målet var parterna ense om att dela upp denna period i fyra perioder. Under den 

första perioden var den manliga arbetstagaren, vi kan kalla honom Anders, 

avdelningschef efter att ha lämnat sitt arbete som distriktschef med anledning av en 

omorganisation. Under denna period ansåg kommunen att Anders arbete inneburit 

ett större ansvar efter omorganisationen som resulterat av att stora besparingar 

behövt göras. Kommunal ansåg att även den kvinnliga distriktschefens, vi kan kalla 

henne Anna, arbete krävde mer ansvar under denna period av samma anledning då 

hon fick ta över Anders tidigare distrikt samt planera inför den avdelning hon senare 

skulle ta över som avdelningschef. Arbetsdomstolen bedömde att Anders arbete 

under den första perioden var mer krävande än Annas på grund av de stora 

besparingar som behövde göras. Under period två bedömde Arbetsdomstolen att 

kraven från den första perioden kvarstod och ansvaret ansågs fortsatt större för 

Anders. Under period tre och fyra ökade kraven på Anna och Arbetsdomstolen 

bedömde därför att arbetena var att betrakta som likvärdiga under dessa perioder.  

Detta mål skiljer sig från de andra två med anledning av att arbetstagarna under två 

av fyra perioder ansågs utföra likvärdigt arbete samt att frågan i målet enbart var 

om de utfört lika eller likvärdigt arbete. Ingen utredning gjordes efter detta 

angående eventuella skäl för olika löner. Detta resulterade i en halv vinst för 

käranden. 40 

 

 
 
38 AD 1995 nr 158. 
39 AD 2013 nr 64. 
40 AD 1996 nr 79. 
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Jag anser att dessa tre mål är, tillsammans med Socialkonsulentmålet41, de mest 

självklara fallen då de arbetstagare som jämförts varit i en jämförbar situation. I 

samtliga mål har de jämförda arbetstagarna haft samma titel och i huvudsak utfört 

samma arbete, det vill säga majoriteten av arbetstiden. Om en kommungemensam 

grupp för inköp inneburit att två arbetstagare utfört olika arbete hade det funnits ett 

stort utrymme för arbetsgivare att undkomma likalöneprincipen genom att ge en 

arbetstagare med högre lön ett åtagande som då gör att arbetet skiljer sig från en 

arbetstagare med en lägre lön. Vad gäller dessa mål anser jag att Arbetsdomstolen 

tillämpat de kriterier som tagits upp av EU-domstolen i Wiener 

Gebietskrankenkasse-målet42. 

 

3.2.3 Arbetsvärdering 

Tidigare har framförts att, i enlighet med direktiv 2006/54/EG, ett 

arbetsvärderingssystem kan användas för att bestämma om likvärdigt arbete 

föreligger eller inte. Vad detta innebär i praktiken beskrivs inte närmare i direktivet. 

Vad som däremot togs upp i Rummler-målet43 gav de nationella domstolarna 

verktyg för att bedöma ett arbetsvärderingssystem. I propositionen (Prop.) till 

jämställdhetslagen (1991:433) föreslås att en utredning om likvärdigt arbete ska 

kunna ske på olika sätt. Dels genom en redan överenskommen arbetsvärdering vid 

lönesättningen, dels genom att käranden vid en tvist lägger fram en arbetsvärdering 

utförd av parten själv eller någon sakkunnig, men även genom att Arbetsdomstolen 

i en lönediskrimineringstvist har möjlighet att själv ta del av utredningen av 

arbetsuppgifterna genom förhör med vittnen och sakkunniga för att göra en 

självständig bedömning om likvärdigt arbete utförs.44 Denna ändring blev aktuell 

med anledning av anpassningen till EU-rätten. Anpassningen krävde ett slopande 

av det tidigare kravet på att endast en redan existerande arbetsvärdering kunde ligga 

till grund vid bedömningen av om arbeten är att se som likvärdiga.45 

 

 
 
41 AD 2001 nr 51 SACO-S genom Akademikerförbundet SSR mot Staten genom Arbetsgivarverket. 
42 C-309/97. 
43 C-237/85. 
44 Prop. 1990/91:113. 
45 Lerwall, Lotta, Könsdiskriminering: En analys av nationell och internationell rätt, Iustus Förlag, Uppsala, 
2001, s. 203. 
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I Barnmorskemålet I har JämO, som käranden, låtit göra en omfattande utredning 

med hjälp av sakkunniga i syfte att påvisa att en kvinnas arbete som barnmorska 

var likvärdigt med, i första hand, en mans arbete som klinikingenjör vid 

medicintekniska avdelningen och i andra hand en mans arbete som klinikingenjör 

vid klinisk-fysiologiska avdelningen. Metoden som användes var ”Likvärdigt 

arbete” som består i att genom 14 faktorer bedöma kraven som ställs på utövaren 

uppdelat i de olika huvudområdena kunskap och förmåga, ansträngning, ansvar och 

arbetsmiljö. Värderarna som gjorde utredningen följde inte metoden slaviskt 

eftersom det fanns ett behov att anpassa den till ett tvistemål och för att kunna se 

