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”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro 

utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda 

av broderskap.”1 

 

Idag lever vi i Sverige i ett demokratiskt land. Idag innebär det att alla svenska med-

borgare som fyllt 18 år har rätt att rösta i riksdagsval. Synen på vad demokrati inne-

bär har förändrats under tidens gång. Demokratiutredningen skrev i sitt betänkande 

på följande sätt: 

”I och med att den allmänna rösträtten infördes i Sverige 1921 

myndigförklarades också kvinnorna. Sent – sist i Norden – bröts därmed en sista 

fördämning mot att diskvalificera somliga medborgare att ta del i beslut som i 

högsta grad berör dem själva.”2 

 

Idag skall alla människor anses vara lika mycket värda och jämställda med varandra, 

men ändå kan vi läsa i tidningarna och höra på nyheterna om att människor diskrimi-

neras. Diskriminering är ett ämne som ständigt är aktuellt, och ständigt bör 

debatteras. Diskriminering kan ske på många sätt och kan ske av många olika anled-

ningar, exempelvis på grund av ”ras”, hudfärg, etniskt ursprung, eller kön. 

 

Kvinnokonventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor antogs av 

FN:s generalförsamling 1979. 1980 ratificerade Sverige som första land 

kvinnokonventionen och efter att 20 stater ratificerat konventionen, trädde den ikraft 

1981. Syftet med kvinnokonventionen är att avskaffa all diskriminering av kvinnor 

och få till stånd jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är något som varit allmän norm i Sverige i 

princip sedan 1900-talets början. I FN-rapporter har dessutom framkommit att 
                                                
1 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1 
2 SOU 2000:1, s 15 
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Sverige är det land som lyckats bäst vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. 

I praktiken har vi ändå inte nått ända fram till jämställdhet och diskussionen om hur 

vi skall infria kraven i kvinnokonventionen är alltför tyst. Kanske är 

kvinnokonventionen den minst kända av FN:s konventioner. ”Det vill vi ändra på”, 

skriver redaktören i introduktionen till Jämställdheten granskad i skuggrapport.3 

 

Kvinnomaktutredningen gör en snabbsammanfattning, ”förenklat och tillspetsat 

uttryckt, men sant och underbyggt”, av sitt resultat i inledningen till sitt betänkande4: 

• ”Sverige är inte ett jämställt land 

• Arbetslivet fungerar inte rationellt 

• Könskvotering är vanligt 

• Män är som korkar – flyter alltid upp 

• Bättre satsa på könsbyte än utbildning 

• Offentlig sektor exploaterar kvinnor” 

 

I denna uppsats har jag låtit mitt intresse för mänskliga rättigheter i allmänhet, och 

juridik i synnerhet sammanfalla. Jag kommer att skriva om kvinnokonventionen, om 

diskriminering på grund av kön, med inriktning på kvinnans situation. Jag anser att 

det är ett viktigt samhällsproblem, inte enbart en kvinnofråga, att det inte råder 

jämställdhet mellan kvinnor och män, mellan människor som är lika mycket värda. 

När jag berättat för andra vad min uppsats handlar om är det förvånansvärt många, 

även jurister, som inte vet att kvinnokonventionen existerar. Därför känns det extra 

angeläget och behövligt att skriva om detta ämne. 

 

��� ������	���	�������

Vilken betydelse har kvinnokonventionen i svensk lagstiftning och i svenska domar? 

Vilken betydelse har det att införlivandet har skett genom konstaterande av 

normharmoni, och inte genom transformering eller inkorporering? 

 

                                                
3 Jämställdheten granskad i skuggrapport, s 7f. 
4 SOU 1998:6, s 1 
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Jag vill utreda vilken betydelse kvinnokonventionen har i svensk rätt, om och på 

vilket sätt införlivandet påverkar efterlevnaden och slutligen om kvinnokonventionen 

följs.  

 

För att begränsa ämnet har jag valt att koncentrera mig på kvinnors arbetssituation. 

Arbetssituationen begränsar jag ytterligare genom att enbart inrikta mig på rekryte-

ringsprocessen samt lönesättningen. Kvinnans arbetssituation regleras av kvinno-

konventionens artikel 11 och av den svenska jämställdhetslagen. 

 

��� ������

Som metod för denna uppsats har jag valt litteraturstudier. Jag kommer att analysera, 

kritiskt diskutera och pröva lämpligheten av dagens förfarande. Jag kommer att söka 

svaren på min problemformulering i lagtext, konventionstext, förarbeten, doktrin 

samt rättsfall. 

 

Min utgångspunkt i denna uppsats är principen om alla människors lika värde och att 

jämställdhet innebär att kvinnor och män verkligen har samma möjligheter i livets 

alla delar. Som kvinna är jag i allra högsta grad involverad i hur kvinnans situation 

ser ut i dag, men jag försöker ändå vara objektiv och jag anser att min medvetenhet 

gör att jag förmår vara objektiv. 

 

Rättsfallen som finns med i denna uppsats har jag valt på grund av att jag ville ha 

med så nya, aktuella fall som möjligt och i dessa fall meddelades dom nyligen. 

 

Jag har valt att inte skriva denna uppsats med någon specifik målgrupp i åtanke. Jag 

förutsätter dock att de som är intresserade av ämnet tillhör olika yrkesgrupper och att 

de tillhör olika kön. Jag försöker därför att skriva tämligen utförligt utan att tappa 

den juridiska koncentrationen. 
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Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor: hädanefter 

kallad kvinnokonventionen. 

CEDAW: står både för ”Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Woman” och för “Committee on the Elimination of all forms 

of Discrimination Against Woman”. Det betyder att CEDAW både är den engelska 

förkortningen för kvinnokonventionen och för kvinnodiskrimineringskommittén. 

Könsdiskriminering: är en diskriminerande handling som har en negativ effekt och 

som har ett samband med den diskriminerades kön. 

Skuggrapport: eller parallellrapport, är en rapport som skrivs av enskilda organisa-

tioner och ”skuggar”, det vill säga följer efter, den rapport som staten lämnar till 

kvinnodiskrimineringskommittén vart fjärde år. 

UNIFEM: United Nations Development Found for Women, FN:s kvinnofond är ett 

av FN:s underorgan.  

ECOSOC: Economic and Social Council, är det ekonomiska och sociala rådet som är 

ett av FN:s huvudorgan. 

ILO: International Labur Organisation, Internationella arbetsorganisationen är ett av 

FN:s fackorgan. 
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I detta kapitel kommer jag kort att redogöra för hur en stat blir bunden vid en 

konvention. Vilka folkrättsliga regler det är som styr detta och hur en konvention kan 

implementeras i den nationella lagstiftningen. Jag avslutar med att visa på hur 

sanktionssystemet är utformat för att slutligen kort analysera detta kapitel i stort. 

 

��� �����������������
��
��������

Den del av folkrätten som består av avtal mellan stater och den del av folkrätten som 

uttrycks i lagtext, benämns traktaträtt. Dessa avtal mellan stater kallas vanligen 

traktat, konvention eller fördrag (hädanefter avtal). En stat blir genom eget beslut 

part i ett avtal och detta avtal binder enbart de stater som är part i avtalet, till skillnad 

från den allmänna folkrätten som anses binda alla stater oavsett samtycke. Traktat-

rättens rättsprincip är klar och enkel: pacta sunt servanda, avtal skall hållas.5 

 

De stater som är medlemmar i FN skall, enligt artikel 102 FN-stadgan, lämna in alla 

de avtal som ingåtts med andra stater till FN:s sekretariat för inregistrering, arkive-

ring och offentliggörande. Avtalen publiceras i The United Nations Treaty Series. 

Denna samling är unik, och värdefull för den som vill ta del av de olika texterna.6 

 

��� �������������

En konvention är ett avtal mellan stater och flera konventioner har kommit till med 

hjälp av olika FN-organ. En konvention består av principer och normer som varje 

land som ansluter sig skall följa. När det gäller mänskliga rättigheter överlämnas 

vanligtvis uppgiften att formulera konventionens text till en arbetsgrupp, alla 

medlemsstater har rätt att delta i arbetet. Denna arbetsgrupp får hjälp av tjänstemän 

                                                
5 Eriksson, FN - globalt uppdrag, s 9 
6 Svanberg, Introduktion till traktaträtten, s 21 
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från FN:s sekretariat. Efter att generalförsamlingen har antagit en konvention är det 

möjligt för medlemsstaterna att underteckna denna.7 

 

���  ����������!�
�������������������������"�

Wienkonventionen om traktaträtten från 1969, är den konvention som framför andra 

reglerar traktaträtten. Wienkonventionen fastställer det som tidigare varit sedvanerätt 

och fyller ut de luckor som inte tidigare varit reglerade eller endast bristfälligt regle-

rade sedan tidigare. Konventionens bestämmelser är till stora delar dispositiva, det 

vill säga att de kan avtalas bort, men exempelvis bestämmelserna om ogiltighet är 

tvingande, vilket innebär att just dessa bestämmelser inte kan avtalas bort.8 

 

Hur en stat samtycker till att vara bunden vid ett avtal kan ske på en rad olika sätt. 

