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The main purpose of this essay is to study the Swedish labor law concerning employees who 

are, aspire to be, or are expected to become parents, both men and women. Thereby 

accomplishing a gender perspective on the issue at hand. The study also take in to account the 

laws issued by the European Union, and their impact on the Swedish law system, so as to gain 

an international perspective. The laws regarding parental leave, both Swedish and European, 

involve protection for workers from being treated in a less favorable way than someone in a 

comparable situation, as employers are forbidden to disfavor any employee or job-seeker in 

basically all situations in the work place or in a recruiting context, if the disfavor is in any way 

related to the parental leave. The only situation where an employer is allowed to disfavor an 

employee regarding his or her parental leave, is if the disfavoring is a necessary consequent of 

the employee’s absence. However, this exception is heavily restricted and is not to be abused.   

The laws concerning parental leave go hand in hand with the laws about equality and protection 

from discrimination. As pregnancy is tied to women alone, an employer’s choice not to hire a 

woman based on his or hers disinclination to cope with changes in the labor due to a woman’s 

right to parental leave, is in itself direct discrimination based on gender. This form of 

discrimination is prohibited by both Swedish and European law. The reasons for an employer, 

not to hire someone who is expected to invoke their right to parental leave, can often be traced 

to the economic consequences for the employer, however this is not an acceptable excuse, 

according to European law.  
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1.1 Bakgrund 
 

Att bilda familj är för majoriteten av oss svenskar en naturlig del av livet. Även om vi idag 

väntar längre innan vi väljer att bli föräldrar är bildande av familj något som majoriteten av 

befolkningen förr eller senare gör eller önskar göra.  

När föräldrapenningen infördes i sverige 1974 syftade den både till att underlätta den 

ekonomiska bördan av det inkomstbortfall som uppstår då den ena föräldern istället för att 

förvärvsarbeta stannar hemma med barnet, och  även att främja jämställdheten mellan kvinnor 

och män genom att uppmuntra männen att utnyttja sin rätt till föräldraledighet. När 

föräldrapenningen infördes använde de svenska papporna under det första året strax under 1% 

av föräldrapenningen. Männens andel har sedan dess successivt ökat, och 2012 togs en knapp 

fjärdedel av föräldrapenningsdagarna ut av papporna.1 Det har med andra ord skett en stor 

ökning, om än långsam. Ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder har sedan dess genomförts 

för att förmå svenska familjer att dela upp föräldraledigheten mer jämställt 2. Det är dock i de 

flesta familjer fortfarande så att kvinnan är den förälder som utnyttjar mest av 

föräldraledigheten och föräldrapenningen. Kanske beror detta på att i många familjer står 

mannen för den högre inkomsten och dessa familjer skulle lida en större ekonomisk förlust om 

den förälder med högre inkomst valde att ta ut mer föräldraledighet. En annan anledning till 

den ojämställda fördelningen skulle kunna vara moderskapsnormen, vilken bygger på tanken 

att kvinnan är naturligt mer lämpad för omsorgsuppgifter. Detta antyder då även att hon därför 

har ett större moraliskt ansvar än mannen för omsorgen om sina barn. Uppfattningen om 

kvinnan som naturligt mer lämpad för omsorgsuppgifter hämtar bland annat stöd i biologin och 

vissa riktningar inom psykologin. Den kunskap som produceras inom dessa vetenskapliga fält 

har dock inte kunnat visa att förmågan till omsorg har samband med könstillhörighet.3 Vilken 

anledningen än är till att fördelningen av föräldraledigheten är så pass ojämställd är egentligen 

inte relevant i denna uppsats, utan snarare vad effekten av den ojämställda fördelningen blir. 

Kvinnor ställs inför en svårare situation, då de vill förena familjeliv med arbetsliv. Kvinnors 

anställbarhet, löneutveckling och pension blir lidande på grund av att de förväntas och antas, 

ibland felaktigt, vilja ta ut mer föräldraledighet än manliga arbetstagare och arbetssökande. 

                                                
1 Försäkringskassans årsredovisning 2012 s. 78. 
2 Se kap. 1.3.1 om jämställdhetsbonus. 
3 Julén Votinius, Jenny, Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnföräldrars arbetsrättsliga 

ställning. Makadam förlag 2007. s. 36. 
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Det mest grundläggande antagande denna uppsats bygger på är att jämställdhet mellan könen 

bör uppnås i arbetslivet, ett tämligen vedertaget ställningstagande i dagens samhälle, då 

diskussionen kring jämställdhetens ”vara eller icke vara” kan anses vara avslutad. De allra 

flesta parter på arbetsmarknaden, såväl arbetstagare som arbetsgivare och andra 

arbetsmarknadspolitiska aktörer sluter idag upp kring att det bör råda jämställdhet mellan 

könen. Den diskussion som jag anser behöver föras vidare är hur jämställdhet skall uppnås, 

och den utredning jag gör i denna uppsats kretsar kring jämställdhet och likabehandling för 

arbetstagare som är, vill bli, eller förväntas bli föräldrar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen syftar till undersöka rättsläget, både svenskt och europarättsligt, kring 

föräldraledighet. Jag avser även att belysa frågan ur ett genusperspektiv, för att undersöka  vilka 

likheter och skillnader som rättsområdet föreskriver och innebär för män och kvinnor i 

samband med föräldraledighet. Genom att redogöra för de lagrum som berör området avser jag 

analysera huruvida lagens utformning teorietiskt sett möjliggör ett missgynnande av 

arbetstagare i samband med föräldraledighet. Vidare ämnar jag analysera huruvida mina 

undersökta lagrum kan vara i behov av en omarbetning för att undanröja risker för 

missgynnande, och i så fall på vilket sätt. De frågeställningar som uppsatsen kretsar runt är 

följande: 

1. Vilka rättsliga skydd och rättigheter finns för arbetstagare i samband med 

föräldraledighet? 

2. Möjliggör lagens utformning ett missgynnande av arbetstagare som begär, tar ut eller 

förväntas ta ut föräldraledighet? 

3. Är lagstiftningen kring föräldraledighet i behov av omarbetning för att förebygga 

missgynnande, och i så fall hur? 

1.3 Metod och material 
 

För att besvara mina frågeställningar har jag i grunden använt en rättsdogmatisk metod, men 

för att få ett djupare perspektiv på hur arbetstagare som begär eller tar ut föräldraledighet 

påverkas av rättsläget har jag använt en rättssociologisk metod. 

I en rättsdogmatisk metod handlar det om regler för användningen av det rättsliga materialet. 

Men metoden står även för forskningsprocessen, och tjänar som ram för hela det 
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rättsvetenskapliga arbetet, och inbegriper val av problem, material, empiri.4 Den 

rättsdogmatiska metoden fokuserar främst på reglernas tillämpning, medan den 

rättssociologiska metoden fokuserar på dess konsekvenser eller funktioner. Det kan sägas att 

rättssociologin komplementerar den rättsdogmatiska juridiken genom att fokusera på 

genomförandet av rätten. Efter studerande av rättens tillämpning följs således 

implementeringen av lagstiftningen upp.5 Den rättsdogmatiska metoden används då jag ska 

besvara min första frågeställning och innebär att jag i hierarkisk ordning analyserar 

rättskällorna för att  på så sätt uppnå en så mångfasetterad bild av rättsläget som möjligt. Jag 

går igenom gällande lagar, förarbeten, eu-rätt, domstolspraxis samt viss doktrin. Då jag ska 

besvara min andra och tredje frågeställning avser jag använda rättssociologiska teorier för att 

försöka undersöka vilka effekter som lagstiftningen kring föräldraledighet får. De 

rättssociologiska teorierna är hämtade ur Håkan Hydéns bok rättssociologi som rättsvetenskap 

samt Jan Svanbergs bok rättssociologi – en introduktion. Några av de klassiska 

rättssociologiska teorierna som jag använder mig av i min analys kommer från frontfigurer som 

Ehrlich, Davis och Durkheim.  

Jag avser i viss utsträckning i min analys även använda teorier om rättssociologi som 

normvetenskap. Dessa teorier är hämtade från Håkan Hydén -  Normvetenskap. Teorier om 

normvetenskap ämnar jag använda mig av i min analys då jag diskuterar rättsreglernas 

effektivitet och implementering i samhället. Normvetenskapen rör sig inom den normativa 

dimensionen av samhället, det vill säga den dimension av samhället som består av normer.6 

Teorier om normer som bakomliggande grund till rättsregler anser jag vara ett intressant 

perspektiv på vad som påverkat och påverkar rättsutvecklingen på området. Rättssociologin 

studerar från utsidan hur rättssystemet hänger ihop med samhället och tvärtom. Det 

rättssociologin som normvetenskap studerar är hur icke-rättsliga, informella normer som har 

sitt ursprung i sociala konstitutioner med spelregler knutna till exempelvis medlemskap, moral, 

religion eller sedvana påverkar beteende i dessa sociala konstitutioner. 7 Vissa informella 

normer har upphöjts till rättsregelns status och därmed fått förstärkning, men om det råder 

delade meningar kring en norm, exempelvis att det bör råda jämställdhet mellan könen, blir 

genomförandet av rättsregler kring denna norm svårare att implementera i samhället. Hydén 

menar att man grovt kan generalisera och hävda att ju större avståndet är mellan den faktiska 

                                                
4 Sandgren, Claes, Om Teoribildning och rättsvetenskap. Särtryck ur Juridisk Tidskrift 2004-05 nr 2 s. 308. 
5 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap. Studentlitteratur 2002. Lund. s. 16. 
6 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap s. 30. 
7 Svanberg, Jan, Rättssociologi. En introduktion. Studentlitteratur 2008. Malmö. s. 16. 
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normen i samhället och rättsregeln desto högre blir kontrollkostnaderna för regelns 

upprätthållande. 8 

Genom att med hjälp av all insamlad rättsinformation i kombination med doktrin och statistik 

avser jag genom den rättsdogmatiska metoden analysera rättsläget för arbetstagare i samband 

med föräldraledighet, samt huruvida lagstiftningen faktiskt möjliggör ett missgynnande av 

denna grupp. Vilka effekter lagstiftningen får avser jag genom rättssociologisk metod 

analysera, samt diskutera huruvida lagstiftningen är i behov av omarbetning för att så långt som 

möjligt förebygga missgynnande på grund av föräldraledighet, och i så fall hur. 