om ett arbete är likvärdigt ett annat och inte för ursprungssyftet vilket är 

lönesättning. Vid bedömning av de olika faktorerna har värderarna använt sig av 

nivåerna mindre, lika och större för att bedöma krav eller svårighet. Örebro läns 

landsting, som var svaranden i målet, ansåg att arbetena inte under några 

omständigheter var att betrakta som lika eller likvärdiga. Arbetsdomstolen ansåg 

det vara svårt att bedöma individuella prestationer eftersom arbetstagarna tillhörde 

vitt skilda yrkesområden och betonade även att de båda männen hade dubbelt 

respektive nästan tre gånger så många års erfarenhet inom sitt arbete som kvinnans 

nio år som barnmorska men menade att landstingets påstående om att alla arbeten 

inte går jämföra saknade grund i såväl svensk rätt som EU-rätt. Vid bedömning av 

arbetsvärderingen hade Arbetsdomstolen en kritisk inställning med hävdandet att 

tillvägagångsättet kan ha påverkat de arbetsbeskrivningar som utredningen kommit 

fram till och att det förelegat en obalans i dessa beskrivningar med förklaringen att 

kvinnan haft ett intresse i att beskriva sitt arbete så utförligt som möjligt medan 

männen inte haft samma intresse. Med dessa argument ansåg Arbetsdomstolen att 

JämO misslyckats med att bevisa att likvärdigt arbete förelegat och avslog därmed 

JämO:s talan utan vidare utredning i målet.46 

 

Samma parter var föremål för Barnmorskemålet II då JämO anpassat sin 

arbetsvärdering efter den kritik som framkommit i tidigare tvist. Detta mål gällde 

istället två barnmorskor vid Örebro läns landsting och JämO siktade istället in sig 

på den manliga klinikingenjör som i föregående mål ansågs i andra hand utföra lika 

 
 
46 AD 1996 nr 41 JämO mot Örebro läns landsting. 
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arbete eller likvärdigt arbete. JämO ansåg att de båda barnmorskornas arbete var 

lika eller åtminstone likvärdigt med det arbete som utfördes av klinikingenjören. 

Landstinget påstod även i detta mål att arbetena är så olika att en jämförelse 

överhuvudtaget inte gick att utföra vilket JämO bestred och ansåg att alla arbeten 

kan jämföras med hjälp av arbetsvärdering. I målet var parterna var ense om att 

bedömning görs med hjälp av att i arbetena jämföra kraven på kunskap och 

förmåga, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. I fråga om kunskap och 

förmåga gjordes en jämförelse av tiden för utbildning med anledning av att det inte 

krävs samma utbildning för arbetena, till skillnad från Kumlamålet47 där de båda 

förvaltningsekonomerna erhöll en ekonomiutbildning på högskolenivå. 

Utbildningstiden för yrket barnmorska uppkom till 8,5 år medan klinikingenjörens 

utbildningstid uppkom till 7,5 år, av detta gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att 

kraven på kunskap och förmåga inte var högre för klinikingenjören än för 

barnmorskorna. I ansvarsfrågan ansåg Arbetsdomstolen att klinikingenjören har ett 

stort ekonomiskt ansvar medan barnmorskorna har ett stort ansvar för patienters liv 

och hälsa. Ett misstag av klinikingenjören kunde leda till ekonomisk skada medan 

ett misstag av en barnmorska kunde leda till ett förfarande i hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd i kombination med det personliga ansvar barnmorskorna känt 

gentemot patienter. Med bakgrund i detta ansåg Arbetsdomstolen att 

klinikingenjörens arbete inte ställde högre krav på ansvarstagande än 

barnmorskornas. Vad gällde ansträngning och arbetsförhållanden identifierade ar-

Arbetsdomstolen inga påtagliga skillnader. Efter denna utredning ansåg domstolen 

att de båda arbetena var att betrakta som likvärdiga.48 

 

I målen gör JämO två olika försök att angripa den påstådda lönediskrimineringen 

genom arbetsvärdering för två yrken som är olika vad gäller arbetsuppgifter men 

som JämO ansåg vara likvärdiga. I Barnmorskemålet I49 ansåg Arbetsdomstolen att 

JämO genom utredningen i form av en arbetsvärdering inte lyckats bevisa att 

likvärdigt arbete förelåg och därmed gjordes ingen vidare utredning i målet. I 

 
 