Vilka sätt den enskilda staten använder sig av, beror dels på statens lagstiftning dels 

på vad avtalet kräver för sätt för att staten skall bli bunden vid avtalet. De olika 

metoderna kan vara undertecknande, ratifikation eller något annat överenskommet 

sätt.9 

 

����� ����	
��������

En stat kan bli bunden vid ett avtal redan genom undertecknandet, men det krävs då 

att detta föreskrivs i avtalet, eller att staterna kommit överens om detta, eller att 

statens avsikt framgår av representantens fullmakt. Denna metod är ovanlig vid avtal 

som ingåtts av flera stater, men förekommer vid avtal där bara två stater är avtals-

parter. Ett avtal kan även undertecknas ad referendum, vilket innebär att under-

tecknandet sker med reservation för ett godkännande från statens riksdag eller 

liknande.10 

 

Enligt Wienkonventionens artikel 18 är staten efter sitt undertecknande bunden att 

inte agera mot konventionens syfte.11 

 
                                                
7 Eriksson, FN - globalt uppdrag, s 54ff. 
8 Svanberg, Introduktion till traktaträtten, s 15 
9 A a, s 18 
10 A a, s 18 
11 Sevastik, The Binding Force of Treaties Under International Law, s 32 
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För att avtalet skall bli bindande för staten är det vanligt att ratifikation tillämpas. Att 

ratifikation är den metod som oftast tillämpas beror på att många staters lagstiftning 

kräver ett godkännande genom ett parlamentariskt beslut för att staten skall kunna 

bindas vid avtalet. Enligt den svenska regeringsformens 10 kapitel 1-4 §§ kan reger-

ingen ratificera ett avtal, men riksdagen måste godkänna ratificeringen, om avtalet 

innebär att en lag behöver ändras, upphävas eller att en ny lag måste stiftas. Riks-

dagen måste även godkänna ratificeringen om avtalet gäller ett ämne i vilket riks-

dagen skall besluta.12 

 

����� ��	�

	������

Ett avtal träder i kraft enligt vad parterna beslutat och det framgår oftast av avtalet. 

Om det inte framgår av avtalet när avtalet skall träda i kraft, träder det i kraft när alla 

förhandlande stater samtyckt till att avtalet binder staten. Det är vanligt att ett avtal 

träder i kraft först när ett visst antal stater har bundit sig vid avtalet. Avtalets regler 

för ikraftträdande finns vanligtvis bland avtalets bestämmelser i slutet av avtalet.13 

 

����� ����	�
����	�

En reservation innebär att en stat ensidigt vill utesluta eller förändra en eller flera 

bestämmelser i avtalet. Denna reservation måste vara skriftlig och måste anges sam-

tidigt som staten binder sig till avtalet. Avsikten med reservationer är att fler stater 

kan binda sig vid ett avtal om staten inte behöver godkänna alla bestämmelser i 

avtalet. Enligt Wienkonventionen är reservationer tillåtna, men det finns dock tre 

undantag. De reservationer som inte är tillåtna är: 

• reservationer som är förbjudna enligt avtalet 

• reservationer som inte är inkluderad i en lista av de enda tillåtna reserva-

tionerna i avtalet 

• reservationer som inte är förenliga med syftet i avtalet.  

Övriga stater som är bundna av avtalet kan välja att godta eller göra en invändning 

mot reservationen.14 

 
                                                
12 Svanberg, Introduktion till traktaträtten, s 19 
13 A a, s 20 
14 A a, s 21f. 
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I juridisk litteratur diskuteras två olika system när det gäller på vilket sätt 

internationella konventioner och avtalspartens skyldigheter förs in i det nationella 

rättssystemet. Dessa är de monistiska och dualistiska rättssystemen.15 

 

I de stater som räknas som monistiska, blir bindande internationella avtal automatiskt 

en del av den nationella rätten. Avtalet skall tillämpas direkt av domstolar och andra 

myndigheter i det landet, på samma sätt som nationellt stiftade lagar. I de flesta 

monistiska stater anses ett sådant avtal gälla före nationellt lagstiftning.16  

 

I en dualistisk stat, som exempelvis Sverige, krävs särskild lagstiftning för att avtalet 

skall gälla i landet. Om ingen särskild lag har stiftats blir avtalet bara indirekt 

gällande som komplettering till den nationella lagen. Vid en konflikt mellan en 

bestämmelse i ett avtal och den nationella lagstiftningen, är det lagen som gäller.17 

 

Till följd av Sveriges medlemskap i EU har den dualistiska principen till viss del fått 

ge vika. Förordningar utfärdade av EU:s institutioner och även direktiv kan få direkt 

effekt i Sverige utan någon nationell åtgärd. Denna förpliktelse grundar sig på EG-

fördraget samt av EG-domstolen fastslagen praxis.18 

 

Internationella avtal blir inte automatiskt en del av den nationella rätten i Sverige. De 

måste på något sätt införlivas med svensk rätt för att bli gällande inför svenska 

domstolar och myndigheter. Huvudsakligen används två olika metoder för att 

implementera internationella avtal: inkorporering och transformering.19 

 

����� ����	��	�	����

Inkorporering innebär att det exempelvis i en lag anges att avtalets bestämmelser 

gäller direkt i Sverige. Avtalets autentiska text, på originalspråk, ligger då till grund 

                                                
15 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 39-45 
16 A a, s 39-45 
17 A a, s 39-45 
18 Ds 2001:10, s 32 
19 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 39-45 
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för tillämpningen. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är ett exempel 

på inkorporering. Lagen anger att konventionen skall gälla som lag här i landet och 

originaltexterna, på engelska och franska, samt den svenska översättningen finns 

med som bilaga till lagen.20 

 

�����  	����	��	����

Transformering innebär antingen att avtalets text översätts till svenska eller att 

avtalets text omarbetas till en svensk version, för att sedan tas in i den svenska lag-

texten. Ett exempel på lagtext som har transformerats är brottsbalken 16 kap. 9 § om 

olaga rasdiskriminering.21 

 

����� !���
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När det varken är fråga om inkorporering eller transformering, kallas den tredje 

metoden konstaterande av normharmoni.22 Om bestämmelserna i avtalet stämmer 

överens med innehållet i gällande svensk rätt, har lagstiftaren ansett att inget behöver 

göras. Avtalets text behöver varken inkorporeras eller transformeras. I ett sådant fall 

måste lagstiftaren vara uppmärksam på att senare ändringar i gällande lagar inte 

kommer i konflikt med innehållet i det internationella avtalet.23 Exempel på 

konvention som införlivats genom konstaterande av normharmoni är 

kvinnokonventionen (ratificerades 1980) och de båda konventionerna om 

medborgerliga och politiska rättigheter respektive om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ratificerades 1971). 

 

����" #������������$��������
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Frågan om Sverige inte borde införliva, det vill säga inkorporera eller transformera, 

fler internationella avtal i nationell lagtext har väckts bland annat i samband med att 

kartläggningen av mänskliga rättigheter i Sverige utfördes. Exempelvis Norge, som 

också är en dualistisk stat, har införlivat Europakonventionen och de två FN konven-

tionerna om medborgerliga och politiska rättigheter respektive om ekonomiska, 

                                                
20 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 39-45 
21 A a, s 39-45 
22 Ds 2001:10, s 31 
23 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 39-45 
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sociala och kulturella rättigheter. Det finns de som anser att införlivande av konven-

tioner i svensk lag skulle kunna vara en åtgärd som förstärker betydelsen av de 

mänskliga rättigheterna nationellt. Förslag om inkorporering har även förts fram av 

Frivillig organisationernas fond för mänskliga rättigheter, där fonden framhållit 

värdet av en nationell strategi för förverkligandet av konventioner som rör mänskliga 

rättigheter. Denna fråga har även behandlats i rapporter av Kommittén mot tortyr 

1997 och Kommittén för mänskliga rättigheter 1995.24 

 