1.4 Avgränsningar 
 

Jag kommer inte att ta upp de lagar om föräldraledighet som rör adoption av barn, eftersom den 

delen av föräldraledighetslagen inte har någon betydelse för mitt syfte och inte heller påverkar 

svaren på mina frågeställningar. I övrigt går jag igenom föräldraledighetslagen i sin helhet. Jag 

avser endast ta upp de delar av diskrimineringslagen som berör mitt ämne och mina 

frågeställningar, det vill säga förbud för arbetsgivare att diskriminera arbetstagare på grund av 

kön. Resterande delar av diskrimineringslagen går jag således inte in på. Då jag studerar 

socialförsäkringsbalken avser jag ta upp det avsnitt som berör föräldrapenningen, för att få en 

klarare uppfattning om vilka möjligheter till ledighet som föräldrar har i samband med 

förälderskap. Övriga delar av socialförsäkringsbalken lämnas utanför min studie. 

Socialförsäkringsbalken ligger förvisso inte inom det arbetsrättsliga området men har ändå 

relevans i sammanhanget, då för att få en så enhetligt bild som möjligt av 

föräldraledighetsrättigheterna för arbetstagare är det är viktigt att även ta upp reglerna kring 

föräldrapenning 

1.5 Disposition 
 

De rättskällor i form av lagar som jag använder tas upp i kapitel 2. De lagar jag går igenom är 

Föräldraledighetslag (1995:584), Diskrimineringslag (2008:567), Socialförsäkringsbalk 

(2010:110) samt lag (2008:313) om jämställdhetsbonus. Jag avser gå igenom 

föräldraledighetslagen i sin helhet, då denna lag är den mest centrala i min studie. Jag kommer 

därefter att redogöra för utvalda delar av diskrimineringslagen som berör könsdiskriminering 

                                                
8 Hydén – Rättssociologi som rättsvetenskap s. 32. 
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samt jämställdhetsarbete. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för arbetsgivare att 

diskriminera en arbetstagare eller arbetssökande på grund av skäl som har anknytning till 

dennes kön. Eftersom kvinnor är den enda könsgruppen som har förmågan att bli gravida och 

föda barn, och därmed riskerar att diskrimineras på grund av detta, blir det relevant för min 

uppsats att gå igenom de delar av lagen som reglerar sådana förfaranden. För att få en djupare 

förståelse för rättsläget för föräldrar avser jag därefter gå igenom de delar av 

socialförsäkringsbalken som berör föräldraledighet och föräldrapenning. Lagen om 

jämställdhetsbonus avser jag sist i detta kapitel att gå igenom. Denna lag innebär en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att förmå föräldrar att dela upp föräldraledigheten 

mer jämställt. I kapitel 3 avser jag gå igenom proposition 2005/06:185 som innebar en 

uppdatering och omarbetning av föräldraledighetslagen, och framförallt går jag igenom 16 § 

om förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet. Jag avser även gå igenom vissa 

punkter ur proposition 2007/08:95 till diskrimineringslagen, då främst vad propositionen anger 

om likabehandling samt könsdiskriminering av arbetstagare. I kapitel 4 tar jag upp tre EU-

direktiv. Dessa är recastdirektivet (2006/54/EEG), mödraskyddsdirektivet (92/85/EEG) samt  

föräldraledighetsdirektivet (2010/18/EU). Direktiven tas upp både för att få ett internationellt 

perspektiv på rättsläget för föräldrar i arbete, men även för att få en förståelse för vad som har 

påverkat och format den svenska lagstiftningen på området. För att få en djupare förståelse för 

användning och tolkning av lagrummen på området avser jag i kapitel 5 analysera rättspraxis. 

Det har sedan 2006 då föräldraledighetslagen omarbetades varit sju rättsfall i arbetsdomstolen 

angående missgynnande på grund av föräldraledighet. Jag avser i detta kapitel ta upp de 

huvudsakliga punkterna från dessa rättsfall, men även med viss rättspraxis från EU-domstolen. 

I kapitel 6 avser jag ta upp doktrin på området. Den litteratur som jag valt att använda mig av 

ligger nära min studie och tillför ytterligare perspektiv i form av en kort historisk 

sammanfattning samt författarnas tankar kring den problematik som finns på området. I kapitel 

7 tar jag upp statistik gällande missgynnande, samt föräldraledighet med föräldrapenning. 

Statistiken är hämtad från årsredovisningarna från 2012 från diskrimineringsombudsmannen 

samt försäkringskassan.  I kapitel 8 följer så min analys av mitt samlade material. Jag avser 

analysera lagrummen, förarbetena och EU-direktiven. Jag kommer även att göra jämförelser i 

den praxis jag gått igenom för att hitta gemensamma nämnare och analysera hur 

arbetsdomstolen och EU-domstolen tolkar och förhåller sig till rättsreglerna på området. I 

slutsatsen avser jag sedan svara på mina frågeställningar. 
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Kapitel 2: Gällande lag 

2.1 Föräldraledighetslag (1995:584) 
 

Den som omfattas av föräldraledighetslagen och därmed har rätt att vara ledig från sin 

anställning är föräldrar, rättsliga vårdnadshavare, samt den som tagit emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran i sitt hem. Lagen omfattar även arbetstagare som stadigvarande 

sammanbor med en förälder under förutsättning att han eller hon är eller har varit gift med eller 

har eller har haft barn med denna förälder (1 §). Föräldraledighetslagen är semidispositiv, vilket 

innebär att vissa delar kan avtalas bort i kollektivavtal. Dessa delar är anmälan om ledighet (13 

§), tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbete (15 § andra stycket) samt den tid 

arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång i arbete. I övrigt är lagen tvingande, 

och föräldrar enligt 1 § har ett omfattande skydd för sin rättighet till föräldraledighet. Enligt 3 

§ finns sex olika former av föräldraledighet för arbetstagare. Den första formen är specifik för 

mamman och ger henne rätt till hel ledighet, det vill säga full arbetsbefrielse i samband med 

hennes barns födelse. Denna ledighet, mammaledigheten, specifieras närmare i 4 §, där det 

anges att en kvinnlig arbetstagare har rätt till minst sju sammanhängande veckors hel ledighet 

före den beräknade tidpunkten för förlossningen, samt sju veckor efter förlossningen. Två av 

dessa veckor är obligatoriska. Mamman har också rätt att vara ledig för att amma barnet. 

Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut. De resterande 

fem formerna av föräldraledighet som anges i 3 § är:  

 Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern 

då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §). 

 Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid (Delledighet med 

föräldrapenning, 6 §).  

 Ledighet för en förälder i form av förkortning med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år 

(Delledighet utan föräldrapenning, 7 §). 

 Ledighet för tillfällig vård av barn (Ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §). 

 Hel ledighet eller förkortad ledighet med hälften för en förälder till ett barn för vilket lämnas 

helt vårdnadsbidrag (Ledighet med vårdnadsbidrag, 9 §). 

Huvudregeln för en arbetstagare som vill utnyttja föräldraledighet är att detta skall anmälas till 

arbetsgivaren minst två månader i förväg, enligt 13 §. En arbetstagare som påbörjat någon form 

av föräldraledighet har enligt 15 § rätt att återgå i arbete och då återuppta sitt arbete i samma 

omfattning som före ledigheten, och ska då underrätta arbetsgivaren så snart som möjligt. 
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Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på återgången högst en månad efter mottagen 

underrättelse i de fall ledigheten varit avsedd att pågå i minst en månad.  

I 16 § tas förbudet mot missgynnande behandling upp. Syftet med denna paragraf är att tillse 

att arbetstagare inte missgynnas till följd av att de utnyttjar sin lagstadgade rätt till 

föräldraledighet. En arbetsgivare får inte missgynna arbetssökande eller arbetstagare av skäl 

som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Olika situationer, där 

missgynnande förbjuds,  är när arbetsgivaren: 

1. Beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar 

annan åtgärd under anställningsförfarandet, 

2. Beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning eller befordran, 

3. Beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, 

4. Beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, 

5. Tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 

6. Leder och fördelar arbetet, eller 

7. Säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.  

Det sista stycket i 16 § anger att förbudet mot missgynnande behandling inte gäller om olika 

villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.  

Enligt 17 § är en uppsägning eller avskedning ogiltig om den endast kan härledas till skäl som 

har samband med föräldraledighet. I 18-21 §§ anges särskilda bestämmelser om arbetstagare 

som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar. Samtliga av dessa paragrafer är specifika för 

kvinnor och handlar om kvinnors rätt till omplacering till annat arbete på grund av eventuellt 

begränsad förmåga att utföra fysiskt krävande arbete under graviditeten.  

Det finns en hänvisning till arbetsmiljölagen (1977:1160) i detta avsnitt av 

föräldraledighetslagen. Under 4 kap. 6 § i arbetsmiljölagen anges att om ett arbete medför 

särskilda risker för vissa grupper av arbetstagare, exempelvis gravida, kan Arbetsmiljöverket 

meddela en föreskrift om förbud mot denna grupp av arbetstagare att utföra detta arbete eller 

att särskilda villkor ska gälla då denna grupp utför arbetet. 

Vidare i föräldraledighetslagen anger 18 § att en arbetstagare i det fall hon blir omplacerad på 

grund av graviditet då ska bibehålla sina anställningsförmåner. Omplaceringsrätten träder in 

från och med  den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen, enligt 19 

§. Omplaceringsrätten (enligt 18 och 19 §§) gäller enligt 20 § endast om det skäligen kan krävas 

av arbetsgivaren att han eller hon bereder annat arbete i sin verksamhet för den gravida 
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arbetstagaren, i likhet med omplaeringsskyldigheten enligt 7 § lagen (1982:80) om 

anställningsskydd. Är det inte möjligt att bereda annat arbete har kvinnan istället rätt till 

ledighet så länge det behövs för att skydda hennes hälsa och säkerhet. Vid sådan ledighet gäller 

dock inte rätten till bibehållna anställningsförmåner. Arbetsgivaren är under tiden skyldig att 

fortlöpande pröva möjligheten till omplacering (21 §). 

De avslutande paragraferna i föräldraledighetslagen tar upp reglerna kring skadestånd och 

rättegång. En arbetsgivare, som bryter mot denna lag, skall betala skadestånd för den förlust, 

som uppkommer, och för den kränkning, som inträffat (22 §). Mål om tillämpningen av denna 

lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister (23 §). Det är enligt 24 § i 

första hand arbetstagaren som ska kunna bevisa att missgynnande har skett, och därefter 

arbetsgivaren som ska kunna bevisa motsatsen, eller att missgynnandet varit en nödvändig följd 

av föräldraledigheten. Avslutningsvis är det enligt 25 § arbetstagarorganisationen som för talan 

i Arbetsdomstolen för en enskild arbetstagare eller arbetssökande i en tvist, som gäller 16 eller 

17 §. Om arbetstagarorganisationen inte för talan, kan den föras av 

Diskrimineringsombudsmannen. 