47 AD 1995 nr 158. 
48 AD 2001 nr 13 JämO mot Örebro läns landsting. 
49 AD 1996 nr 41. 
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Barnmorskemålet II50 då utförandet av arbetsvärderingen justerats efter den kritik 

som tilldelats i Barnmorskemålet I51 blev utfallet ett annat och likvärdigt arbete 

ansågs föreligga. Det som i arbetsvärderingarna skiljde sig åt var att fler parter var 

inbjudna att ha en åsikt i det senare målet. Detta innefattade samtliga fackförbund 

samt att ett större antal personer intervjuades. Utöver detta utgick de båda 

utredningarna från samma huvudkriterier vid bedömningen av om likvärdigt arbete 

föreligger. Av det första målet kan konstateras att JämO enligt Arbetsdomstolen 

brustit i sin bevisning i form av arbetsvärderingen som utförts. Arbetsvärderingarna 

har inte bedömts som diskriminerande i något av målen och någon hänvisning till 

Rummler-målet52 har därav inte varit aktuell. För att ändå få in EU-domstolens 

resonemang i dessa mål kan konstateras att de faktorer som tagits med gynnar de 

båda könen i sina arbeten. Arbetet som barnmorska kan ses som ett mjukare arbete 

med ansvar för människor medan arbetet som klinikingenjör istället handlar om ett 

ekonomiskt ansvar. Ansvar som kriterium gynnar därmed i min mening båda könen 

inom olika arbeten genom att olika typer av ansvar vägs in i bedömningen.  

 

Av de mål som studerats har ytterligare ett handlat om en mer omfattande 

arbetsvärdering. Danderydmålet handlade om att Stockholms läns landsting 

betalade en högre lön till en manlig medicinteknisk ingenjör än en kvinnlig 

nattsjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen som båda arbetade på Danderyds 

sjukhus. I målet yrkade JämO, som var käranden, på att sjuksköterskans arbete var 

minst likvärdigt med ingenjörens. I målet betonade även JämO att jämförelsen, likt 

Roth skriver i Jämställdhetsboken, innefattade de krav som respektive arbete ställer 

på utövaren och inte utövarens personliga förutsättningar eller skicklighet53. 

Landstinget medgav att lönen var lägre men ansåg, likt svaranden i 

Barnmorskemålet II54, i första hand att arbetena överhuvudtaget inte gick att 

jämföra och i andra hand att de inte är likvärdiga och att löneskillnaden inte har 

något samband varken direkt eller indirekt med arbetstagarnas könstillhörighet. 

Arbetsdomstolen menade återigen att det inte finns något rättsligt stöd för någon 

 
 
50 AD 2001 nr 13. 
51 AD 1996 nr 41. 
52 C-237/85. 
53 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken: från teori till praktik, s. 95. 
54 AD 2001 nr 13. 
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begränsning av vilka arbeten som går jämföra och hänvisade till såväl till domen i 

Wiener Gebietskrankenkasse-målet55 som Barnmorskemålet II56, då det fastslagits 

att två till synes helt olika arbeten går att jämföra och ställa mot varandra. 

Arbetsdomstolen angav därefter att det åligger käranden att bevisa att arbetena är 

likvärdiga. Likt Barnmorskemålet I57 lät JämO en arbetsvärdering utföras av en 

sakkunnig konsult. Denna arbetsvärdering hade landstinget en del synpunkter på 

och parterna kom överens om att en bedömning skulle göras enligt liknande 

kriterier som Barnmorskemålet I och Barnmorskemålet II.58 Därav gjordes en 

bedömning utifrån kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsmiljö. 

Dessa huvudkriterier har sedan delats in i delfaktorer. För huvudfaktorn kunskap 

och färdigheter innefattades utbildning och erfarenhet, fysiska färdigheter, 

underhåll av kunskaper, kommunikationsfärdigheter och tillämpning av kunskaper. 

Huvudfaktorn ansvar innefattade ansvar för personal och arbetsledning, planering 

och samordning, ansvar för ekonomi, ansvar för materiella tillgångar och 

information samt påverkan på medborgares välbefinnande. Huvudfaktorn 

ansträngning innehöll faktorerna fysisk respektive känslomässig ansträngning. 

Slutligen innehöll huvudfaktorn arbetsmiljö fysisk påfrestning, arbetspress och 

stress samt risker. Vid utredningen av kunskap och färdigheter konstaterade 

Arbetsdomstolen att det för sjuksköterskan krävs en utbildning om minst 180 

högskolepoäng jämfört med 80–120 högskolepoäng för en medicinteknisk 

ingenjör. De fysiska färdigheterna var parterna ense om att det innefattade motorisk 

precision, snabbhet och sensoriska färdigheter. Arbetsdomstolen konstaterade 

därför att kraven på utbildning var högre för sjuksköterskan och att det för kraven 

på fysiska färdigheter inte fanns någon skillnad. Arbetsdomstolen bedömde att 

sjuksköterskan hade ett större ansvar än den medicintekniska ingenjören med 

anledning av att hon hade ansvar för patienters liv och hälsa vilket även var 

personligt då ett misstag kan leda till ett förfarande i hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd. De ansvarsområden som innefattade personal och arbetsledning för 

sjuksköterskan respektive ekonomiskt ansvar för medicinteknikern ansågs lika. 

 
 
55 C-309/97. 
56 AD 2001 nr 13. 
57 AD 1996 nr 41. 
58 AD 1996 nr 41, AD 2001 nr 13. 
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Även kravet på ansträngning bedömdes vara högre för sjuksköterskan med 

anledning av det höga tempo som råder på intensivvårdsavdelningen. Inte heller 

vad gäller arbetsförhållanden ansågs lägre krav finnas för sjuksköterskan. 