��� �
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Brott mot traktaträtten kan straffas på olika sätt, genom ekonomiska, icke-militära 

samt militära sanktioner. FN-stadgans kapitel VII, artikel 41 stadgar att när det gäller 

ekonomiska sanktioner och icke-militära sanktioner, får säkerhetsrådet besluta vilka 

insatser som skall användas för att ge verkan åt sanktionsbeslutet, samt att uppmana 

medlemsstaterna att använda likadana insatser.25  

 

När det gäller konventioner om mänskliga rättigheter övervakar kommissionen för de 

mänskliga rättigheterna och expertkommittéer, som utses av ECOSOC eller general-

församlingen, om konventionsstaterna följer konventionerna. Medlemsstater, ideella 

organisationer och enskilda personer kan rapportera om kränkningar av 

konventionerna till denna kommission. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna 

kan då besluta att undersöka situationen, antingen med hjälp av rapportörer eller med 

hjälp av undersökningsgrupper. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna kan 

kritisera kränkningar och fordra att kränkningar upphör, om det finns klara bevis på 

att kränkningar ägt rum. Konventionsstaterna är skyldiga att lämna rapporter med 

några års mellanrum, rapporterna skall beskriva hur staten genomfört och följer 

konventionens regler. Dessa rapporter granskas av expertkommittéer, som om de 

finner brister i rapporten, meddelar den berörda staten. Staten måste då i nästa 

rapport redogöra för hur dessa brister har korrigerats. FN har här ingen möjlighet att 

tillgripa sanktioner, men anmärkningar ger upphov till ofördelaktig publicitet och det 

                                                
24 Ds 2001:10, s 32f. 
25 SOU 1995:28, s 35-38 
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är ett påtryckningsmedel som inte bör undervärderas.26 Även skadestånd kan 

utdömas, av Internationella domstolen i Haag.27 När det gäller EG-rättsliga 

förpliktelser som rör mänskliga rättigheter har EG-domstolen en kontrollerande 

funktion.28 

 

��$ %�
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Undertecknande ad referendum och ratificering ser i mina ögon ut att vara ett 

genomtänkt, logiskt och rättssäkert system för att binda en stat vid en konvention. 

När det gäller reservationer anser jag att det kan vara bra att få med stater som 

kanske vill reservera sig mot något, istället för att förbjuda reservationer och 

därigenom utestänga denna stat från att ansluta sig till den aktuella konventionen. 

Genom att fler stater ansluter sig till en konvention påvisas betydelsen av det förhål-

lande som konventionen reglerar. Det är dock viktigt att inte låta konventionen 

urholkas av alltför långtgående reservationer. Som det sägs i Wienkonventionen får 

reservationer inte göras som strider mot konventionens syfte, jag anser det vara av 

stor vikt att hålla fast vid detta. 

 

Jag anser att det sätt staten väljer att implementera en konvention på är av stor 

betydelse. Det är ingen större skillnad mellan transformering och inkorporering vid 

en jämförelse med normharmoni, på grund av att resultatet av implementeringen blir 

likartat, nämligen att konventionen gäller som lag i Sverige. Skillnaden består i hur 

konventionstexten införs som lag, inte att den införs som nationell lagtext. Genom att 

inkorporera konventionstexten gäller den autentiska texten som lag. Transformering 

innebär att konventionstexten omarbetas till en svensk lagtext. Fördelen med 

inkorporering är att det är den exakta konventionstexten som gäller som lagtext, det 

är originaltexten som är utgångsläget och det är den som juristerna utgår ifrån och 

tolkar vid en eventuell rättegång. Nackdelen är att det ändå behöver göras en svensk 

översättning. Fördelen med transformering är att texten redan är omarbetad till 

svensk lagtext. Nackdelen är att det är en redan omarbetad och tolkad text som 

juristerna utgår ifrån och sedan tolkar ytterligare vid en eventuell rättegång. Det kan 

                                                
26 Eriksson, FN - globalt uppdrag, s 56f. 
27 Eriksson, FN - globalt uppdrag, s 9 
28 Ds 2001:10, s 33 
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bli så att samma artikel i en konventionstext tolkas olika i olika konventionsstater. 

Det vore bra om det då finns ett utbyte mellan staterna angående praxis, och jag 

anser att det mest fördelaktiga utifrån rättssäkerhetssynpunkt är att konventionstexten 

implementeras genom inkorporering.  

 

När det gäller normharmoni har den enskilda staten själv ansett att den följer 

konventionen och själv ansett att inget ytterligare behöver göras. Frågan är då om 

medborgarna också tycker så och nöjer sig med det? Det gör inte jag. Jag anser att 

kvinnokonventionen, och säkerligen övriga konventioner som inte införts i den 

svenska lagtexten, skulle få större betydelse i svensk rätt om de fördes in i lagtexten 

och inte bara var ett komplement till densamma. Det är den stora skillnaden, i jämfö-

relse med inkorporering och transformering, enligt min mening, att konventionen 

endast kompletterar den nationella lagstiftningen och att det därmed inte är möjligt 

att pröva fall i domstol utifrån konventionstextens regler. Viktigt att betänka är dock 

att det svenska dualistiska systemet till viss del fått ge vika till förmån för det 

monistiska synsättet. Det beror på vårt medlemskap i EU som innebär att vissa 

förordningar och direktiv får direkt verkan i svensk rätt och för svenska medborgare. 

Bör EU-medlemskapet och den direkta verkan även påverka vårt synsätt på vårt 

medlemskap i FN och ge konventioner och andra dokument direkt verkan i den 

svenska rätten? Jag anser inte att det är nödvändigt att helt övergå till ett monistiskt 

rättssystem, men jag anser att vi som svenska medborgare skall kunna dra nytta av de 

konventioner som staten ratificerat på ett tydligare sätt. Det skall vara möjligt att 

åberopa kvinnokonventionen, och övriga konventioner, inför svensk domstol och för 

detta krävs att konventionen antingen inkorporeras eller transformeras. 

 

Genom att ha konstaterat att normharmoni föreligger så följs kvinnokonventionen. 

Jag anser dock att den bara följs på ett indirekt sätt, och inte genom ett aktivt 

arbetande med konventionens artiklar. Den största nackdelen med att inte 

inkorporera konventionstexten är att om brott mot konventionen sker kan ingen dras 

inför domstol. Det blir en tandlös reglering om inte eventuella brott kan utredas och 

sanktioner utdömas av nationell domstol. Staten kan kritiseras för att inte följa 

artiklarna i konventionerna, men det sker bara genom att andra stater ger kritik. De 

svenska medborgarna har ingen chans att kräva att ett visst förfarande, en viss lag 
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prövas i domstol. För att rättssäkerheten inte skall inskränkas bör medborgarna 

kunna kritisera och ifrågasätta lämpligheten i ett visst förfarande, en viss lag. 
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I detta kapitel kommer jag att beröra konventioner ratificerade av Sverige. Därefter 

redogör jag kortfattat för Europakonventionen. Slutligen analyserar jag 

anledningarna till varför denna konvention införlivades i svensk rätt, samt hur jag ser 

på att kvinnokonventionen, och även andra konventioner rörande mänskliga 

rättigheter, inte är implementerade i svensk rätt. 
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Alla de viktiga konventionerna om mänskliga rättigheter29 har ratificerats av Sverige. 

Till följd av att Sverige lägger stor vikt vid de åtaganden som ratificering innebär, 

har det i vissa fall ansetts nödvändigt att reservera sig avseende någon specifik 

förpliktelse. Sveriges ståndpunkt är att reservationer skall användas restriktivt och 

avsikten är att reservationer som inte längre är aktuella skall dras tillbaka.30 
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Redan 1951 ratificerade Sverige Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, Europakonventionen, men 

eftersom den inte införlivades i svensk rätt blev den inte tillämplig som svensk rätt. 

Att konventionen inte införlivades innebar att dess regler inte kunde åberopas inför 

svenska domstolar och myndigheter. Genom att konstatera att svensk rätt inte bröt 

mot Europakonventionen, ansågs det inte finnas några hinder för Sverige att ansluta 

                                                
29 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948, Internationell konvention om avskaffande 

av alla former av rasdiskriminering 1965, Internationell konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter 1966, Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 1966, 

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 1979, Konvention mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 1984, Konventionen om 

barnets rättigheter 1989, Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 1950 
30 Ds 2001:10, s 24ff. 
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sig till konventionen. På grund av att normharmoni hade konstaterats föreligga 

ansågs det inte vara något problem att konventionen inte införlivades i svensk rätt. 