 

2.2 Diskrimineringslag (2008:567) 
 

Den inledande paragrafen i diskrimineringslagen anger att lagens ändamål är att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Jag kommer nedan att ta upp de 

delar av lagen, som reglerar diskriminering, som har samband med en persons kön och därmed 

personliga egenskaper, som har samband med kön.  

Det finns enligt 1 kap. 4 § fem former av diskriminering, som lagen förbjuder. Dessa former är 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt 

instruktioner att diskriminera. Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom 

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

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de grupper som anges i 1 

kap. 1 §. Exempelvis så är det endast kvinnor som kan bli gravida, och diskriminering på grund 

av graviditet är således könsdiskriminering.9 Med indirekt diskriminering menas att någon 

                                                
9 Se kapitel 5: Praxis, om Dekkerdomen. 
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missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt, som 

framstår som neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön 

till exempel. En arbetsgivare är enligt 2 kap. 1 § förbjuden att diskriminera någon, som är 

arbetstagare, arbetssökande, söker eller fullgör praktik eller någon som står till förfogande för 

att utföra eller utför arbete, som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Förbudet mot diskriminering i 

1. kap 1 § hindrar dock inte särbehandling, som föranleds av en egenskap, som har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller 

utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där 

arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet 

är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller åtgärder som är ett 

led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- 

och andra anställningsvillkor.10  

Det tredje kapitlet av diskrimineringslagen handlar om arbetsgivarens skyldighet att främja 

jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Genom utbildning, 

kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder ska arbetsgivaren främja en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.11 

Vid nyanställningar ska arbetsgivaren särskilt anstränga sig för att få sökande från det 

underrepresenterade könet, och försöka se till att andelen arbetstagare av det 

underrepresenterade könet efter hand ökar.12 sådana åtgärder behöver dock inte tillämpas, om 

särskilda skäl talar emot det eller om det rimligen inte kan krävas med hänsyn till resurser och 

omständigheterna i övrigt. Var tionde år ska arbetsgivaren kartlägga och analysera 

bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, samt löneskillnader mellan 

kvinnor och män, som utför arbete, som är att betrakta som likvärdigt, i syfte att upptäcka, 

åtgärda och förhindra osakliga skillnader.13 Arbetsgivaren ska bedöma om eventuellt 

förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.  

I femte kapitlet av diskrimineringslagen tas ersättning och ogiltighet upp. Där anges i 1 § att 

den arbetsgivare, som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier, skall betala 

ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningsnivån bestäms skall 

särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. En arbetsgivare, som bryter 

                                                
10 2. kap 2 § punkt 2 Diskrimineringslag (2008:567) Härefter kallad DiskL. 
11 3 kap. 8 § DiskL. 
12 3 kap. 9 § DiskL. 
13 3 kap. 10 § DiskL. 
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mot 2 kap. 1 § första stycket, det vill säga diskriminering av en arbetstagare, arbetssökande, 

praktikant eller inhyrd arbetstagare, skall betala ersättning för den förlust som uppkommer. Det 

gäller dock inte förlust som uppkommer vid beslut som rör anställning eller befordran.  

2.3 Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
 

Avdelning B av socialförsäkringsbalken tar upp familjeförmåner. I denna avdelning finns 

bestämmelser om socialförsäkringsförmåner till föräldrar och barn, så kallade 

familjeförmåner.14 Det, som avses med familjeförmåner, är enligt 8 kap. 2 §; 

 Graviditetspenning till den som på grund av graviditet har nedsatt arbetsförmåga eller är 

förbjuden att utföra sitt förvärvsarbete, 

 Föräldrapenningsförmåner i samband med barns födelse, vid adoption av barn eller i andra 

situationer när en förälder vårdar barn, 

 Barnbidrag, som generellt bidrag för barn, 

 Underhållsstöd till ett barn, vars föräldrar inte bor tillsammans, och 

 Särskilda familjeförmåner vid vissa fall av adoption eller när ett barn lider av sjukdom eller har 

funktionshinder. 

Enligt 8 kap. 5 § är det Försäkringskassan, som handlägger ärenden, som avser förmåner enligt 

denna avdelning.  

Ett exempel på tillfälliga föräldrapenningsförmåner i samband med ett barns födelse är att 

pappan (eller den andra föräldern) har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband 

med barns födelse. De dagarna syftar till att möjliggöra för pappan att dels vara med vid 

förlossningen och dels lära känna det nya barnet och ta hand om andra barn i familjen. De tio 

dagarna av tillfällig föräldrapenning kan tas ut samtidigt som mamman erhåller 

föräldrapenning, och kan utnyttjas fram till och med den 60:e dagen efter barnets hemkomst.15 

Kapitel 10 av avdelning B i socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om stöd för 

gravida. Där tas rätten till graviditetspenning upp, förmånstiden samt beräkning av 

graviditetspenning. I 2 § anges att en försäkrad, som är gravid har rätt till graviditetspenning 

om graviditeten sätter ned hennes förmåga att utföra sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel, 

                                                
14 Socialförsäkringsbalk (2010:110) avd. B, 8 kap 1 §. 
15 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/tillfallig_foraldrapenning_vid_barns_fodelse_ell

er_adoption (2013-03-01, 13.14). 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/tillfallig_foraldrapenning_vid_barns_fodelse_eller_adoption
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/tillfallig_foraldrapenning_vid_barns_fodelse_eller_adoption
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och om hon inte kan omplaceras till annat mindre ansträngande arbete enligt 19 § 

föräldraledighetslagen (1995:584). Hon har även rätt till graviditetspenning om hon har 

förbjudits att sysselsättas i förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under 

graviditeten, som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen.16 Graviditetspenning 

lämnas för en viss period, men längst till och med den elfte dagen före den beräknade dagen 

för förlossningen.17 

Kapitel 12 av avdelning B innehåller bestämmelser om föräldrapenning och berör båda 

föräldrarna. Rätt till föräldrapenning har en försäkrad förälder, som vårdar barn under tid, när 

han eller hon inte förvärvsarbetar (2 §). För rätt till föräldrapenning enligt 2 § gäller också som 

villkor att föräldern under tid, som anges där, till huvudsaklig del faktiskt vårdar barnet (3 §). I 

4a § anges att föräldrapenning får lämnas till båda föräldrarna samtidigt för samma barn i högst 

30 dagar under barnets första levnadsår, räknat från barnets födelse eller därmed likställd 

tidpunkt. Båda föräldrarna har således möjligheten, men inte skyldigheten, att avstå från 

förvärvsarbete i 30 dagar för att tillsammans stanna hemma med barnet. 

Detta är ett av de undantagsfall, då föräldrarna kan erhålla föräldrapenning samtidigt för samma 

barn och tid. Mamman har rätt till föräldrapenning från och med den sextionde dagen före den 

beräknade tidpunkten för barnets födelse. Mamman har även rätt till föräldrapenning till och 

med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen, även om hon inte har barnet i sin vård. 

12 § anger att föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 

dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel lämnas föräldrapenning under 

ytterligare högst 180 dagar för varje barn utöver det första. Föräldrapenningen får betalas ut 

längst till dess barnet fyllt åtta år, eller till den tidpunkt då barnet avslutat det första skolåret i 

grundskolan. Föräldrar, som har gemensam vårdnad om ett barn, har enligt 15 § rätten (men 

inte skyldigheten) att fördela föräldrapenningen hälften vardera. Vid gemensam vårdnad har 

föräldrarna rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar reserverade för 

var och en av föräldrarna och kan inte överlåtas till den andra föräldern. Därutöver kan dock 

en förälder genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan överlåta sina dagar av 

föräldrapenning till den andra föräldern. De 480 dagarna av föräldrapenning behöver inte tas 

ut som hela dagar. En förälder kan välja att använda sig av förkortad arbetstid eller delledighet 

                                                
16 se kapitel 1.1 föräldraledighetslagen s.8. 
17 Socialförsäkringsbalken avd. B, kap 10, 8-9 §§. 
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med eller utan föräldrapenning 18. Det finns enligt 12 kap. 9 § möjlighet att förkorta arbetstiden 

med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel, och då erhålla föräldrapenning, för 

den tid föräldern inte förvärvsarbetar utan vårdar sitt barn. Som nämnts ovan kan en förälder 

utnyttja sin föräldrapenning till och med då barnet avslutat sitt första skolår, eller tills barnet 

fyllt åtta år. Använder föräldern inte all sin föräldrapenning innan dess brinner de dagarna inne. 

2.4 Lag om jämställdhetsbonus 

När lag (2008:313) jämställdhetsbonus fördes in i den svenska föräldraförsäkringen var syftet 

med den att få vårdnadshavare med gemensam vårdnad om ett barn att dela mer lika på 

föräldraledigheten, genom att båda vårdnadshavarna får en ekonomisk belöning för varje dag 

som den vårdnadshavare som tagit ut minst föräldradagar tar ut 19. Reformen gäller endast för 

barn födda efter 1 juli 2008, då lagen trädde i kraft, och endast personer som är vårdnadshavare 

till barnet kan komma i åtnjutande av jämställdhetsbonusen. Vårdnadshavarna behöver inte 

vara gifta eller sambos, men måste ha delad vårdnad av barnet. Föräldrarna behöver inte ansöka 

om jämställdhetsbonus, utan den sätts automatiskt in på samma konto som föräldrapenningen, 

och betalas ut ett par dagar efter föräldrapenningen. Det är först när den föräldern, som tagit ut 

lägst antal dagar, tar ut föräldrapenning, som jämställdhetsbonusen kan betalas ut. Av de totalt 

480 föräldradagar, som hör till varje barn, kan 270 ge jämställdhetsbonus. De dagar som inte 

kan ge jämställdhetsbonus är: 

 Dubbeldagar (när båda är hemma samtidigt för samma barn) 

 De 90 dagarna med lägstanivå 

 De 60 dagarna som är reserverade för vardera föräldern. 

Ersättningen betalas ut för alla dagar vårdnadshavarna delar lika på. Om till exempel 

vårdnadshavarna tar ut 135 dagar vardera av de totalt 270 dagarna som kan ge 

jämställdhetsbonus, kommer alla 270 dagarna att ge jämställdhetsbonus. Om istället den ena 

vårdnadshavaren tar ut 200 dagar och den andra tar ut 70 dagar så är det bara 140 dagar som 

ger jämställdhetsbonus, alltså de dagar som vårdnadshavarna delat lika på.  