Arbetsdomstolen gjorde efter denna utredning bedömningen att arbetena var 

likvärdiga.59 

 

Arbetsdomstolens förhållning till EU-rätten i målen kan konstateras enligt följande, 

i de båda barnmorskemålen görs inledningsvis en mycket kort summering av den 

gällande EU-rätten i förhållande till en mer omfattande redogörelse för den svenska 

rätten.60 I Danderydmålet61 är redogörelsen för EU-rätten mer omfattande. Ingen 

diskussion av förhållandet mellan EU-rätten och den svenska rätten görs i något av 

målen, och heller inget tydligt ställningstagande för hur den svenska rätten bör 

tolkas i förhållande till EU-rätten. I Barnmorskemålet II62 skrev Arbetsdomstolen 

följande; ”Vid prövningen av frågan om presumtionen för lönediskriminering bryts 

av de skäl som landstinget har anfört har Arbetsdomstolen att söka ledning dels i 

svenska lagförarbeten och tidigare rättsfall från Arbetsdomstolen, dels i EU-rättens 

avgöranden”. Att EU-domstolens praxis kommer sist i detta kan vara en tillfällighet 

eller också en rangordning av hur domstolen tillämpar rätten i målen. I samtliga mål 

har Arbetsdomstolen gjort bedömningen att de aktuella arbetena varit jämförbara 

och utredningen har även visat att arbetena i två fall av tre varit likvärdiga.  

 

3.2.4 Kollektivavtal 

Likt i EU-domstolen har kollektivavtal kommit på tal i lönediskrimineringstvister 

även i Arbetsdomstolen, om än inte behandlat i samma utsträckning. Ett 

kollektivavtal kan få bedömningen som könsneutralt i sig, detta var fallet i 

Mjölbymålet. Arbetsdomstolen gjorde ingen vidare utredning av gällande 

kollektivavtal enligt vilket lönen för en manlig lärare bestämdes vid 

anställningstillfället 1994. Mannen erhöll en högre lön än två kvinnliga lärare som 

anställdes 1983 och undervisade vid samma utbildningsprogram. Det var i målet 

 
 
59 AD 2001 nr 76 JämO mot Stockholms län landsting. 
60 AD 1996 nr 41, AD 2001 nr 13. 
61 AD 2001 nr 76. 
62 AD 2001 nr 13. 
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ostridigt att mannen och kvinnorna utförde lika eller likvärdigt arbete. Parterna i 

målet ansåg att principerna för lönesättningen i kollektivavtalet var könsneutrala 

och att löner bestämdes individuellt och därmed i sig inte bidrog till någon 

lönediskriminering. Svaranden valde att inte åberopa kollektivavtalet som ett av 

skälen för olika löner, vilket enligt EU-domstolens dom i Royal Copenhagen-

målet63 är en möjlighet.64 

 

Även i Barnmorskemålet I65 och Barnmorskemålet II66 togs kollektivavtalsfrågan 

upp, det var i målen ostridigt att två olika kollektivavtal gällde för de arbetstagare 

som jämfördes. I sin bedömning tar Arbetsdomstolen upp Enderby-målet i vilket 

EU-domstolen fastslog att två olika kollektivavtal inte är skäl nog för olika löner 

för två yrken som anses lika eller likvärdiga utan endast är en omständighet som 

beaktas tillsammans med övriga omständigheter. Vidare, gällande 

Barnmorskemålet I67, har Svenaeus i sin analys av domskälen resonerat kring 

konsekvenserna för kollektivavtalen vid ett bifall och hur dessa påverkar 

Arbetsdomstolens bedömning i lönediskrimineringsmål. Svenaeus menar att 

allvarligare påföljder för kollektivavtalen leder till större krav på arbetstagarsidan 

vid bevisning för att arbetena är likvärdiga.68 Huruvida detta föreligger är ett ämne 

som faller utanför denna uppsatsen men det hade varit intressant att forska vidare 

om hur Arbetsdomstolen i lönediskrimineringstvister anpassar bedömningarna till 

eventuella påföljder för kollektivavtalen. 

 

3.2.5 Marknadskrafter 

I Enderby-målet fastslog EU-domstolen att det åligger den nationella domstolen att 

som ensam behörig avgöra, med hjälp av proportionalitetsprincipen, om de 

marknadsskäl som arbetsgivaren åberopar utgör ett objektivt ekonomiskt skäl för 

löneskillnader som inte har något samband med arbetstagarnas könstillhörighet. 

Vidare anges att sådana skäl kan innebära olika kriterier såsom arbetstagarens 

 
 
63 C-400/93, punkt 47. 
64 AD 1997 nr 68 Sveriges Civilingenjörförbund mot Mjölby kommun. 
65 AD 1996 nr 41. 
66 AD 2001 nr 13. 
67 AD 1996 nr 41. 
68 Svenaeus, Lena, Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män: en rättssociologisk 
studie av regler i lag och avtal om lika lön, s. 304–305. 
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flexibilitet och anpassningsförmåga till varierande arbetstider och arbetsplatser, 

yrkesutbildning, anställningsår och om dessa är av relevans för verksamhetens 

behov och målsättningar samt situationen på arbetsmarknaden.69 I upprepade fall 

har marknadens krafter varit en central fråga i Arbetsdomstolens praxis. 