1966 erkändes Europadomstolens jurisdiktion i Sverige, men inte förrän i början av 

1980-talet blev konventionsorganens verksamhet allmänt känd. I början av 1980-talet 

ökade antalet svenska klagomål markant inför konventionsorganen och det är antalet 

fällande domar mot Sverige som förmodas vara ett av de främsta motiven till varför 

Europakonventionen så småningom verkligen införlivades i svensk rätt. I slutet av 

1980-talet, det vill säga redan före införlivandet av Europakonventionen, visade HD 

en ökad benägenhet att tolka den svenska lagen utan att bryta varken mot 

konventionen eller mot Europadomstolens praxis. Det var ändå inte möjligt i princip 

att åberopa konventionens regler inför svenska domstolar eller myndigheter. Först 

när konventionen införlivades i svensk rätt, 1 januari 1995, blev det möjligt att 

åberopa dess regler, vilket visar att införlivandet har en stor formell betydelse för 

dess tillämplighet i svensk rätt.31 

 

Genom att anta den lag som genom inkorporering implementerade Europa-

konventionen om mänskliga rättigheter till gällande lag i Sverige fattade riksdagen 

1994 ett historiskt beslut eftersom det var den första konventionen om mänskliga 

rättigheter som infördes i svensk lag.32 
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Som jag ser det finns det likheter mellan Europakonventionen och andra 

konventioner som inte har implementerats i den svenska rätten. 1951 ratificerades 

Europakonventionen och 1995 implementerades den i svensk rätt. Att den 

implementerades anser jag till stora delar beror på att det fanns en instans för 

medborgarna att klaga till, Europadomstolen. Genom att klagomålen ökade markant 

påvisades brister i det svenska förhållningssättet till konventionen och om 

Europadomstolen inte funnits hade klagomålen inte heller funnits eftersom en 

konvention som inte är implementerad inte gäller som lag i Sverige och därmed kan 

ingen klaga inför domstol och göra konventionstexten gällande. Detta är alltså den 

                                                
31 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd, s 609ff. 
32 Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter, s 175 
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skillnad jag ser, övriga konventioner har inget sådant organ och eventuella klagomål 

kommer inte fram i ljuset. Om en konvention har ratificerats av en stat bör det finnas 

möjlighet för dess medborgare att kunna göra konventionstexten gällande, 

exempelvis inför nationell domstol. För att detta skall kunna ske måste, i ett 

dualistiskt rättssystem, konventionen implementeras genom inkorporering eller 

transformering. 

 

Genom det nya fakultativa tilläggsprotokollet (se under rubrik 4.6) till 

kvinnokonventionen kommer svenska medborgare ha en instans till vilken en enskild 

person har klagorätt, under förutsättning att Sverige ratificerar detta protokoll.  

 

Om tilläggsprotokollet ratificeras och om det framförs många enskilda klagomål ser 

jag som enda utväg att även kvinnokonventionen kommer att införlivas i den svenska 

rätten antingen med inkorporering eller med transformering. 

 

Jag ser tydliga paralleller mellan Europakonventionen och kvinnokonventionen: 

• de är båda konventioner som reglerar mänskliga rättigheter 

• de var båda implementerade genom konstaterande av normharmoni 

(Europakonventionen numera inkorporerad) 

• de har båda ett organ till vilket den enskilde medborgaren kan framföra 

klagomål (en tidsfråga vad gäller kvinnokonventionen). 
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I detta kapitel kommer jag att presentera kvinnokonventionen. Jag kommer att skriva 

om den svenska ratificeringen av kvinnokonventionen, visa på artikeln som reglerar 

kvinnans arbetssituation, analysera denna, och även nämna tilläggsprotokollet. 

Därefter kommer jag att redogöra för nationella såväl som internationella 

kontrollorgan. Jag kommer att ge fler exempel på bestämmelser som reglerar 

kvinnans situation och slutligen kommer jag att analysera källornas ställnings-

taganden till ämnet i detta kapitel. 
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Redan i FN-stadgan finns grunden för att göra kvinnors och mäns jämställdhet 

gällande. År 1948 kom den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, det var 

då ingen som röstade nej mot uttalandet om kvinnor och mäns lika rättigheter. De 

allmänna instrumenten för mänskliga rättigheter var emellertid inte tillräckligt 

kraftfulla för att hindra könsdiskriminering och ta tillvara kvinnans rättigheter. I 

teorin har kvinnor och män samma friheter, rättigheter och skyldigheter, men 

kvinnornas mänskliga rättigheter kan i praktiken lättare förnekas, begränsas eller 

sättas ur spel. Därför behövs ett särskilt skydd för kvinnor, så deras rättigheter 

säkerställs. Inom FN har därför ett normativt system med konventioner och 

deklarationer som stöder kvinnans ställning och rättigheter skapats. 

Kvinnokonventionen är det starkaste instrumentet. Den antogs av general-

församlingen den 18 december 1979 och i september 1981 trädde den i kraft. Det 

finns dock fortfarande stater som står utanför kvinnokonventionen och stater som 

genomfört omfattande reservationer.33 

 

Kvinnokommissionen för kvinnors ställning är en organisation som bildades 1946. 

Dess uppgift är att främja jämställdhet mellan könen och det var denna organisation 

som fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur texten i kvinnokonventionen skulle 

                                                
33 Jämställdheten granskad i skuggrapport, s 6 
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lyda. Syftet med kvinnokonventionen är att avskaffa diskriminering av kvinnor och 

att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. De former av diskriminering som 

särskilt bör avskaffas är tvångsäktenskap, våld inom familjen, kvinnors sämre 

tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård samt diskriminering i arbetslivet. 

Kvinnokommissionen har framhållit att ekonomisk och annan utveckling 

företrädesvis tenderar att gagna män. På senare tid har kvinnokommissionen inriktat 

sig på att arbeta praktiskt för att kunna förverkliga kvinnors rättigheter.34 (Se vidare 

under rubrik 3.4.) 

 

Till följd av att kvinnokonventionen förbjuder all slags diskriminering av kvinnor går 

den längre än övriga avtal och den är den viktigaste internationella konventionen 

gällande kvinnors rättigheter. Det är 166 stater som har ratificerat 

kvinnokonventionen, men konventionen har kritiserats för att reservationer har 

tillåtits i stor utsträckning, större än inom något annat område inom folkrätten. 

Kvinnokonventionen har även kritiserats för att den sätter upp mannen som norm och 

för att implementeringen är svag.35 
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Sverige ratificerade kvinnokonventionen som första land den 7 juli 1980. När 20 

länder hade ratificerat kvinnokonventionen trädde den i kraft, det skedde den 3 

september 1981. Sverige har inte reserverat sig mot någon av artiklarna.36 

Kvinnokonventionen är den konventionen om mänskliga rättigheter som har ”flest 

och mest vittgående reservationer”, detta har Sverige tillsammans med andra EU-

länder invänt mot och i flera fall underkänt.37 

 

När Sverige skulle ratificera kvinnokonventionen var det ingen remissinstans som 

bestred ratificeringen, samtliga remissinstanser tillstyrkte eller hade inte några 

invändningar. Att FN antagit kvinnokonventionen välkomnades av instanserna. Det 

som dock av flera instanser ansågs som negativt var att kvinnokonventionen inte 

                                                
34 Levin, Mänskliga rättigheter, s 41f. 
35 Lerwall, Könsdiskriminering, s 49f. 
36 Ds 2001:10, bilaga 4, s 137, Jämställdheten granskad i skuggrapport, s 6 
37 Bolin Pennegård, Kvinnans rättigheter, s 40 
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hade ett bredare synsätt och att den inte var avsedd att skydda båda könen. Den 

rådande uppfattningen i svensk politik det senaste decenniet är att jämställdhet inte 

kan uppnås genom insatser som endast inkluderar kvinnor. SAF hävdar att 

kvinnokonventionstexten handlar ”väl mycket om att genom lagstiftning säkerställa 

kvinnors rättigheter”. SAF vill gärna påpeka att kollektivavtal kan vara alternativ 

eller komplement som är minst lika effektiva när det gäller arbetsmarknaden. Det 

som ses som positivt är att ett övervakningssystem har tillgodosetts i 

kvinnokonventionen (framfört som önskemål av bland annat Sverige), och de marke-

ringar som finns av betydelsen av en förändrad mansroll och att tillfällig, positiv 

särbehandling är tillåten om den syftar till att skapa reell jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Ett påpekande görs om att övervakningskommittén bör bestå av både 

kvinnor och män. Föredragandens, statsrådet Anderssons, överväganden avslutas 

med meningen; ”Effekten av en svensk ratifikation torde vara av begränsad praktisk 

betydelse men i ett internationellt perspektiv är det angeläget att konventionen 

ratificeras.”38 
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Det är kvinnokonventionens artikel 11 som reglerar kvinnors arbetssituation.  