                                                
18 3 § föräldraledighetslagen. 
19 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/planera/jamstalldhetsbonus (2013-03-01, 13, 16). 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/planera/jamstalldhetsbonus
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Kapitel 3: Förarbeten 

3.1 Proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling - ändringar i 

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen 

Av namnet på proposition 2005/06:185 om förstärkning och förenkling - ändringar i 

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen framgår tydligt vad denna proposition 

syftade till. De ändringar av föräldraledighetslagen som föreslogs var en ny regel om förbud 

mot missgynnande av arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med 

föräldraledighet, denna regel finns nu i 16 § föräldraledighetslagen. Förbudet skulle dock inte 

gälla om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten (16 § andra 

stycket). I propositionen föreslogs även en ny bevisregel. Vidare föreslogs att i en tvist, som 

rör förbudet mot missgynnande, får Jämställdhetsombudsmannen (nu mera 

Diskrimineringsombudsmannen) föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande vid 

Arbetsdomstolen. Lagens regler om kvalifikationstid för rätt till ledighet skulle också upphöra 

att gälla. Ändringarna innebar att de svenska rättsinstanserna implementerade och fullt ut 

genomförde Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG - Likabehandlingsdirektivet. 

Detta direktiv var en ändring och uppdatering av rådets direktiv 76/207/EEG om 

genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 

anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 20 

Förbudet, som kan åberopas av arbetssökande och arbetstagare, gäller i angivna situationer 

(punkterna 1-7) med undantag enligt andra stycket för det fall att en arbetsgivare kan visa att 

en missgynnande behandling i form av olika villkor eller olika behandling är en nödvändig 

följd av ledigheten. Det tidigare innehållet i 16 § har i huvudsak överförts till 17 §. 21 

Med missgynnande menas en behandling, som medför en skada eller nackdel för en enskild 

arbetssökande eller arbetstagare, det som typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag 

eller liknande, är missgynnande. Att gå miste om en anställning eller befordran, att omplaceras, 

att komma efter andra arbetstagare i fråga om löne- eller andra anställningsvillkor, att 

särbehandlas på ett negativt sätt i fråga om arbetsledning och att en provanställning avbryts är 

några exempel. Även obehag och personligt lidande på grund av mobbning eller andra 

trakasserier från arbetsgivaren kan utgöra missgynnande. Generellt gäller att förbudet tar sikte 

                                                
20 Proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och 

föräldraledighetslagen, s. 2. 
21 Prop. 2005/06:185 s. 3. 
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på mer än bagatellartade skillnader i behandling. Ett missgynnande är typiskt sett om 

arbetsgivarens handlar på ett sätt som avviker från hur han eller hon borde eller skulle ha 

handlat gentemot en arbetssökande eller arbetstagare, om han eller hon inte begärt eller tagit ut 

föräldraledighet. Det sätt som den föräldralediga arbetstagaren behandlats på jämförs i första 

hand med hur han eller hon skulle ha behandlats, om frågan om föräldraledighet inte varit 

aktuell. Ett annat sätt att konstatera missgynnande kan vara att behandlingen jämförs med hur 

någon annan arbetstagare som inte är eller varit ledig behandlas. I fråga om anställning och 

befordran gäller att endast den, som i fråga om kvalifikationer och personliga egenskaper, kan 

hävda sig gentemot andra arbetssökande eller i förhållande till arbetsgivarens krav, kan 

missgynnas på ett sätt som är förbjudet enligt denna lag. 22 

När en arbetstagare inte fått den löneutveckling eller befordran, t.ex., som han eller hon hoppats 

på, kan missgynnande föreligga under förutsättning att en arbetstagare gått miste om 

exempelvis en förmån eller en befordran, som han eller hon haft befogad anledning att räkna 

med. Arbetstagaren har ingen rätt till en viss löneutveckling, däremot har den enskilde en rätt 

att inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet.  

Uttrycket "har samband med" betyder att regeln gäller även när hänsyn till föräldraledighet inte 

är det enda eller ens det avgörande skälet till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är 

en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att samband skall anses 

finnas. Likaså, om en arbetsgivare (felaktigt) tror att en arbetssökande har planer på att begära 

föräldraledighet, och grundar sitt beslut på detta, anses det nödvändiga orsakssambandet finnas.  

23 Tidigare förbjöd lagen bara sådant missgynnande som enbart grundade sig på att 

arbetstagaren begärt eller tagit i anspråk sin rätt till föräldraledighet. Om arbetsgivaren kunde 

bevisa att föräldraledigheten bara delvis varit grund för den missgynnande handlingen hade 

inte föräldraledighetslagens regler överträtts.   

Tillämpningsområdet för förbudet anges i punkterna 1-7. När det gäller arbetssökande i punkt 

1 omfattar förbudet en arbetsgivares anställningsbeslut och alla åtgärder, men även 

underlåtenhet, som föregår detta. Förfaranden vid hantering av ansökningshandlingar, så som 

urval till anställningsintervjuer, referenstagning, lämplighetstester etc. omfattas av förbudet. 

Vidare är det inte en förutsättning att ett anställningsbeslut har fattats. Även en arbetssökande, 

                                                
22 Prop. 2005/06:185 s. 122 
23 Prop. 2005/06:185 s. 123 
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som inte kallas till anställningsintervju eller inte får den sökta anställningen, kan göra gällande 

att han eller hon missgynnats. Om till exempel en arbetsgivare inte vill anställa en föräldraledig 

arbetssökande och därför inte anställer någon alls, kan missgynnande göras gällande. Även en 

arbetstagare, vars tidsbegränsade anställning upphört och som gör anspråk på en ny anställning, 

betraktas som arbetssökande hos arbetsgivaren. Av punkt 2 framgår att förbudet mot 

missgynnande är tillämpligt, då arbetsgivaren beslutar om befordran av en arbetstagare eller att 

utbilda en arbetstagare för framtida befordran. Punkt 3 avser när arbetsgivaren beslutar om eller 

vidtar annan åtgärd, som rör yrkespraktik. Med yrkespraktik menas lärlingars och andra 

arbetstagares praktik, dock inte praktik som studenter söker eller fullgör som ett led i en 

utbildning, studiebesök på en arbetsplats, prao eller arbetsplatsförlagd utbildning etc. I punkt 4 

innefattas utbildningar, kurser eller till exempel kompetensutvecklingsåtgärder som anordnas 

av arbetsgivaren och som inte omfattas av punkt 2. I Punkt 5, som gäller löner och andra 

anställningsvillkor, avses främst villkor i enskilda anställningsavtal och kollektivavtal.. En 

föräldraledig arbetstagare ska normalt ha samma allmänna löneutveckling och villkor under 

ledigheten, som när han eller hon arbetar. Skulle arbetsförtjänsten för arbetstagarna allmänt sett 

minska eller skulle arbetstagarna på grund av en omorganisation få ändrade arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor är detta förändringar, som också en föräldraledig arbetstagare får tåla. Det 

är med andra ord inte bara positiva anställningsförhållanden som omfattas av förbudet mot 

missgynnande, utan även negativa. Punkt 6 innefattar när arbetsgivaren leder och fördelar 

arbetet. Exempel på arbetsledningsbeslut som arbetsgivaren typiskt sett ensidigt beslutar om är 

beslut om hur många och vilka arbetstagare som ska utföra ett visst arbete, hur arbetet ska 

organiseras, vem som ska utses till förman eller genomgå utbildning och beslut om 

ordningsföreskrifter på arbetsplatsen. Punkt 7 omfattar uppsägningar, avskedanden, 

permitteringar och andra ingripande åtgärder. Här avses konkreta åtgärder, som är till nackdel 

för en arbetstagare, t.ex. indragning av förmåner eller utebliven befordran. Omplaceringar eller 

förflyttningar med mindre ingripande verkningar räknas inte till punkt 7, utan ingår i 

arbetsledningsbesluten. Däremot en omplacering, som påtagligt försämrar en arbetstagares 

inkomst och arbetsförhållanden, och kanske rent av syftar till att provocera en arbetstagare till 

att själv säga upp sig, hör till denna punkt. 24 

Det sista stycket i 16 § anger att förbudet mot missgynnande behandling inte gäller om det är 

en "nödvändig följd av ledigheten". En nödvändig följd av ledigheten är ett strängt kriterium, 

                                                
24 Prop. 2005/06:185 s. 124-125 
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som knappast lämnar något utrymme för att föräldraledighet tillåts påverka förhållandena 

utöver vad som följer som en given konsekvens av ledigheten. Att den är nödvändig innebär att 

den inte går att undvika, om inte den föräldralediga arbetstagaren ska särskilt gynnas i 

förhållande till andra arbetstagare på ett sätt som kan uppfattas orättvist mot dessa, eller som 

framstår som orimligt eller uppenbart omotiverat. Med kriteriet ”nödvändig följd av 

ledigheten” är utrymmet för en arbetsgivare att beakta att en arbetstagare är föräldraledig eller 

önskar ta ut ledighet utomordentligt litet. Som exempel på när en försämring således kan vara 

en nödvändig följd av ledigheten, anges i förarbetena att en arbetstagare som är helt ledig, inte 

får lön från arbetsgivaren under frånvaron, eller att en arbetstagare som är partiellt ledig, får 

lönen minskad i proportion till ledigheten. Att neka någon en anställning som en nödvändig 

följd av ledigheten, kan komma i fråga när det gäller en kortare tidsbegränsad anställning. Om 

anställningen är avsedd att vara endast en kort tid och den arbetssökande avser att vara ledig 

hela eller en stor del av anställningstiden är det normalt inte meningsfullt att han eller hon ska 

kunna göra anspråk på arbetet. Att arbetsgivaren blir tvungen att anställa en vikarie under den 

nyanställdas ledighet är däremot en omständighet, som typiskt sett inte betyder att 

arbetsgivaren kan neka den arbetssökande anställningen. Det som är avgörande är en 

bedömning av vad som är nödvändigt där sådant som anställningens och ledighetens längd, 

men också arbetsgivarens förutsättningar att möta situationen, spelar in. Särskilt för en mindre 

arbetsgivare kan svårigheter att hantera förändringar i arbetsstyrkan vägas in i bedömningen. 25 

24 § i föräldraledighetslagen som är ny, anger bevisbörderegeln i mål gällande missgynnande 

behandling enligt 16 §. Bevisbördan är i princip delad, men beviskraven är högre för 

arbetsgivaren. Arbetstagaren ska kunna visa att han eller hon blivit missgynnad, av skäl som 

har samband med föräldraledighet, i en av de situationer som avses i 16 §. Exempelvis att han 

eller hon sagts upp eller omplacerats. Arbetstagaren ska vidare kunna göra det antagligt att 

missgynnandet har ett orsakssamband med föräldraledighet. Arbetsgivaren, å sin sida, ska föra 

bevisning om orsaken till den missgynnande åtgärden. Han eller hon ska kunna visa att 

missgynnandet inte haft något samband med föräldraledigheten - dvs. att orsakssamband 

saknas - eller att åtgärden varit en nödvändig följd av ledigheten. Kravet på arbetsgivaren är 

högt, och han eller hon måste kunna styrka sin ståndpunkt. Om arbetsgivaren inte lyckas med 

det, skall han eller hon anses ha brutit mot bestämmelserna. 26 

                                                
25 Prop. 2005/06:185 s. 125-126 
26 Prop. 2005/06:185 s. 126. 
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3.2 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