Arbetsgivare har i majoriteten av de lönetvister som avkunnats från 1995 angett att 

verksamhetens ekonomiska situation eller marknadssituationen mer eller mindre 

tvingat arbetsgivaren att till den manliga arbetstagaren betala en högre lön.70  
 

 I Kumlamålet yrkade JämO på att kommunen gjort sig skyldig till 

lönediskriminering genom att betala en högre lön till en manlig förvaltningsekonom 

än till en kvinnlig förvaltningsekonom. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att 

arbetena var att betrakta som likvärdiga. Det återstod därefter för kommunen att 

bevisa att löneskillnaden var sakligt grundad och inte hade något samband, varken 

direkt eller indirekt, med könstillhörigheten. Kommunen hävdade att 

socialförvaltningen vid vilken mannen anställdes hade haft stora problem med 

budgeten och att det därför var nödvändigt att erbjuda en högre lön för att kunna 

tillsätta tjänsten med lämplig sökande. Till stöd för sitt påstående åberopade 

kommunen utformningen av kravprofilen för tjänsten som bevis. I 

Arbetsdomstolens utredning kring denna framkom att de som arbetat med 

rekryteringen för tjänsten tolkat denna kravprofil på flera olika sätt. 

Arbetsdomstolen menade att ”kravprofilen varit anmärkningsvärt otydlig” och 

därmed inte höll som bevisning i målet och bedömde att det inte funnits godtagbara 

marknadsskäl för löneskillnaden och JämOs talan fick därmed bifall.71 

 

En annan bedömning gjordes i Socialkonsulentmålet mellan parterna SACO-S 

genom Akademikerförbundet SSR mot Staten genom Arbetsgivarverket. I målet 

hade länsstyrelsen i Skåne betalat en högre lön till två manliga socialkonsulenter än 

tio kvinnliga socialkonsulenter. Länsstyrelsen menade att de hade för avsikt att 

utveckla verksamheten genom att ta in arbetstagare med erfarenhet från kommunal 

socialtjänst. För detta hade länsstyrelsen stöd i det ekonomiska tillskott som 

 
 
69 C-127/92, punkt 25-26. 
70 AD 1995 nr 158, AD 1997 nr 68, AD 2001 nr 13, AD 2001 nr 51, AD 2001 nr 76, AD 2013 nr 64. 
71 AD 1995 nr 158. 
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erhållits från regeringen. Inom den kommunala socialtjänsten är löneläget högre än 

inom den statliga och därmed krävdes högre löner för att attrahera sökande med 

denna erfarenhet. Förbundet menade att detta stred mot proportionalitetsprincipen 

som enligt Enderby-målet ska iakttas vid bedömningen72. Arbetsdomstolen menade 

i sin bedömning att länsstyrelsen lyckats bevisa att avsikten varit att utveckla 

verksamheten med hjälp av den nya kompetensen och att det var ostridigt att den 

kommunala verksamheten hade ett högre löneläge än den statliga. Den högre lönen 

bedömdes därmed som en nödvändig och försvarlig åtgärd för verksamheten och 

Arbetsdomstolen avslog förbundets talan.73  

 

Samma utfall blev det i Mjölbymålet då en manlig lärares datakunskaper ansågs 

utgöra saklig grund för högre lön än två kvinnliga lärare inom samma 

gymnasieprogram. Förbundet som förde kvinnornas talan medgav att de inte hade 

den datakunskap som mannen hade men att deras tio års erfarenhet vid arbetsplatsen 

och likvärdiga utbildning borde vägts in vid bedömningen. Kommunen hävdade att 

lönen bestämts med anledning av de datakunskaper mannen hade och att dessa var 

nödvändiga för verksamheten då eleverna fått ett större intresse för datorer. 

Förbundet menade att detta inte var anledningen till anställningen. Av målet 

framgick att tillsättningsförfarandet varit oklart och att det inte var möjligt att 

undersöka övriga ansökningar till tjänsten eftersom dessa skickats tillbaka till 

sökanden.  Det gick heller inte av anställningsbeslutet utläsa i vilken omfattning 

tjänsten skulle innehålla arbete med datorer. Arbetsdomstolen ansåg att 

löneskillnaden var saklig och grundade sig på mannens erfarenheter av datorer.74  

 

Vad som i målen skiljer sig är bevisningen som åberopas av arbetsgivarsidan samt 

antalet arbetstagare som jämförs. Det kan konstateras att bevisningen från 

svaranden i Kumlamålet75 var för svag medan den var tillräcklig i såväl 

Socialkonsulentmålet76 som Mjölbymålet77. Vad som är intressant att lyfta vad 

 
 