”1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa 

diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden … särskilt… 

a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor, 

b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma 

urvalskriterier vid anställning; 

c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställnings-

trygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till 

yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre 

yrkesutbildning och återkommande utbildning; 

d) rätten till lika lön, inklusive förmåner …. 

2. För att förhindra diskriminering av kvinnor … skall konventionsstaterna vidta 

lämpliga åtgärder för att 

a) förbjuda, med stöd av rättsliga påföljder , avskedande på grund av graviditet 

eller moderskapsledighet …” 

 

                                                
38 Prop. 1979/80:147, s 3ff. 
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I propositionen om godkännande av kvinnokonventionen tas frågan upp om inte 

Sverige bör utnyttja möjligheten att reservera sig. Det några av remissinstanserna 

ifrågasatte var om Sverige kunde leva upp till artikel 11, punkt 1 c, detta på grund av 

att kvinnor endast hade tillträde till vissa befattningar inom försvarsmakten. Dock 

ges kvinnor i princip möjlighet att få anställning inom försvaret på samma villkor 

som män enligt förslaget i prop. 1977/78:185 om anställning av kvinnor som befäl 

inom det militära försvaret m. m.39 
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Enligt min mening följer artikelns text grundläggande värderingar så som alla 

människors lika värde. Idag kan det vara anmärkningsvärt att tänka på att Sverige för 

drygt 20 år sedan inte levde upp till regleringen. Det innebar att man övervägde att 

reservera sig mot punkten 1 c, som innebär att även kvinnor skall få rätten att fritt 

välja yrke. Tidigare hade kvinnor begränsade möjligheter att få anställning inom 

försvarsmakten, så är inte fallet idag. Flera av delarna i denna artikel regleras på 

liknande sätt av jämställdhetslagen, men det anges inte uttryckligen att jämställd-

hetslagen följer kvinnokonventionen. 
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1946 bildades kvinnokommissionen och idag består den av 45 av FN:s medlems-

länder. Det är staterna som är medlemmar i kvinnokommissionen och mandat-

perioden är på fyra år. Staterna väljs beroende på sin geografiska placering, för att 

garantera en rättvis spridning mellan världens fem regioner. De nordiska staterna 

kandiderar vanligtvis efter en rotationsordning som ser till att det alltid finns ett 

nordiskt land representerat i kvinnokommissionen. Stater som inte är medlemmar har 

möjlighet att delta i arbetet, men bara som observatörer. Genom medlemskapet i EU 

har Sverige större möjligheter att påverka kvinnokommissionens arbete. EU har 

genom medlemsstaternas samordnade arbete blivit en viktig aktör inom FN-systemet. 

Kvinnokommissionen är en av FN:s så kallade funktionella kommissioner, vilket 

betyder att den arbetar med tematiska frågor och sedan rapporterar till ECOSOC, 

                                                
39 SOU 1979/80:147, s 5 
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som rapporterar vidare till generalförsamlingen. Det är en resolution från ECOSOC 

(1947) som styr kvinnokommissionens uppgifter. Dessa är att förbereda rekommen-

dationer, rapporter och att författa förslag som främjar rekommendationernas verk-

ställande. Rekommendationerna och rapporterna syftar till att främja kvinnans rättig-

heter på de politiska, ekonomiska, civila och sociala områdena, men kan även syfta 

till att förbättra exempelvis kvinnans situation i Afghanistan. Kvinnokommissionen 

har även som uppgift att förbereda och sedan säkerställa det praktiska genomförandet 

av de slutdokument som antagits vid FN:s olika internationella kvinnokonferenser 

som ägt rum under senare år, exempelvis i Peking 1995. Frågor som initierats av 

kvinnokommissionen behandlas av generalförsamlingen, framför allt av det tredje 

utskottet som har hand om sociala och humanitära frågor.40 
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1993 fick kvinnokommissionen och kvinnodiskrimineringskommittén i uppdrag att 

undersöka möjligheten att utarbeta ett fakultativt tilläggsprotokoll till 

kvinnokonventionen. Att det är ett fakultativt protokoll innebär att det bara blir 

tillämpbart för stater som ratificerat protokollet. Protokollet skulle behandla indivi-

duell eller enskild klagorätt i frågor som rör diskriminering av kvinnor. 1996 möttes 

för första gången den arbetsgrupp som hade till uppgift att behandla frågan om 

tilläggsprotokollet. Protokollet består av två delar; en del som behandlar den enskilda 

klagorätten och en del som behandlar ett undersökningsförfarande som gäller 

allvarliga och systematiska kränkningar av kvinnokonventionens bestämmelser.41 

 

Tilläggsprotokollet öppnades för undertecknande den 10 december 1999. 62 stater 

har undertecknat, men bara tolv stater har ratificerat. Eftersom Sverige ännu inte 

ratificerat har vi svenska medborgare ingen rätt att framföra klagomål.42 

 

                                                
40 Bolin Pennegård, Kvinnans rättigheter, s 14ff. 
41 A a, s 32f. 
42 Lerwall, Könsdiskriminering, s 49f. 
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Ansvaret för att övervaka efterlevnaden och respekten för mänskliga rättigheter 

ligger hos regering, riksdag, polis, åklagare, domstolar och ombudsmän. Regeringen 

ansvarar ytterst för att vi i Sverige lever upp till de internationella åtagandena. Den 

ansvarar även för att alla som företräder det allmänna respekterar de mänskliga 

rättigheterna. Riksdagen ansvarar för att de lagar som stiftas i Sverige inte strider 

mot de konventioner vi ratificerat. Regeringen och riksdagen skall genom lagarna se 

till att inte människor utsätts för övergrepp. För att människor skall kunna leva tryggt 

i ett demokratiskt samhälle spelar polis, åklagare och domstolar en viktig roll. 

Domstol eller annat offentligt organ har en rättighet och skyldighet att pröva varje 

lag enligt den så kallade lagprövningsrätten. Som ytterligare kontroll finns 

ombudsmännen, vilka granskar maktutövningen för att se att den sker i enlighet med 

svensk lagstiftning.43 
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Nationella domstolar är det främsta kontrollorganet för tillvaratagande av mänskliga 

rättigheter. Med stöd av 11 kap. 2 § RF är svenska domstolar självständiga gentemot 

den lagstiftande och verkställande makten. Med detta menas att varken myndigheter 

eller riksdagen får bestämma hur en domstol skall döma i ett specifikt fall, eller hur 

domstolen skall tillämpa en rättsregel i det specifika fallet. Enligt lagprövningsrätten, 

11 kap. 14 § RF, skall domstol eller annat offentligt organ se till att den lag eller 

föreskrift som skall tillämpas inte strider mot grundlag eller annan överordnad 

författning. Omfattningen av denna lagprövningsrätt har varit omdebatterad, bland 

annat i samband med att införlivandet av Europakonventionen utreddes. 

Bestämmelsen har dock inte ändrats.44 
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Justitieombudsmannen (JO), har enligt 12 kap. 6 § RF till uppgift att granska hur 

lagar och författningar tillämpas. Enligt 3 § Lag (1986:765) med instruktion för 

Riksdagens ombudsmän skall JO särskilt se till att domstolar och förvaltnings-

myndigheter följer regeringsformens föreskrift om saklighet och opartiskhet och att 

                                                
43 Hedlund Thulin, Mänskliga rättigheter för alla och envar, s 54f. 
44 Ds 2001:10, s 33f. 
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medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte åsidosätts. JO kan inte ändra 

eller upphäva felaktiga beslut, men JO kan däremot pröva enskilda anmälningar, göra 

inspektioner och andra undersökningar enligt 5 § ovan nämnda lag, väcka åtal som 

särskild åklagare enligt 6 § 2 st. samma lag och medverka till att olika disciplinära 

påföljder meddelas enligt 6 § 3 st. samma lag. Möjligheten att väcka åtal används 

sällan och tyngdpunkten ligger istället på de ibland kritiska uttalanden som JO gör 

med anledning av anmälningar.45  
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Inom FN finns det ett övervakningsorgan, ett expertorgan som heter kvinno-

diskrimineringskommittén (CEDAW). Det är denna kommitté som skall granska om 

de stater som ratificerat kvinnokonventionen infriar sina förpliktelser. De 23 

medlemmarna väljs för en period av fyra år, vilket sker genom en hemlig omröstning 

från en lista med de personer som konventionsstaterna föreslagit. Personerna väljs på 

grund av sin personliga kapacitet.46  

 