 
Diskrimineringslagen trädde i kraft 2008, och sammanslog då sju diskrimineringslagar. Den 

nya diskrimineringslagen innebar bland annat att en ny myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen, ersatte de tidigare ombudsmännen 

Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 

Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning (HomO). Den nya diskrimineringslagen föreslogs ha till ändamål att motverka 

diskriminering, och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett bland annat 

kön. Ett av huvudsyftena med den nya diskrimineringslagen var att förenkla regelverket, genom 

att samla bestämmelserna i en lag. Detta skulle underlätta för alla, även företag, att hitta och 

använda bestämmelserna. I bakgrunden till propositionen anges att det är en mänsklig rättighet 

att skyddas mot diskriminering. Där anges även att regeringen arbetar för att Sverige ska vara 

ett tolerant och humant samhälle, präglat av mångfald och respekt för individens mänskliga fri- 

och rättigheter. Likhet inför lagen ska råda, och människors lika värde ska respekteras på alla 

områden. Varje människa ska bemötas med respekt för sin person och sin särart. För att uppnå 

detta anges att samhället måste bygga på en gemensam förståelse av, och respekt för, de 

universella mänskliga rättigheterna.27 Kön, som är en av diskrimineringsgrunderna, fick en 

legaldefinition i och med den nya diskrimineringslagen. Förbud mot könsdiskriminering har 

funnits i svensk lag sedan 1980, då den första jämställdhetslagen infördes. Tidigare fanns ingen 

definition av ”kön”, då det inte ansetts nödvändigt. Anledningen till att det ansågs finnas ett 

behov av att definiera könsbegreppet var främst för att transsexuella personer också skulle 

komma att omfattas av diskrimineringsrunden kön. Det ansågs givet att kön även i den nya 

lagen skulle vara en av de diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringsförbuden. 

Det var också nödvändigt för att likabehandlingsdirektivet skulle anses genomfört i Sverige.28 

                                                
27 Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 80. 

28 Prop. 2007/08:95 s. 113. 
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Kapitel 4: EU-Direktiv 

4.1 Direktiv 2006/54/EEG om genomförandet av principen om lika möjligheter 

och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (recastdirektivet)  

Sedan 2006 ingår likabehandlingsdirektivet29, likalönedirektivet30, direktivet om bevisbörda 

vid mål om könsdiskriminering31 samt direktivet om likabehandling i fråga om företags eller 

yrkesbaserade system för social trygghet32 i direktivet om genomförande av principen om lika 

möjligheter för kvinnor och män, här efter kallat Recastdirektivet. Detta direktiv kan beskrivas 

som det ”omarbetade” direktivet. Recastdirektivet innehåller bestämmelser, vars syfte är att i 

medlemsstaterna realisera principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång 

till anställning, däribland befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och social trygghet. Denna 

princip kallas likabehandlingsprincipen. 

Bestämmelserna från de olika direktiven ansågs vara i behov av att, av tydlighetsskäl, 

omarbetas så att de viktigaste likabehandlingsbestämmelserna på detta område liksom vissa 

konsekvenser av Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis kunde samlas i en enda text. 

Recastdirektivet har upprättats i enlighet med bland annat art. 8 (f.d 3.2) samt art. 157 (f.d 141) 

i funktionsfördraget33. Artikel 8 i funktionsfördraget anger att unionen ska i all sin verksamhet 

undanröja bristande jämställdhet kvinnor och män och främja jämställdhet dem emellan. 

Artikel 157 i funktionsfördraget anger att varje medlemsstat ska säkerställa att principen om 

lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tillämpas. 

Artikel 19 i recastdirektivet anger att det är av största vikt att kunna garantera lika möjligheter 

till anställning för kvinnor och män, för att tillämpa likabehandlingsprincipen. Undantag från 

principen får endast göras om syftet är legitimt och stämmer överrens med 

proportionalitetsprincipen. Artikel 22 i recastdirektivet anger att medlemsstaterna får behålla 

eller besluta om åtgärder, som rör särskilda förmåner, för att göra det lättare för det 

underrepresenterade könet att utöva yrkesverksamhet, eller för att kompensera för nackdelar i 

yrkeskarriären. Det anges även att med tanke på det aktuella läget bör medlemsstaterna i första 

hand sträva efter att förbättra kvinnornas situation i arbetslivet. 

                                                
29 Rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga 

om tillträde till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
30 Rådets direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om 

lika lön för kvinnor och män. 
31 Rådets direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering. 
32 86/378/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags- eller 

yrkesbaserade system för social trygghet. 
33 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (i sin lydelse enligt Lissabonfördraget 2007 C 306/1). 
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I art. 23 i recastdirektivet anges att det tydligt framgår av domstolens rättspraxis att ogynnsam 

behandling av kvinnor, som är relaterad till havandeskap eller moderskap, utgör direkt 

könsdiskriminering. Recastdirektivet bör därför uttryckligen omfatta sådan behandling.      Art. 

24 anger vidare att EU-domstolen konsekvent har framhållit att det, när det gäller principen om 

likabehandling, är legitimt att skydda kvinnans fysiska tillstånd under och efter en graviditet 

och att vidta åtgärder för moderskapsskydd, som ett sätt att uppnå faktisk  jämställdhet. Detta 

direktiv bör därför inte påverka tillämpningen av Mödraskyddsdirektivet.   

4.2 Direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar 

(mödraskyddsdirektivet)  
 

Det så kallade mödraskyddsdirektivet syftar till att säkerställa skyddet av den fysiska och 

psykiska hälsan för kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. I skälen till 

direktiv 92/85/EEG anges att detta skydd av säkerhet och hälsa för arbetstagare som är gravida, 

nyligen har fött barn eller ammar inte får leda till någon ogynnsam behandling av kvinnor på 

arbetsmarknaden eller anses stå i strid med direktiven om likabehandling av kvinnor och män. 

Domstolen har erkänt skyddet av kvinnors anställningsrättigheter, särskilt deras rätt att 

återuppta samma arbete eller ett likvärdigt arbete med minst lika gynnsamma arbetsvillkor, 

samt rätten att komma i åtnjutande av de förbättringar av arbetsvillkoren, som de skulle ha haft 

rätt till under sin bortovaro. I skälen till direktivet anges att risken för att gravida arbetstagare 

och arbetstagare, som nyligen har fött barn eller som ammar, kan sägas upp av skäl som har 

samband med deras tillstånd kan ha skadliga effekter på dessa arbetstagares fysiska och 

psykiska hälsa. Det bör därför i medlemsstaternas lagstiftning föreskrivas om förbud mot 

uppsägning på sådana grunder.                                                                                                  

4.3 Direktiv 2010/18/EU om genomförandet av det ändrade ramavtalet om 

föräldraledighet (föräldraledighetsdirektivet)  

 
Den 8 mars 2010 antogs av rådet ett nytt direktiv om föräldraledighet. Detta innebar att det 

tidigare ramavtalet upphävdes, i och med det nya direktivet vid namn ”genomförandet av det 

ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE 

och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG”. Det nya ramavtalet grundar sig på artikel 

153 i funktionsfördraget. Enligt denna artikel kan unionen stödja eller komplettera 

medlemsstaternas insatser för jämställdhet och likabehandling mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Ramavtalet ingår i de europeiska 
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arbetsmarknadsparternas arbete för att förbättra möjligheterna att kombinera arbete och 

familj.34 Artikel 2 i det nya ramavtalet anger att medlemsstaterna ska fastställa vilka sanktioner 

som är tillämpliga när nationella bestämmelser som antas med stöd av detta direktiv överträds. 

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. I ramavtalet anges att 

minimikrav för föräldraledighet ska fastställas i medlemsstaterna, som ett viktigt medel för att 

göra det möjligt att kombinera arbete och familj, och att främja lika möjligheter och 

likabehandling av kvinnor och män. I punkt 8 i ramavtalets bilaga anges att familjepolitiken 

bör bidra till att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor, och bör betraktas mot bakgrund 

av befolkningsutvecklingen, effekterna av befolkningens åldrande, åtgärder för att minska 

generationsklyftan, främjandet av kvinnors deltagande i arbetslivet och ett delat omsorgsansvar 

mellan kvinnor och män. Vidare anges att det tidigare ramavtalet om föräldraledighet från 1995 

har lett till positiva förändringar, skapat en gemensam utgångspunkt för diskussionen om en 

bättre livsbalans i medlemsstaterna, och i betydande utsträckning bidragit till att göra det lättare 

för förvärvsarbetande föräldrar i Europa att kombinera arbete och familj.35 På grundval av en 

gemensam utvärdering har dock arbetsmarknadens parter på europeisk nivå ansett att vissa 

delar av avtalet behövde anpassas eller ändras så att det bättre ska kunna uppnå sitt syfte. Rätten 

till föräldraledighet enligt detta avtal är en individuell rättighet som i princip inte kan överlåtas, 

även om medlemsstaterna får införa en sådan möjlighet. Eftersom det har visat sig att en icke 

överlåtbar rätt kan göra pappor mer benägna att utnyttja möjligheten, har arbetsmarknadens 

parter på europeisk nivå beslutat att fastställa att en del av ledigheten inte ska kunna överlåtas.36 

Kapitel 5: Praxis 

 
Sedan föräldraledighetslagen uppdaterades och omarbetades 2006, har sju tvister angående 

missgynnande på grund av föräldraledighet enligt 16 § gått upp i Arbetsdomstolen. Samtliga 

av målsäganden har varit kvinnor, och tvisterna har rört sig om situationer, där missgynnande 

förekommit i rekryteringssammanhang samt förlorade anställningsförmåner under eller på 

grund av föräldraledigheten. I fyra av de sju rättsfallen har kvinnorna fått rätt, och således i tre 

av fallen har kvinnornas talan avslagits. Gemensamt för samtliga fall är att Arbetsdomstolen 

gjort avväganden om huruvida missgynnandet har haft ett orsakssamband med 

föräldraledigheten. Termen ”jämförbar situation” (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) tas även 

                                                
34 Rådets Direktiv 2010/18/EU om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet. Bilaga, punkt 

14. 
35 Direktiv 2010/18/EU Bilaga, punkt 10. 
36 Direktiv 2010/18/EU Bilaga, punkt 16. 
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upp i överväganden som Arbetsdomstolen gjort. Även sista stycket av 16 § 

föräldraledighetslagen om undantagsregeln är återkommande i flera fall.  