72 C-127/92, punkt 25. 
73 AD 2001 nr 51. 
74 AD 1997 nr 68. 
75 AD 1995 nr 158. 
76 AD 2001 nr 51. 
77 AD 1997 nr 68. 
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gäller Kumlamålet78 och Mjölbymålet79 är att det i båda målen konstaterats att 

kravprofilen varit otydlig alternativt att anställningsprocessen inte varit möjlig att 

undersöka. Trots detta fick målen olika utfall. I Enderby-målet fastslogs visserligen 

att situationen på arbetsmarknaden som leder till att arbetsgivaren höjer lönen för 

en befattning kan utgöra ett sakligt skäl för en löneskillnad mellan två likvärdiga 

arbeten men att den exakta betydelsen av en sådan faktor bedöms av den nationella 

domstolen.80 Det är ostridigt att målen skiljer sig i form av arbetsgivarnas syfte med 

anställningarna, detta ändrar dock inte det faktum att anställningsprocesserna i båda 

målen varit otydliga. Vad som jag anser vara anmärkningsvärt i 

Socialkonsulentmålet81 är att Arbetsdomstolen ansåg att det var bevisat att 

länsstyrelsen haft till syfte att utveckla verksamheten genom den nya kompetensen. 

Vad Arbetsdomstolen däremot inte utreder i frågan är huruvida denna nya 

kompetens är nödvändig för den fortsatta verksamheten och om det är del av eller 

hela lönen som hänför sig till denna utveckling om den anses saklig. Det vill säga 

om löneskillnaderna helt eller delvis står i proportion till det påstådda behovet i 

verksamheten. 

 

I Danderydmålet bedömde Arbetsdomstolen att arbetena var likvärdiga. 

Landstinget menade då att löneskillnaden hänförde sig marknadsskäl och åberopade 

de olika förutsättningar respektive arbetstagare hade på arbetsmarknaden. Med 

detta menade landstinget att enligt statistik från år 1995 var 90% av 

sjuksköterskorna anställda inom offentlig sektor i förhållande till 10% av ingenjörer 

och tekniker. Därmed hade ingenjören en större alternativ marknad inom den 

privata sektorn, vilken har ett högre löneläge. Arbetsdomstolen bedömde att den 

alternativa marknaden därmed skulle anses som stor och att löneläget åtminstone 

inte låg under ingenjörens lön. Arbetsdomstolen fastslog att landstinget genom detta 

lyckats bevisa att löneskillnaden är sakligt grundad och inte hade något samband 

med arbetstagarnas könstillhörighet och avslog JämOs talan. I målet hade 

ledamoten Maud Jansson en skiljaktig mening och menade följande;  

 
 
78 AD 1995 nr 158. 
79 AD 1997 nr 68. 
80 C-127/92, punkt 29. 
81 AD 2001 nr 51. 
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”Marknadsskäl, som att det råder brist på sökande till en anställning och att det finns 

behov av att intressera sökande genom att erbjuda högre lön än andra anställda med 

likvärdiga arbeten, kan visserligen utgöra en sakligt motiverad grund för en 

löneskillnad, men då måste arbetsgivaren visa att lönesättningen svarar mot ett 

verkligt behov hos arbetsgivaren och att den är adekvat och nödvändig för att uppnå 

det eftersträvade resultatet. Det är alltså inte tillräckligt att en arbetsgivare hänvisar 

till att han enbart betalat en manlig arbetstagare vad denne begärt och att en kvinnlig 

arbetstagare fått mindre betalt eftersom hon inte begärde mer. Arbetsdomstolens 

dom 1995 nr 158 visar att det ställs stora krav på den bevisning som arbetsgivaren 

måste prestera för att löneskillnader skall anses motiverade av sakligt grundade 

marknadsskäl.”.82 

 

Janssons skiljaktiga mening är intressant och jag anser den vara applicerbar på flera 

av de mål som tas upp under detta avsnitt. Vad Jansson säger om Kumlamålet (AD 

1995 nr 158) är aktuellt i flera mål. Arbetsdomstolens krav på bevisning för 

marknadsskäl skiljer sig mellan målen. Det räcker i stort sett för arbetsgivaren att 

ange att löneskillnaden beror på marknadsskäl för att arbetsdomstolen ska avslå 

kärandens talan. Att betala en högre lön till en man för att han eventuellt söker ett 

annat jobb annars bör, likt Janssons åsikt, inte vara anledning för att en kvinna som 

utför lika eller likvärdigt arbete betalas en lägre lön.  