Medlemsstaterna måste lämna en rapport till kvinnodiskrimineringskommittén vart 

fjärde år. I denna rapport skall staten berätta om hur de har följt kvinnokonventionen 

och därefter möts representanter från den granskade regeringen och kvinno-

diskrimineringskommittén för att presentera sina rapporter och svara på frågor. Efter 

mötet lämnar kommittén ett slutomdöme och rapporterar sedan vidare till ECOSOC, 

som sedan i sin tur rapporterar till FN:s generalförsamling. Den svenska regeringen 

har lämnat sin femte rapport till kommittén och presenterade den i New York i juli 

2001.47 
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Kvinnodiskrimineringskommittén kan även ta emot information från enskilda 

organisationer. Det kan vara särskilt bra när regeringar kanske vill dölja vissa 

förhållanden. För första gången har kommittén fått en så kallad skuggrapport från 
                                                
45 Ds 2001:10, s35f. 
46 Jämställdheten granskad i skuggrapport, s 6 
47 A a, s 7 
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Sverige. Det är tio svenska frivilligorganisationer som har ställt sig bakom 

utarbetandet av en skuggrapport och på samma sätt som regeringens representanter 

fått presentera den i New York.48 
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Som jag ser det borde inte kvinnokonventionen behöva finnas på grund av att 

kvinnors och mäns jämställdhet redan regleras av FN stadgan och den allmänna 

förklaringen om mänskliga rättigheter. Det sägs att de allmänna instrumenten för 

mänskliga rättigheter är alltför svaga för att ta tillvara kvinnans rättigheter som 

lättare än de mänskliga rättigheterna kan sättas ur spel, begränsas eller förnekas. Av 

detta drar jag slutsatsen att de mänskliga rättigheterna endast lyckas ta tillvara 

mannens rättigheter. Hur detta kommer sig förstår jag emellertid inte. Det är 

underligt och kanske inte genomtänkt att ha mannen som norm för när jämställdhet 

uppnåtts i en konvention som skall ta tillvara kvinnans rättigheter. Där anser jag 

absolut att kritiken är befogad. Det som kanske är än mer anmärkningsvärt är alla 

reservationer som tillåtits. Ur ett juridiskt perspektiv är det inte försvarbart att i 

alltför stor utsträckning tillåta reservationer. När det gäller denna konvention har fler 

reservationer än inom något annat folkrättsligt område tillåtits. Denna konvention är 

den internationellt sett mest betydelsefulla när det gäller kvinnans rättigheter, att då 

tillåta omfångsrika reservationer antyder att det inte är viktigt att hela konventionen 

skall ratificeras och beaktas. 

 

Sverige var först med att ratificera kvinnokonventionen. Sverige anses även vara det 

land som kommit längst vad gäller jämställdhet. Trots detta reglerar den enda 

nationella lagstiftningen gällande jämställdhet endast arbetssituationen. Utifrån en 

juridisk synvinkel bör kvinnans rättigheter i livet utanför arbetssituationen regleras 

av nationell lagstiftning för att leva upp till den konvention som har ratificerats – 

eller införliva kvinnokonventionen i dess helhet genom inkorporering eller transfor-

mering. I propositionen som föregick ratificeringen anges att effekten av att ratificera 

kvinnokonventionen till största del skulle få en internationell betydelse och 

begränsad praktisk betydelse. Denna åsikt verkar genomsyra den svenska attityden 
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till jämställdhetsfrågor. Det gäller att vara långt fram i utvecklingen internationellt 

sett, men det behöver inte arbetas i någon större utsträckning på det eventuellt existe-

rande problemet kvinnodiskriminering på hemmaplan. Jag förstår den svenska 

kritiken om att jämställdhet inte kan uppnås genom insatser som endast inkluderar 

kvinnor, att båda könen kan bli könsdiskriminerade och att båda könen bör skyddas. 

Frågan är om kvinnokonventionen är rätt forum. 

 

Det är av största vikt att Sverige ratificerar det fakultativa tilläggsprotokollet som har 

utarbetats. De båda delarna som protokollet består av är viktiga för att 

kvinnokonventionen skall kunna få den dignitet som krävs för att implementeringen i 

konventionsstaterna skall stimuleras. Alltför svag implementering är något som 

kvinnokonventionen fått kritik för och tilläggsprotokollets båda delar kommer 

sannolikt att stimulera staternas efterlevnad. Både den enskilda klagorätten och 

undersökningsförfarandet utgör en större möjlighet för de enskilda medborgarna att 

kritisera och lyfta fram missförhållanden i den egna staten. Därmed skapas ett 

starkare incitament för de enskilda staterna att följa kvinnokonventionens artiklar. 

 

De svenska kontrollmekanismerna har ingen större genomslagskraft på grund av att 

kvinnokonventionen inte har införlivats i den nationella lagstiftningen och bara utgör 

ett komplement till denna. Om kvinnokonventionen implementerades i den nationella 

lagstiftningen genom inkorporation eller transformation skulle de svenska kontroll-

mekanismerna, domstolar, åklagare med flera , kunna skydda kvinnans rättigheter 

fullt ut genom det existerande skyddsnät som rättsväsendet utgör. 

 

De internationella kontrollmekanismerna är i stort sett harmlösa för en stat som 

bryter mot kvinnokonventionen. Den enda sanktionsmöjligheten är att 

kvinnodiskrimineringskommittén, via ECOSOC och generalförsamlingen, kritiserar 

staten som bryter mot kvinnokonventionen. I många fall kan internationella 

kontakters kritik påverka en stats missförhållanden, men att kalla det för sanktion är 

att dra betydelsen av sanktion lite för långt anser jag.  
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I detta kapitel kommer jag att ta upp de för ämnet relevanta delarna av regerings-

formen och sedan analysera denna lag med kvinnokonventionen som utgångspunkt. 

Efter detta kommer jag att redogöra för jämställdhetslagen och på liknande sätt 

analysera denna. 
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I regeringsformens två första kapitel stadgas skyddet för de mänskliga rättigheterna. I 

det första kapitlet finns målsättningar och övergripande garantier, i det andra finns de 

rättigheter som kan göras gällande direkt i domstol. 

 

Enligt det första kapitlet utgår all offentlig makt från folket i Sverige. Denna folk-

styrelse bygger på att folket har rätt till fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt 

och den offentliga makten skall utövas efter lagarna (1 §). Den offentliga makten 

skall utövas med hänsyn till alla människors lika värde och till den enskilda 

människans frihet och värdighet. Den offentliga verksamheten skall bland annat till-

försäkra kvinnor och män samma villkor. Även principen om alla människors likhet 

inför lagen, och kravet på domstolars saklighet och opartiskhet återfinns i första 

kapitlet (2 §). 

 

Det andra kapitlet i regeringsformen har en katalog över de rättigheter som gäller för 

medborgare i Sverige, i de flesta fall gäller dessa rättigheter även utländska 

medborgare som befinner sig i Sverige. 

 

Enligt regeringsformens 2 kap. 16 § får inte lag eller annan föreskrift innebära att 

någon medborgare missgynnas på grund av sin könstillhörighet, om regeln inte utgör 
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ett led i strävandet att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män. Positiv 

särbehandling är således tillåten för att främja jämställdheten.49 
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Regeringsformen är en grundlag och därför utformad på ett generellt sätt, vilket 

åskådliggörs genom att det första kapitlet anger målsättningar och garantier och inte 

detaljstyrda regleringar. I regeringsformen anges bland annat att den offentliga 

verksamheten skall säkerställa kvinnors och mäns lika villkor och principen om alla 

människors likhet inför lagen. I denna lag fastställs skyddet för de mänskliga rättig-

heterna, men de detaljregleras inte. Regeringsformen kan ses som ett övergripande 

skydd och när det gäller kvinnokonventionen skyddas dess värderingar, men skyddet 

går inte längre än så. 
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Det är angeläget att vara medveten om att samhället har en lång historia av 

kvinnodiskriminering. Det är den manliga normen som har varit grunden för vårt 

samhälle. Denna bild har dock förändrats i takt med kvinnans frigörelse. Ett av de 

mest väsentliga hindren för att nå fram till jämställdhet är antagandet om att 

jämställdhet mellan kvinna och man redan är uppnådd.50 

 

Den tidigare lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 

infördes för att främja kvinnors och mäns lika rättigheter när det gäller arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagstiftningens syfte var att 

skydda enskilda individer mot diskriminering på grund av kön. Grundläggande för 

lagstiftningsarbetet var även att samhällsplaneringen kunde förväntas ha båda könens 

rättigheter och behov som utgångspunkt. Det fanns en övertygelse om att en lag om 

förbud mot könsdiskriminering var ett av flera viktiga redskap för att driva fram 