Då Arbetsdomstolen resonerat kring termen ”jämförbar situation” har hänvisningar till 

Dekkerdomen (C-177/88) gjorts. I situationer, där en arbetstagare har missgynnats av en 

arbetsgivare i rekryteringssammanhang, har Arbetsdomstolen resonerat kring huruvida en 

jämförelse behöver göras med hur en annan arbetstagare eller arbetssökande hade behandlats i 

samma situation, och i likhet med EU-domstolens uttalande i Dekkerdomen har 

Arbetsdomstolen sagt att det inte krävs att det finns någon existerande person att jämföra med. 

Detta kan exempelvis ses i AD 2009:45, där Arbetsdomstolen fastslog att om det inte finns 

någon faktiskt existerande person att jämföra med får en hypotetisk jämförelse göras. I de tre 

fall som handlat om rekrytering har målsäganden fått rätt i två.37 I de fall där målsäganden fick 

rätt hade föräldraledigheten utgjort ett av skälen till arbetsgivarnas beslut att inte anställa 

kvinnorna, vilket enligt förarbetena är tillräckligt för att missgynnande ska ha förekommit.38 I 

AD 2010:14 ansåg en kvinna att hon blivit missgynnad vid en rekrytering, det framkom dock 

att hon inte haft bäst kvalifikationer och därmed inte missgynnats på grund av föräldraledighet. 

Även i AD 2011 nr 23 har Arbetsdomstolen hänvisat till hur EU-domstolen uttalat sig i 

Dekkerdomen, angående att endast kvinnor kan nekas anställning på grund av graviditet, varför 

det om så sker, föreligger direkt diskriminering på grund av kön. I AD 2011 nr 23 utgjorde 

arbetsgivarens avbrytande av rekrytering av en kvinna, då han fick veta att hon var gravid, 

direkt diskriminering. Även om kvinnans graviditet och därmed förväntade föräldraledighet 

endast utgjorde en av anledningarna till att arbetsgivaren nekade henne anställning gjorde 

arbetsgivaren sig ändå skyldig till missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen. I 

Dekkerdomen konstaterades att det var de ekonomiska konsekvenserna för arbetsgivaren, som 

låg till grund för beslutet, att inte anställa en gravid kvinna. EU-domstolen uttalade angående 

detta att:  

”Om det förhållandet, att någon nekas anställning, har sin grund i de ekonomiska konsekvenserna av 

en frånvaro på grund av graviditet, skall den huvudsakliga grunden anses utgöras av graviditeten som 

sådan. En sådan diskriminering kan inte anses motiverad av de ekonomiska nackdelar arbetsgivaren, 

som anställer en gravid kvinna, annars drabbas av under dennes mammaledighet”. 39 

                                                
37 AD 2011 nr 23, AD 2011 nr 2. 
38 Prop. 2005/06:185 s. 123. 
39 Mål C-177/88 E.J.P Dekker mot Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, REG 1990 I-3941. 

Svensk specialutgåva,vol 10. s. 12. 
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Även om det tidsmässiga sambandet mellan graviditet och missgynnande i ovan nämnda fall 

var uppenbart, sades i AD 2010 nr 14 att ett tidssamband inte behöver innebära ett 

orsakssamband. Om tidssamband vid exempelvis rekrytering skulle räcka för att dra slutsatsen 

att orsakssamband föreligger skulle arbetsgivaren ha bevisbörda att påvisa att orsakssamband 

saknas i varje situation, där han eller hon väljer att anställa någon annan än den som är 

föräldraledig. Direkt diskriminering avser situationer, där det finns ett rakt orsakssamband 

mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Ett tidsmässigt samband skulle dock kunna 

påvisas i situationer, om en arbetsgivare vidtar missgynnande åtgärder efter att en arbetstagare 

begärt eller tagit ut föräldraledighet, exempelvis indragna förmåner eller ledande och 

fördelande av arbete på ett ogynnsamt vis.  

De fall, som handlat om arbetstagare, som under eller på grund av, sin föräldraledighet gått 

miste om löneförmåner, är fall, som handlat om gratifikation (AD 2009 nr 13), löneutfyllnad 

och pensionspremie (AD 2009 nr 15), kursdeltagande (2009 nr 45) samt lönepåslag (2009 nr 

56).  I dessa fall har Arbetsdomstolen bland annat gjort avväganden om huruvida 

missgynnandet varit en nödvändig följd av föräldraledigheten. I AD 2009 nr 13 gick tre 

arbetstagare miste om gratifikation på grund av att de varit föräldralediga. I detta fall ansåg 

Arbetsdomstolen att detta var en nödvändig följd av ledigheten. Gratifikationen stod i 

proportion till arbetad tid, och eftersom lön utgår för arbetad tid eller då arbetstagaren står till 

arbetsgivarens förfogande ansågs det godtagbart att de föräldralediga arbetstagarna fick en 

lägre gratifikation. Om arbetstagarna i detta fall erhållit samma gratifikation som sina kollegor 

hade det framstått som orättvist gynnande av föräldralediga. I AD 2009 nr 56 ansågs dock 

missgynnandet av en föräldraledig arbetstagare inte vara en nödvändig följd av ledigheten. 

Arbetstagaren hade i detta fall haft befogad anledning att räkna med ett årligt lönepåslag i likhet 

med hennes kollegor. Genom att helt ställa den föräldralediga arbetstagaren utan lönepåslag 

begick arbetsgivaren en missgynnande behandling i strid med 16 § föräldraledighetslagen. I 

förarbetena40 anges att nödvändig följd av ledigheten är ett strängt kriterium, som knappast 

lämnar något utrymme för att föräldraledighet tillåts påverka förhållandena utöver vad som 

följer som en given konsekvens av ledigheten. Att den är nödvändig innebär att den inte går att 

undvika, om inte den föräldralediga arbetstagaren ska särskilt gynnas i förhållande till andra 

arbetstagare på ett sätt, som kan uppfattas orättvist mot dessa eller annars framstår som orimligt 

eller uppenbart omotiverat. 

                                                
40 Prop. 2005/06:185 s. 86. 
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I AD 2009 nr 15 resonerade Arbetsdomstolen kring huruvida det är diskriminerande av en 

arbetsgivare att inte ge en kvinna, som är arbetsoförmögen på grund av en graviditetsrelaterad 

sjukdom och därmed frånvarande, samma sjukskrivningsförmåner, som en arbetstagare, som 

är frånvarande på grund av en ”vanlig” sjukdom. I detta fall hänvisade Arbetsdomstolen till 

EU-domstolens uttalanden bland annat i fallen McKenna41 och Boyle m.fl.42. EU-domstolen 

fastslog i dessa två fall att det kan tyckas att en arbetstagare, som på grund av en 

graviditetsrelaterad sjukdom, blir arbetsoförmögen befinner sig i en jämförbar situation, som 

någon som sjukskrivs på grund av en icke graviditetsrelaterad sjukdom. Ersättningsreglerna 

enligt lagen om allmän försäkring gör dock skillnad mellan situationen, då en gravid kvinna är 

arbetsoförmögen för att hon är sjuk, och situationen att hon på grund av graviditeten är 

arbetsoförmögen. Havandeskapet i sig är inte att likställa med en sjukdom, då det hör ihop med 

den normala livsprocessen.  

De skadestånd, som dömts ut i de fyra fall där kvinnorna fått rätt, har rört sig om mellan 25 000 

till 50 000 kronor jämte ränta till dess betalning skett.  

Kapitel 6: Doktrin  

I Roger Klinths avhandling Göra pappa med barn – den svenska pappapolitiken 1960-1995 

(2002) riktar författaren sitt fokus på männen, i motsats till de flesta genusstudier, där kvinnor 

och den politik som har riktats mot dem, utgör huvudfokus. Klinth beskriver pappaledighetens 

politiska historia och hur tanken om ett jämställt föräldraskap föddes i det tidiga 1960-talets 

jämställdhetsdebatt, och hur den sedan utvecklats. Klinth menar att den svenska debatten kring 

jämställdhet såg något annorlunda ut jämfört många andra länder under 1960-talet, då vi i 

Sverige, då könsrollerna började ifrågasättas, reste krav om att jämställdheten inte bara skulle 

handla om kvinnors emancipation från en stelbent moderskapsnorm, utan även om männens 

emancipation. Den kvinnliga emancipation handlade främst om rätten till yrkesarbete och 

ekonomisk självständighet, medan en manlig emancipation kopplades till ett aktivt 

föräldraskap.43 Den politiska visionen om den manliga emancipationen skulle förverkligas 

genom föräldraförsäkringens tillkomst 1974. Männens andel av utnyttjande av 

föräldrapenningen har sedan införandet successivt ökat, även om det går i långsam takt. Klinth 

beskriver att efter föräldraförsäkringens införande kom signaler om att männens medverkan i 

                                                
41 Mål C-191/03 McKenna, REG 2005 I-763  
42 Mål C-411/96 Margaret Boyle m.fl. mot Equal opportunities Commission, REG 1998 I-6401 
43 Klinth, Roger, Göra pappa med barn. Den svenska pappapolitiken 1960-95. Boréa 2002. Umeå. s. 14 
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stort sett hade uteblivit. Ordet kvotering blev högaktuellt och skapade en intensiv debatt kring 

föräldraförsäkringens framtida utformning. Kvoteringsfrågan öppnade även upp för 

diskussioner kring förkortad arbetstid för arbetstagare med små barn.44  

Även forskaren Jenny Julén Votinius beskriver den historiska framväxten av föräldraledigheten 

och jämställdhetsaspekten därav i sin avhandling Föräldrar i arbete – en könskritisk 

undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (2007). Jämställdhetsfrågan var 

som nämts ovan aktuell redan på 1960-talet, men det dröjde ända till 1980 innan den första 

lagen om jämställdhet i arbetslivet trädde i kraft i Sverige. Votinius beskriver att det rådde en 

antingen negativ eller likgiltig inställning till frågor om likabehandling av kvinnor och män, 

vilket försvårade jämställdhetslagens införande och således begränsades även 

föräldraskapsnormens genomslag. Votinius menar att den tröga utvecklingen tydligt kan ses i 

föräldraskapsreglernas utveckling som först på 1990-talet  genomgick förändringar i form av 

politiska åtgärder i syfte att stärka föräldraskapsnormen, bland annat genom ändringar i 

reglerna om arbetstagares föräldraskap. Votinius menar att jämställdhetslagstiftningen och 

föräldraskapslagstiftningen har vuxit fram parallelt, då jämställdhetsfrågan har givits låg 

prioritet har detsamma gällt för regler som implementerar föräldraskapsnormen. Då 

jämställdhetsfrågorna har lyfts fram och lagstiftningen på området stärkts har även frågor om 

föräldraskap och arbetsliv fått mer utrymme i lagstiftningsarbetet.45 

Att det i arbetslivet ännu inte råder jämställdhet mellan könen skriver Mats Glavå om i 

Arbetsrätt (2011).46 Glavå skriver att diskriminering av kvinnor i anställningssituationer är en 

realitet som många källor vittnar om.47 Yngre kvinnor diskrimineras i samband med 

anställningar, men även gravida kvinnor sägs upp under åberopande av arbetsbrist. 