 

I den andra tvisten mellan JämO och Örebro läns landsting, Barnmorskemålet II, 

gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att likvärdigt arbete utfördes av två 

barnmorskor och en klinikingenjör. I målet åberopade arbetsgivaren dels 

åldersskillnaden mellan arbetstagarna då klinikingenjören var 17 respektive 14 år 

äldre än barnmorskorna. Arbetsdomstolen bedömde att löneskillnaden till viss del 

kunde förklaras av åldersskillnaden. Vidare anförde landstinget att, likt 

Danderydmålet83, klinikingenjören hade en större alternativ marknad och att det 

därmed krävts en högre lön för att möta dessa marknadskrafter och behålla honom 

i anställningen. JämO däremot ansåg att landstinget inte bevisat att klinikingenjören 

 
 
82 AD 2001 nr 76. 
83 Ibid. 
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fått erbjudande om eller haft intresse av en anställning inom privat sektor. Att det 

vid tidpunkten för tvisten inte bevisats att det varit aktuellt med en annan anställning 

för klinikingenjören ansåg Arbetsdomstolen inte motsade att landstinget långsiktigt 

behövt behålla klinikingenjören. Arbetsdomstolen fastslog att löneskillnaderna var 

sakligt grundade och avslog därmed JämOs talan.84 

 

I Visionmålet gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att de båda 

behandlingssekreterarna utförde lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivaren menade 

att löneskillnaden berodde på marknadskrafter. Den manliga 

behandlingssekreteraren hade genomgått en utbildning i en ny utredningsmodell 

som arbetsgivaren hade för avsikt att införa i verksamheten. Arbetsgivaren menade 

att detta var en nödvändig kompetens i ett led att utveckla verksamheten. Även den 

kvinnliga behandlingssekreteraren hade genomgått en utbildning i 

utredningsmodellen, det som skilde sig mellan arbetstagarna var att den manliga 

behandlingssekreteraren gått fem dagars utbildning i jämförelse med den kvinnliga 

behandlingssekreterarens två dagar. Att kvinnan i fråga hade varit anställd i 23 år 

och var 30 år äldre än mannen var inget som Arbetsdomstolen lade någon vikt vid. 

I sin bedömning meddelade Arbetsdomstolen att marknadskrafter enligt Enderby-

målet85 kan vara skäl för att betala olika lön för en kvinnlig och en manlig 

arbetstagare och godtog arbetsgivarens skäl som sakligt utan att vara varken direkt 

eller indirekt förknippad med könstillhörigheten och avslog därmed Visions talan.86 

 

Vad som i Visionmålet87 är intressant att lyfta är Arbetsdomstolens val att vid 

bedömningen av marknadsskäl lägga stor vikt vid den utbildning den manliga 

behandlingssekreteraren haft i utredningsmodellen men förhållandevis liten vikt vid 

den erfarenhet i form av 20 anställningsår den kvinnliga behandlingssekreteraren 

hade. Detta visar tydligt, likt tidigare nämnda mål, att Arbetsdomstolen brister i 

tillämpningen av proportionalitetsprincipen. Inget resonemang förs heller kring om 

detta enbart är skäl för delar av löneskillnaden, utan hela skillnaden accepteras av 

 
 
84 AD 2001 nr 13. 
85 C-127/92, punkt 25. 
86 AD 2013 nr 64. 
87 Ibid. 
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Arbetsdomstolen som marknadsskäl. I målet lades heller ingen vikt vid det faktum 

att kvinnan var 30 år äldre än mannen, vilket Arbetsdomstolen i Barnmorskemålet 

II88 bedömde som en förklaring för en del av löneskillnaden när det istället var 

mannen som var 14 respektive 17 år äldre än kvinnorna i målet och erhöll en högre 

lön. Detta visar att åldern på de arbetstagare som jämförs har större i betydelse i de 

fall det är den manliga arbetstagaren med en högre lön som är äldre än den kvinnliga 

arbetstagaren med lägre lön. Har istället kvinnan med lägre lön en högre ålder är 

det inte ett viktigt kriterium. Huruvida åldern får vara en avgörande faktor för lönen 

är intressant, det bör i min mening vara en fråga om erfarenhet i 

lönediskrimineringsmål som handlar om kön. Vad gäller ålder bör det istället bli 

fråga om åldersdiskriminering vid fråga om löneskillnader.   

 

Återkommande i samtliga mål är Arbetsdomstolens hänvisning till Enderby-målet 

i syfte att påvisa att marknadens krafter kan vara skäl för olika löner, vilket 

visserligen är korrekt.89 Vad Arbetsdomstolen däremot inte tar hänsyn till är 

proportionalitetsprincipen vilken EU-domstolen i målet påpekade måste följas av 

nationella myndigheter vid tillämpning av EU-rätten, i detta fallet 

likalöneprincipen.90 Arbetsdomstolen gör heller inte i något av målen en bedömning 

av om det endast är en del av löneskillnaden som hänför sig till 

marknadssituationen, vilket också ska göras enligt Enderby-målet.91 

Arbetsdomstolen godtar marknadsskälen för hela löneskillnaden utan vidare 

utredning. Dessa brister blir tydliga i Visionmålet92 då Arbetsdomstolen godtagit en 

två dagar lång utbildning som grund för hela löneskillnaden utan någon 

proportionalitetsbedömning, såväl som i Socialkonsulentmålet93 då 

Arbetsdomstolen bedömde att det bevisats att arbetsgivaren haft för avsikt att 

utveckla verksamheten genom den nya kompetensen utan någon utredning om detta 

är nödvändigt för den fortsatta verksamheten och att löneskillnaderna således är 

 
 
88 AD 2001 nr 13. 
89 C-127/92, 26. 
90 C-127/92, punkt 27. 
91 Ibid, punkt 28. 
92 AD 2013 nr 64. 
93 AD 2001 nr 51. 
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sakligt grundade. I både Barnmorskemålet II94 och Danderydmålet95 godtog 

Arbetsdomstolen arbetsgivarsidans argument om att ingenjörerna har en större 

alternativ marknad. Vilket inte är en osanning men frågan om hela löneskillnaden 

går acceptera på grund av detta utreds inte. 