Reproduktionen är, enligt Glavå, essentiell och det är ett samhälleligt ansvar att se till att 

intressekonflikten mellan familjebildande och arbetsliv lyfts upp till ett högre plan samt att få 

till stånd en reglering, som tillgodoser såväl de individuella som de samhälleliga intressena. 

Glavå uttrycker att diskrimineringslagen inte är ett tillräckligt medel och att dess 

sanktionssystem knappast utgör något effektivt vapen.  

                                                
44 Klinth, 2002, s. 206-207 
45 Julén Votinius, 2007, s. 72 
46 Glavå, Mats, Arbetsrätt. Studentlitteratur 2012. Andra upplagan. Lund. s. 374 
47 Se DO:s årsredovisning 2012 
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Votinius menar att eftersom småbarnsföräldrar utgör en stor andel av den arbetsföra 

befolkningen, behövs det regler som gör det möjlig att förena arbete och föräldraskap48.  

”Även om det finns rättsregler som ger arbetstagaren ett formellt skydd mot diskriminerande och 

ofördelaktig behandling i samband med föräldraledighet och graviditet, kvarstår i förekommande fall 

ändå det grundläggande problem som är själva anledningen till dessa skyddsregler – att föräldrar 

med små barn många gånger inte är önskvärda på arbetsplatsen”.49 

Kapitel 7: Statistik 

7.1 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2012  
 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har de uppgifter, som följer av diskrimineringslagen 

(2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen samt föräldraledighetslagen 

(1995:584). I årsredovisningen från 2012 anges att myndigheten arbetar utifrån ett strategiskt 

förhållningssätt till uppdraget som innebär att tillsyns- och främjandeuppdraget ska samverka 

för att åstadkomma en samhällsförändring, där målet är att alla ska ha samma rättigheter och 

behandlas lika. I rapporten visas bland annat antalet individanmälningar, som rör 

diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen och missgynnandeförbudet i 

föräldraledighetslagen. Dessa två kategorier har slagits samman och 2012 var antalet 

anmälningar inom detta område 1559 stycken.50 Anmälningarna har sorterats in i olika 

samhällsområden, och 507 anmälningar har handlat om diskriminering eller missgynnande 

inom arbetslivet51. Anmälningarna om diskriminering har 2012 totalt sett minskat, vad gäller 

samtliga diskrimineringsgrunder och samhällsområden, allra mest inom arbetslivet. Antalet 

anmälningar om missgynnande på grund av föräldraledighet (inom samtliga samhällsområden) 

har dock de senaste tre åren varit mer eller mindre oförändrade, med 63 anmälningar 2012, 61 

anmälningar 2011 och 72 anmälningar 2010.52 

Anmälningarna inom arbetslivsområdet delas in i fyra olika typer av ärenden: rekrytering, 

pågående anställning, avslutande av anställning samt arbetslivet i vid mening. Den vanligaste 

situationen, som anmäls, är diskriminering i samband med rekrytering. Anmälningar, som avser 

en pågående anställning, handlar oftast om trakasserier eller anställningsvillkor. Till avslutande 

                                                
48 Julén Votinius, 2007, s. 23 
49 Julén Votinius, 2007, s. 13 
50 DO:s årsredovisning 2012 s. 13 
51 DO:s årsredovisning 2012 s. 17 
52 DO:s årsredovisning 2012 s. 15 
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av anställning hör både uppsägningar och avbrytande av provanställningar. Till arbetslivet i vid 

mening hör anmälningar mot arbetsförmedling och fackförbund. Av diskrimineringsgrunderna 

är etnisk tillhörighet vanligast, och 24 procent av anmälningarna handlar om denna 

diskrimineringsgrund. Kön motsvarar 21 procent, och nio procent gäller missgynnande, som 

har samband med föräldraledighet. Många anmälningar handlar dock om fler än en 

diskrimineringsgrund.53 Fler kvinnor än män anmäler könsdiskriminering inom arbetslivet och 

missgynnande som har samband med föräldraledighet. När det gäller sexuella trakasserier är 

det nästan enbart kvinnor som anmäler. Det är också kvinnor som anmäler negativa 

konsekvenser i yrkeslivet i samband med graviditet. 54 DO har under året tagit ställning för att 

diskriminering i arbetslivet eller missgynnande, som har samband med föräldraledighet, 

förekommit i 10 av totalt 21 ärenden. Av de ärenden DO har tagit ställning i har talan väckts i 

domstol i 15 ärenden. Av dessa har under året tre förlikts under domstolsprocessen. Sex ärenden 

har förlikts före stämning. I slutet av år 2012 hade DO fjorton pågående processer i domstol, 

sju i Arbetsdomstolen och sju i olika instanser i allmän domstol.55 

 

7.2 Försäkringskassans årsredovisning 2012 

I Försäkringskassans årsredovisning från 2012 anges att under 2012 fick cirka 1 miljon 

personer barnbidrag. 7 procent av barnbidragen betalades ut till pappor och 93 procent till 

mammor. Denna fördelning beror troligen på att föräldrar, som har gemensam vårdnad om ett 

barn, automatiskt får barnbidraget utbetalat till mamman, om de inte anmäler att det ska 

utbetalas till pappan. 1,4 procent av barnbidragen betalades ut i form av delat barnbidrag. Den 

totala volymen utbetalningar var drygt 20 miljoner (20 051 000) vilket är drygt 200 000 fler än 

föregående år, detta beror på att det föddes fler barn under 2012 56. I årsredovisningen tas även 

statistik för föräldrapenning upp. Där anges att syftet med föräldrapenningen är att göra det 

möjligt för föräldrar att kombinera förvärvsarbete och studier med familjeliv.  

Under 2012 utbetalades 50,5 miljoner föräldrapenningsdagar. 25 procent av 

föräldrapenningdagarna betalades ut till män och 75 procent till kvinnor. Detta är en ökning 

med 1 procent jämfört med 2011. 37 procent av tillfällig föräldrapenning användes av män och 

                                                
14 DO:s årsredovisning 2012 s. 19 
54 DO:s årsredovisning 2012 s. 16 
55 DO:s årsredovisning 2012 s. 22 
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63 procent av dagarna av kvinnor. Även för tillfällig föräldrapenning har uttaget bland män 

ökat, dock i mindre utsträckning än för föräldrapenning. 57 

Kapitel 8: Avslut 

8.1 Analys 
För att analysera mitt samlade material vill jag inleda med min första frågeställning, om hur 

rättsläget ser ut gällande arbetstagare och deras skydd och rättigheter kring föräldraledighet. 

Jag anser att det föreligger ett omfattande system av regler och skydd för arbetstagare i 

samband med föräldraledighet. För kvinnor inträder rätten till föräldraledighet redan innan 

barnet är fött, men även rätten till omplacering, om möjligheten finns, om kvinnan på grund av 

graviditeten inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Eftersom kvinnan är den som föder 

barnet har hon rätt till en något längre föräldraledighet. Mammaledigheten58 innebär rätten till 

7 veckors hel ledighet innan barnet är fött samt 7 veckor efter förlossningen, med eller utan 

föräldrapenning. Två av dessa veckor är obligatoriska av naturliga skäl. Efter förlossningen har 

pappan rätt till 10 dagars föräldrapenning, vilket syftar till att möjliggöra för honom att vara 

med vid förlossningen samt vid barnets hemkomst. Under barnets första 18 månader har en 

förälder möjligheten att vara helt ledig under förutsättningen att han eller hon då får 

föräldrapenning. Vid gemensam vårdnad om ett barn har föräldrarna rätt till hälften vardera av 

480 dagar (16 månader) av föräldrapenning, varav 60 dagar är reserverade och icke 

överlåtningsbara för vardera föräldern. Det finns ett antal olika former av föräldraledighet 

utöver den hela ledigheten under barnets första 18 månader så som möjligheten till förkortad 

arbetstid i olika stor utsträckning.  

I och med ändringen av 16 § föräldraledighetslagen, har arbetstagares skydd mot missgynnande 

i samband med föräldraledighet utökats väsentligt. Skyddet mot missgynnande har utökats till 

att gälla även arbetssökande, och en arbetsgivare är förbjuden att missgynna arbetstagare och 

arbetssökande, i princip i alla situationer, där han eller hon fattar beslut, samt leder och fördelar 

arbetet. Tidigare gällde förbudet mot missgynnande, som har samband med föräldraledighet, 

endast om föräldraledigheten var den enda anledningen till missgynnandet. Med den nya 

lagstiftningen räcker det dock om föräldraledigheten är en av anledningarna. En arbetsgivare 

kan således inte behandla en arbetstagare eller arbetssökande mindre gynnsamt än någon i en 

jämförbar situation, om behandlingen över huvud taget har samband med föräldraledighet. Det 
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58 4 § föräldraledighetslagen 



 

 

30 

 

har, angående termen ”jämförbar situation” fastslagits i både svensk domstolspraxis och i EU-

domstolen, att det inte behöver finnas en faktiskt existerande person att jämföra med, utan en 

hypotetisk jämförelse kan göras i missgynnandesituationer. I rekryteringssammanhang skiljer 

sig den svenska lagstiftningen något från den europarättsliga, då det i förarbetena till 16 § anges 

att  

”det som är avgörande är en bedömning av vad som är nödvändigt, där sådant som anställningens 

och ledighetens längd, men också arbetsgivarens förutsättningar att möta situationen, spelar in. 

Särskilt för en mindre arbetsgivare kan svårigheter att hantera förändringar i arbetsstyrkan vägas in i 

bedömningen”.59 

Enligt EU-domstolens uttalande i Dekkerdomen får dock arbetsgivarens skäl till missgynnande 

inte grunda sig på ekonomiska aspekter. Att en arbetsgivare beslutar att inte anställa en 

arbetssökande, på grund av dennes förväntade frånvaro och därmed ekonomiska nackdelar för 

arbetsgivaren på grund av frånvaron, utgör könsdiskriminering. EU-domstolen fastslog i 

Dekkerdomen att: 

”Om det förhållandet att någon nekas anställning har sin grund i de ekonomiska konsekvenserna av 

en frånvaro på grund av graviditet, skall den huvudsakliga grunden anses utgöras av graviditeten som 

sådan.”60 

Vidare skiljer sig den svenska rätten från EU-rätten, då det i svensk rätt kan anses godtagbart 

att anställningens och ledighetens längd får vägas in i bedömningen av vad som får anses 

nödvändigt. Enligt EU-rätten får dock dessa faktorer inte spela någon roll. Det kan förvisso 

anses vara godtyckligt att en arbetsgivare inte ska behöva ”tvingas” att anställa någon för en 

orimligt kort period, men denna typ av undantag kan bli problematisk att sätta en gräns för. På 

samma sätt blir den svenska lagstiftningen problematisk, angående att mindre arbetsgivare kan 

undantas, då dessa kan ha större svårigheter att hantera förändringar i arbetsstyrkan. Eftersom 

ingen tydlig gräns för vem eller vilka som får ingå i detta undantag anges, blir det svårt att tolka 

vad som avses. Detta gör att mindre arbetsgivares teoretiska möjlighet att missgynna 

arbetstagare eller arbetssökande i till exempel rekryteringssammanhang hamnar i en gråzon. 

Möjligheten för arbetsgivare att missgynna arbetstagare eller arbetssökande i samband med 

föräldraledighet hittas i andra stycket av 16 § föräldraledighetslagen som är en undantagsregel. 

Denna regel anger att missgynnande får ske om det är en nödvändig följd av ledigheten. Enligt 
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förarbetena skall dock denna undantagsregel tolkas tämligen restriktivt, och arbetsgivares 

utrymme att tillämpa denna regel är utomordentligt liten. En nödvändig följd av ledigheten 

anges vara ”ett strängt kriterium, som knappast lämnar något utrymme för att 

föräldraledigheten tillåts påverka en arbetstagares anställningsförhållande, utöver vad som 

följer som en given konsekvens av ledigheten”. Detta skall i huvudsak gälla som en 

undantagsregel för arbetsgivare att inte behandla föräldralediga arbetstagare, på ett sätt som 

kan framstå som orättvist mot andra arbetstagare. Exempel på detta kan ses i AD 2009 nr 13, 

där föräldralediga arbetstagare erhållit lägre gratifikation än sina kollegor, då de arbetat i lägre 

utsträckning. Detta är en godtagbar form av missgynnande, då det i förarbetena anges att en 

nödvändig följd av ledigheten kan vara att arbetstagaren får lönen minskad i proportion till 

ledigheten. Det är dock inte godtagbart att en arbetstagare på grund av föräldraledighet går 

miste om lönepåslag som han eller hon har befogad anledning att räkna med.61 

Vad gäller rekryteringssammanhang, och arbetsgivarens möjlighet att i dessa situationer 

åberopa undantagsregeln, tyder praxis på att det som i förarbetena anges om att eventuellt 

kunna undanta mindre arbetsgivare på grund av en svagare möjlighet att hantera förändringar i 

arbetsstyrkan, inte givits någon större tyngd i Arbetsdomstolens överväganden. I de fall som 

handlat om rekryteringssituationer har ingen på arbetsgivarsidan åberopat de ekonomiska 

aspekterna eller storleken av företaget, utan istället nekat till att missgynnande ska ha 

förekommit över huvud taget. Eftersom de fall som handlat om missgynnande i 

rekryteringssammanhang har rört sig om tillsvidareanställningar, har heller ingen av 

arbetsgivarna i rättsfallen åberopat anställningens längd som ett argument för missgynnandet. 

Det finns således än så länge inget svenskt rättsfall då detta har skett.  

För att gå vidare till att belysa min sista frågeställning, om huruvida det föreligger ett behov av 

att omarbeta lagstiftningen för att ytterligare kunna förebygga missgynnande av arbetstagare i 

samband med föräldraledighet, vill jag här lyfta fram normvetenskapen som en rättssociologisk 

teoribildning. Normvetenskapen bygger på att det i samhället finns ett flertal normer hos 

befolkningen, vissa normer har fått upphöjd dignitet genom att omvandlas till rättsregler, vissa 

normer förblir inofficiella.62 Effektiviteten hos rättsliga normer i statlig rätt är starkt beroende 

av huruvida de sociala grupperna i samhället accepterar och efterlever normerna, vilket inte 

alltid är en självklarhet.63 Som mitt samlade material i denna studie visar, finns det ett 
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omfattande system av rättsregler kring arbetstagare i samband med föräldraledighet. Regler 

som förbjuder arbetsgivare att missgynna arbetstagare och arbetssökande, och ytterligare regler 

som förbjuder diskriminering på grund av kön, samt krav på arbetsgivare att bedriva 

jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Arbetstagare har ett omfattande skydd både från svensk 

rätt och EU-rätt, och framförallt lyfts skyddandet och främjandet av kvinnor i arbetslivet fram. 

Ändå visar statistiken från Diskrimineringsombudsmannen att diskriminering och 

missgynnande förekommer, och att det är mest kvinnor som utsätts, även om antalet 

anmälningar långsamt minskar från år till år i takt med att pappornas uttag av föräldrapenning 

långsamt ökar. 

Glavå menar att sanktionssystemet inte är tillräckligt effektivt för att förmå missgynnandet att 

upphöra fullt ut, men enligt forskare inom normvetenskapen är ett statligt sanktionssystem 

sällan tillräckligt för att tvinga befolkningen att stödja rättsnormen. Normen måste även ha 

moraliskt stöd i samhällets olika grupper, det vill säga en moralisk form av sanktion kopplas 

samman med normen. Hydén menar att om det råder stor skillnad mellan rättsregeln och den 

faktiska normen i samhället blir det kostsamt att upprätthålla regeln. En regel kan alltid 

genomdrivas, men det kan kosta större eller mindre tvång för att framtvinga efterlevnad, eller 

bidrag av olika slag för att locka fram regelns tillämpning i praktiken.64  

Att kvinnor väljer att förena ett yrkesverksamt liv med ett familjeliv är knappast en ny 

företeelse, den kvinnliga emancipationen från moderskapsnormen som Roger Klinth beskriver 

började redan på 1960-talet. Ändå har lagstiftningsprocessen och implementerandet av 

normskiftet i det svenska samhället gått långsamt. Inte förrän 1980 kom den första lagen om 

jämställdhet mellan könen, och 2012 uppgår pappornas uttag av föräldrapenning endast till 25 

%. Inom EU-arbetsrätten är likabehandlingsområdet ett av de mest utvecklade områdena. 

Redan i Romfördraget av år 1957 stadgades att varje medlemsstat ska säkerställa och 

upprätthålla principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete. 1989 togs 

likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män upp som grundläggande rättigheter i 

den sociala stadgan.65 Likabehandlingsprincipen har funnits en tämligen lång tid både inom EU 

och i Sverige. Ändå utsätts arbetstagare i samband med föräldraledighet fortfarande för 

diskriminering och missgynnande.  Diskrimineringsombudsmannens statistik visar att kvinnor 

missgynnas av arbetsgivare i anställningsförhållanden och rekryteringsförhållanden, kanske för 
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att de förväntas utnyttja föräldraledighet i större utstreckning, och försäkringskassans statistik 

visar att de också gör det.  

Det är visserligen förståeligt att mindre arbetsgivare räds de ekonomiska konsekvenser som 

uppstår då en arbetstagare utnyttjar sin rätt till föräldraledighet, och därför undviker att anställa 

en arbetssökande som förväntas bli föräldraledig. Men Glavå menar att all skuld för 

missgynnandet av denna grupp av arbetstagare inte kan läggas på  de små arbetsgivarna, utan 

att det är ett samhälleligt ansvar att se till att få till stånd en en reglering, som tillgodoser såväl 

de individuella, som de samhälleliga intressena. 66 Julén Votinius går djupare in och analyserar 

de individuella intressena hos småbarnsföräldrar, och menar att den ojämna fördelningen av 

föräldraledigheten många gånger grundar sig i moderskapsnormen. Trots att jämställdhet 

mellan män och kvinnor betraktas, av många par som blir föräldrar, som en grundläggande 

principiell fråga, tycks det vara svårt att upprätta en rättvis ansvarsfördelning ifråga om 

arbetsuppgifter i privatlivets vardag. Det finns en förväntan att kvinnan i första hand ska 

prioritera familj, en förväntan som ingår i det Julén Votinius kallar moderskapsnormen.67 En 

norm som lever kvar trots att emancipationen inleddes för snart ett halvt århundrade sedan. 

8.2 Slutsats 
 

Jag har i denna uppsats redogjort för rättsläget kring arbetstagares rätt till föräldraledighet, och 

det skydd som finns för denna samhällsgrupp. Det system av rättsregler som omger dessa 

arbetstagare är tämligen omfattande, och går hand i hand med jämställdhetslagar och 

likabehandlingsprincipen. Exempel på hur dessa rättsregler hör ihop är att i det fall en 

arbetsgivare missgynnar en arbetstagare eller arbetssökande på grund av graviditet, gör han 

eller hon sig skyldig till brott mot 16 § föräldraledighetslagen, men även könsdiskriminering 

enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen.  

Föräldrar har i samband med ett barns födelse rätt till ledighet. Mamman har lagstadgad rätt att 

vara mammaledig i 14 sammanhängande veckor i samband med förlossningen, utöver de 14 

veckorna är ingen föräldraledighet knuten till henne. Gällande föräldrapenningen har föräldrar 

med gemensam vårdnad om ett barn rätt till hälften vardera av de 480 föräldrapenningsdagarna. 

Delar de dessutom upp dagarna lika, erhåller de en jämställdhetsbonus från försäkringskassan.  
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67 Julén Votinius, 2007, s. 136 
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Arbetsgivare är förbjudna att missgynna någon på grund av föräldraledighet, om inte 

missgynnandet är en nödvändig följd av ledigheten. För att ett missgynnande ska vara 

nödvändigt, krävs att det är en åtgärd som inte går att undvika, och ska dessutom huvudsakligen 

syfta till att inte föräldralediga arbetstagare ska behandlas orättvist gynnsamt jämfört med sina 

kollegor. 

Vad gäller frågan om huruvida lagen behöver omarbetas för att ytterligare stärka skyddet mot 

missgynnande kan jag inte entydigt svara på. Den typ av förändring, som behövs för att förmå 

missgynnandet och diskrimineringen att minska, består troligtvis inte enbart i ytterligare 

lagstiftning som förbjuder missgynnande, eller högre sanktioner, utan även i positiv 

förstärkning av pappornas deltagande i föräldraskapet och att jämställdhetsnormen stärks både 

i samhället och bland arbetsgivare, små som stora.  
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