  

 
 
94 AD 2001 nr 13. 
95 AD 2001 nr 76. 



. 

 33 

4 Slutsats 
Undersökningen som genomförts visar att principen om lika lön för kvinnor och 

män för lika arbete eller likvärdigt arbete syftar till att i medlemsländerna eliminera 

all diskriminering på grund av kön vid alla former och villkor för ersättningen för 

lika arbete eller likvärdigt arbete.96 Principen möjliggör för en arbetstagare som har 

lägre lön än en arbetstagare av motsatt kön som utför eller har utfört lika eller 

likvärdigt arbete för samma arbetsgivare att väcka talan i nationell domstol i 

enlighet med Defrenne-målet.97 Vidare visar EU-domstolens tillvägagångssätt i den 

praxis som studerats att det normalt åligger käranden i tvisten att bevisa att lika eller 

likvärdigt arbete utförs av de arbetstagare som jämförs. När detta är fastställt 

återstår det för svaranden att bevisa att löneskillnaden inte har något samband 

varken direkt eller indirekt med arbetstagarens könstillhörighet.98 

 

I det första lönediskrimineringsmålet efter Sveriges inträde i EU, Kumlamålet99, 

framgår att Arbetsdomstolen i domskälen gör en begränsad redogörelse för EU-

rätten i förhållande till den svenska rätten vid utredning av den rättsliga bakgrunden.  

I målen som avkunnats därefter tar EU-rätten mindre plats än den svenska rätten. 

Likt vid lönediskrimineringsmål i EU-rätten är gången i Arbetsdomstolen 

densamma, det vill säga att det åligger arbetstagarsidan att bevisa att det föreligger 

lika eller likvärdigt arbete och därefter övergår bevisbördan till arbetsgivarsidan 

som ska bevisa att löneskillnaden är sakligt grundad utan samband med 

könstillhörigheten. Att bevisa att likvärdigt arbete föreligger har visat sig vara en 

utmaning för arbetstagarsidan. I Barnmorskemålet I100 och Barnmorskemålet II101 

har JämO låtit göra en omfattande arbetsvärdering för att bevisa att arbetet som 

barnmorska är likvärdigt med arbetet som klinikingenjör, men endast lyckats i det 

senare målet. Vad som är återkommande i målen då käranden lyckats bevisa att 

arbete är lika eller likvärdiga är att arbetsgivarsidan då åberopar marknadskrafterna 

 
 
96 C-381/99, punkt 36. 
97 C-43/75. 
98 C-127/92, punkt 13. 
99 AD 1995 nr 158. 
100 AD 1996 nr 41. 
101 AD 2001 nr 13. 
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vilket i Enderby-målet102 fastslogs som saklig grund för olika löner. Vad som 

förbises av Arbetsdomstolen är proportionalitetsprincipen som enligt EU-

domstolen måste beaktas vid bedömningen.103 I Mjölbymålet104 gör en lärares 

datorkunskaper att han får en högre lön än två kvinnliga lärare inom samma 

gymnasieprogram med anledning av att detta ansetts nödvändigt för verksamheten 

trots att anställningsprocessen ansetts oklar och kärandens talan avslogs. I 

Visionmålet105 ansågs en två dagars utbildning vara avgörande för den fortsatta 

verksamheten och löneskillnaden bedömdes som sakligt grundad. Arbetsdomstolen 

gör heller ingen utredning av om marknaden endast är förklaring för en del av 

löneskillnaden, och inte hela, vilket också ska göras i enlighet med EU-domstolens 

praxis.106 Sammantaget visar Arbetsdomstolens praxis att det är marknaden som 

styr. Vidare går fastställa att som käranden vinna en tvist om lönediskriminering 

minst sagt är en utmaning. Att motbevisa arbetsgivarens hänvisning till marknaden 

har visat sig vara svårt, med endast ett bifall i Kumlamålet107 blir detta tydligt.  

  

 
 
102 C-127/92. 
103 Ibid, punkt 27. 
104 AD 1997 nr 68. 
105 AD 2013 nr 64. 
106 C-127/92, punkt 28. 
107 AD 1995 nr 158. 
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5 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning inom lönediskriminering hade det varit intressant att 

undersöka hur Arbetsdomstolens bedömningar i lönediskrimineringstvister skiljer 

sig åt beroende på vilken påföljd utfallet kan få för gällande kollektivavtal och hur 

detta kan ses strida mot likalöneprincipen. 
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