                                                
49 Karnov, 16 § RF, not 53 
50 Prop. 1990/91:113, s 7 
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utvecklingen, och att en lag av detta slag även sågs som ett påtagligt erkännande av 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män från samhället. Lagens 

tillämpningsområde begränsades till arbetslivet på grund av att det ansågs vara 

centralt för strävandena efter jämlikhet. Det ansågs även kunna leda till positiva 

följder inom andra samhällsområden. Att könsuppdelningen på arbetsmarknaden 

kunde brytas och att en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom olika 

sektorer och yrken, och på olika nivåer, kunde åstadkommas ansågs vara en väsentlig 

förutsättning för att uppnå jämställdhet. I förarbetena till den äldre jämställdhetslagen 

betonades vikten av att se helheten och inte diskrimineringsförbudet och 

jämställdhetsarbetet som skilda företeelser, det var viktigt att finna regler som var 

anpassade för att gagna utvecklingen till jämställdhet mellan kvinnor och män. 51 
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Jämställdhetslagen är könsneutral, det är en förutsättning för att lagens bestämmelser 

skall kunna skydda båda könen från diskriminering. Utredningen anser att 

jämställdhet bland annat handlar om att förändra makt- och arbetsfördelningen 

mellan könen och att jämställdhetsarbetet har en naturlig tyngdpunkt vid att förskjuta 

balansen mellan könen till kvinnornas fördel. Vidare menar utredningen att detta 

synsätt bör komma fram tydligare i lagen. Det har diskuterats huruvida det bör 

framgå att lagen i första hand eftersträvar att förbättra kvinnornas villkor i 

arbetslivet. Utredningen anser att det är viktigt att upplysa om lagens ändamål och att 

det betonas vid tolkning att det är kvinnans villkor som bör förbättras för att uppnå 

lika rättigheter för kvinnor och män. Det har inte funnits några tankar om att lagen 

skulle ge endast kvinnor en bättre ställning i arbetslivet. Lagrådet har dock ifrågasatt 

om gynnandet av kvinnan inte strider mot RF 2:16, som anger att lag eller annan 

föreskrift inte får missgynna någon medborgare på grund av kön.52 

 

Slutligen fick paragrafen angående lagens ändamål denna formulering: 

”1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga 

om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 

arbetet (jämställdhet i arbetslivet). 

Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” 

                                                
51 Prop. 1990/91:113, s 57 
52 A prop., s 63f. 
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Utvecklingen mot ekonomisk jämställdhet har gått genom kvinnornas ökade 

omfattning av lönearbete. Genom sitt lönearbete har kvinnan nått högre grad av 

ekonomiskt oberoende. Kvinnans ökade arbetstid utanför hemmet har även medfört 

att familjemönstret har påverkats. Idag delar kvinnor och män i större omfattning på 

det oavlönade arbetet, dock går denna utveckling mer långsamt. Omfördelningen av 

kvinnors arbete från hemarbete till lönearbete har gjort könen mer jämlika, men 

könsuppdelningen inom arbetsmarknaden består. Könssegregeringen är tydlig inom 

vissa yrken, exempelvis inom barn- och äldreomsorgen är ca 95% av de anställda 

kvinnor. Kvinnor och män är anställda i olika näringsgrenar, olika yrken och på olika 

nivåer, denna segregering har inverkan på de löner kvinnor och män får.53 

 

Den allmänna löneskillnaden mellan kvinnor och män minskade under 1960- och 

1970- talen för att istället öka något för flera avtalsområden under 1980-talet. 

Orsakerna till löneskillnaderna och till att de slutade minska är svåra att hitta. Några 

större genomsnittliga skillnader i utbildningsnivå mellan könen finns inte och inget 

tyder på att segregeringen på arbetsmarknaden skulle ha ökat under 1980-talet. Att 

kvinnor får lägre löner än män beror bland annat på att kvinnor ofta arbetar i låg-

avlönade yrken, och på lägre befattningar och nivåer än män. Löneskillnader mellan 

kvinnor och män har ett visst samband med könssegregeringen på arbetsmarknaden. 

Trots detta har analyser visat att en del av löneskillnaden inte kan förklaras av 

påtagliga skillnader i utbildning, befattning, anställningstid, ålder, familjesituation 

med flera objektivt mätbara orsaker.54 

 

Enligt lagen har arbetsgivaren en skyldighet att arbeta för att utjämna löneskillnader. 

Det ifrågasätts emellertid om det verkligen är arbetsgivaren som styr lönesättningen, 

om det inte i själva verket är arbetsmarknadens parter som genom kollektivavtal styr 

lönenivåerna. Utredningen pekar på betydelsen av att arbetsmarknadens parter 

                                                
53 Prop. 1990/91:113, s 13 
54 A prop., s 15f 
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gemensamt arbetar aktivt för att bekämpa skillnader i löner och andra anställnings-

villkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt.55 
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Idag består den totala arbetskraften i Sverige av 48% kvinnor och denna ökning har 

inneburit en stärkt ställning för kvinnorna. På grund av arbetsmarknadens köns-

segregering skiljer sig fortfarande villkoren för kvinnor och män åt. Om köns-

segregeringen skulle minska skulle arbetsmarknaden fungera bättre, samstämmig-

heten mellan arbetssökande och lediga platser skulle öka och kvinnor och mäns 

förutsättningar, kompetens och intressen skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt. 

Det bästa sättet att komma tillrätta med, eller i alla fall minska, segregeringen på 

arbetsmarknaden är genom rekryteringsprocessen. Föreställningar hos den som 

anställer om vad som passar det ena eller det andra könet utgör en effektiv sortering, 

den sökande som tillhör ”fel” kön har svårare att bedömas efter sina individuella 

förutsättningar. Modeller för rekrytering och personalutbildning behöver därför 

utvecklas så att de passar både kvinnor och män, vad gäller likvärdiga villkor vid 

anställning, lön, arbetsmiljö, inflytande på arbetets uppläggning med mera.56 

 

Om det inte råder jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete 

eller inom en viss kategori av arbetstagare skall arbetsgivaren anstränga sig särskilt 

att få sökanden av det underrepresenterade könet vid nyanställning. Arbetsgivaren 

skall även ansvara för att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 

hand ökar. Utredningen har också föreslagit att arbetsgivare dessutom skall vara 

skyldig att anställa sökande av det underrepresenterade könet, om det finns två 

sökande vars meriter är likvärdiga till samma tjänst.57 
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Jämställdhetsombudsmannen 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har till uppgift att se till att Jämställdhetslag 

(1991:433) följs enligt 30 § samma lag. JämO skall även informera allmänheten och 

på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet 

                                                
55 A prop., 72f. 
56 Prop. 1990/91:113, s 19f. 
57 A prop., s 73 
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enligt 1 § 4 p. Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombuds-

mannen. JämO:s verksamhet utanför arbetslivet omfattar enligt 1 § sista punkten 

ovan nämnda lag, rådgivning och information inom skolväsendet, högskolan, arbets-

marknadsutbildningen och andra utbildningsformer. I första hand skall JämO förmå 

arbetsgivare att frivilligt leva upp till lagen, i andra hand kan JämO föra talan i 

Arbetsdomstolen, enligt 46-47 §§ om könsdiskriminering. Enligt 34 § ovan nämnda 

lag har JämO möjligheten att vid vite förelägga arbetsgivare att lämna ut vissa efter-

frågade uppgifter. JämO driver även olika projekt, exempelvis avseende arbetet med 

jämställda löner, jämställdhet inom skolan och föräldralediga arbets-

tagares/arbetssökandes situation på arbetsmarknaden.58 

 

Jämställdhetsnämnden 

Nämnden består av ordförande och två ledamöter som inte representerar arbetsgivar- 

eller arbetstagarsidan, ytterligare sex ledamöter utses efter förslag av arbets-

marknadens parter, det vill säga att nämnden består av totalt nio ledamöter. 

Nämndens uppgift är i första hand att pröva framställningar av JämO om vitesföre-

läggande för arbetsgivare att vidta aktiva jämställdhetsåtgärder. Nämnden skall i det 

enskilda fallet fastställa vad lagens bestämmelser om aktiva åtgärder innebär, och 

därmed även ange riktlinjerna för tillämpningen av lagen i denna del. Nämnden har 

dessutom till uppgift att pröva besvär av arbetsgivare över sådana vitesförelägganden 

som JämO har meddelat med stöd av lagen.59 

 

Arbetsdomstolen 

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister. 

Tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare räknas som 

arbetstvister. När talan förs av JämO eller av en facklig organisation är AD både 

första och sista instans. Om däremot talan förs av en enskild arbetstagare är första 

instans tingsrätten och sista instans är AD.60 

 

                                                
58 Ds 2001:10, s 36f. 
59 Laurén & Lavèn, Nya jämställdhetslagen, s 48 
60 A a, s 49f. 
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Proposition 1993/94:147 

Ändringarna i denna proposition var fokuserade på frågan om kvinnors och mäns 

makt och inflytande. Denna proposition föreslog ändringar som inte bara gällde 

jämställdhetslagen utan även annan lagstiftning. När det gällde jämställdhetslagen 

föreslogs ändringar som skulle leda till att arbetsgivaren alltid blev skyldig att följa 

lagens regler, även om det fanns kollektivavtal. Det föreslogs dessutom att 

arbetsgivare som hade fler än tio anställda skulle vara skyldiga att varje år genomföra 

en kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Det 

föreslogs också att JämO skulle få möjlighet att åberopa annan lagstiftning än 

jämställdhetslagen i mål om könsdiskriminering.61  

 

Proposition 1997/98:55 

De ändringar som föreslogs i denna proposition, angående jämställdhetslagen, 

handlade främst om arbetsgivarens ansvar för att vidta aktiva åtgärder för att 

förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Skyldigheten för arbetsgivaren att vidta åtgärder i anledning av 

sexuella trakasserier föreslogs sanktioneras genom skadestånd. Även en definition av 

begreppet sexuella trakasserier ansågs borde ha införts i lagtexten.62 

 

Proposition 1999/2000:143 

I huvudsak avsåg denna proposition ändringar i jämställdhetslagen som gäller 

diskrimineringsförbuden, skadestånd och lönekartläggning. När det gällde 

bestämmelserna om skyddsnivå, terminologi och struktur ansåg man att jämställd-

hetslagen borde samordnas med övrig lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. 

Skyddet mot diskriminering av arbetssökande ansågs omfatta hela rekryterings-

processen och det skulle inte krävas att anställningsbeslut fattats för att 

diskriminering skulle kunna föreligga. Presumtionsreglerna, och bevisreglerna 

angående arbetsgivarens syfte upphävdes. Det ansågs vara den som menar sig vara 

diskriminerad som borde lägga fram fakta som visar att diskriminering förelegat, 

därefter borde bevisbördan övergå till arbetsgivaren, som har att visa att eventuellt 

                                                
61 SOU 1993/94:147, s3f. 
62 SOU 1997/98:55, s 2f. 
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missgynnande inte hade något samband med könstillhörigheten. Allmänt skadestånd 

som utdelas till flera ansågs inte böra delas lika, utan det borde delas upp med 

hänsyn till respektive kränkning. I lagen borde en definition av begreppet likvärdigt 

arbete föras in. Lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män ansågs 

främjas av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att kartlägga och 

analysera både bestämmelser och praxis för lönesättning och andra 

anställningsvillkor, och löneskillnader mellan kvinnor och män för utfört arbete som 

är att anse som lika eller likvärdigt ålades arbetsgivaren att utföra årligen. Även en 

handlingsplan borde varje arbetsgivare med mindre än tio anställda upprätta årligen. 

För att kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer skall kunna medverka i 

kartläggning och analys av lönesättning, anställningsvillkor och löneskillnader samt 

upprättandet av handlingsplan bör arbetsgivaren åläggas att förse organisationen med 

den information som behövs. För att kunna göra undersökningar i enlighet med 

JämO:s lagstadgade tillsyn, bör JämO få rätt att komma in på arbetsplatser. Centrala 

arbetstagarorganisationer, som arbetsgivaren är bunden till genom kollektivavtal, bör 

ges rätt att inför Jämställdhetsnämnden göra framställning om vite.63 
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Att kvinnokonventionen bygger på en manlig norm var något som kritiserades från 

svenskt håll som en svaghet, på grund av denna uppfattning är jämställdhetslagen 

könsneutral. Jag anser det vara viktigt att det inte är det ena eller andra könet som 

anges som norm för när jämlikhet skall anses vara uppnådd. Att jämställdhetslagen är 

könsneutral anser jag vara en fördel delvis på grund av att jämställdhet inte kan 

uppnås genom att inrikta insatserna enbart till det ena könet, dels på grund av att 

jämställdhet inte är en fråga för det ena könet. Båda könen kan bli utsatta för köns-

diskriminering. Trots detta anser jag att det är viktigt att lagen främst eftersträvar att 

förbättra kvinnans situation. Om lagen skulle främja båda könen lika mycket skulle 

den nuvarande, något sneda, makt- och arbetsfördelningen mellan könen inte 

förändras. Att det framgår tydligt och klart av portalparagrafen att lagen siktar till att 

främst förbättra kvinnans situation är ett krav för att tolkningen av lagen skall kunna 

göras på ett sätt som stämmer överens med ståndpunkterna i förarbetena. Att endast 

                                                
63 SOU 1999/2000:143, s 1f. 
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verka för det ena könet har inte varit aktuellt i denna lagstiftning, här har även lag-

rådet pekat på den viktiga regeln i RF 2:16 som anger att medborgare inte får miss-

gynnas på grund av könstillhörighet i lag eller annan förordning.  

 

Lönearbetet har varit ett av de sätt som gett kvinnan ökat ekonomiskt oberoende och 

ökad ekonomisk jämställdhet. Det är även på grund av detta som jämställdhetslagen 

är inriktad på att reglera arbetssituationen, det ansågs vara ett centralt område som 

skulle ge positiva effekter även på andra områden. Könssegregeringen på arbets-

marknaden är fortfarande tydlig inom vissa yrken, att exempelvis vårdyrken är lägre 

avlönade kan ses som en indirekt lönediskriminering. Den direkta löne-

diskrimineringen är då lönesättningen är olika för kvinna och man och det inte finns 

andra objektivt mätbara orsaker till löneskillnaden. Här är viktigt att poängtera 

skillnaden mellan individuell lönesättning och lönediskriminering. Är det fråga om 

individuell lönesättning finns det objektivt mätbara kriterier som styr lönens storlek, 

exempelvis utbildning och erfarenhet och vid lönediskriminering har kvinna och man 

exempelvis likvärdiga utbildningar och erfarenheter men de får ändå olika hög lön. 

Ytterligare något som är av vikt att erinra om är att förarbetena pekar på betydelsen 

av att arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt och aktivt för att minska 

skillnader i lönesättning som inte har något samband med objektivt mätbara kriterier.  

 

Det bör framhållas att det kan ses som om det finns tre olika sorter av löneskillnader: 

1. mindre lön för lika eller likvärdigt arbete – direkt lönediskriminering 

2. segregerad arbetsmarknad (vårdarbete är exempelvis lågt värderat, en stor del 

kvinnor arbetar inom vården) - indirekt lönediskriminering 

3. deltidsarbete (till största delen deltidsarbetande är kvinnor) – indirekt löne-

diskriminering 

Den första och delvis den andra sortens lönediskriminering regleras av 10 § 

jämställdhetslagen. Jag anser att det är en styrka hos lagstiftningen att dessa former 

av lönediskriminering har uppmärksammats. Genom att lönediskriminering är 

reglerat i lag sänder det signaler till både arbetsgivare och arbetstagare om att det är 

en viktig fråga. 
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Det har framförts att rekryteringsprocessen är det bästa sättet att minska köns-

segregeringen på arbetsmarknaden. Detta argument anser jag vara utmärkt eftersom 

det är vid rekryteringen den enda chansen att påverka vem som blir anställd finns. 

Utredningen föreslog så långtgående reglering som att arbetsgivaren skulle vara 

skyldig att anställa den av underrepresenterat kön om två sökanden hade likvärdiga 

meriter. Förslaget resulterade i 9 § jämställdhetslagen som fick en något mildare 

utformning: ”skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 

sökanden av det underrepresenterade könet”. Att ”särskilt anstränga sig” anser jag 

vara mer fördelaktigt än ”skall”, på grund av att en så pass viktig fråga inte bör 

tvingas fram hårdare än nödvändigt. 

 

Ändringarna av jämställdhetslagen är på ett tydligt sätt påverkade av samhällets 

beskaffenhet vid tiden för ändringen. Min uppfattning innan jag tog del av 

ändringarna var att om en lagstiftning inte ansågs passa in i samhället, så gjordes en 

översyn av lagen i sin helhet. Så har det inte gått till när det gäller jämställdhetslagen, 

de tre ändringarna ter sig som punktinsatser med tre helt olika inriktningar: 

1. Makt och inflytande 

2. Sexuella trakasserier 

3. Diskrimineringsförbud, skadestånd och lönekartläggning 

Det är säkerligen vanligt att ändra med punktinsatser, men det är viktigt att se 

helheten och låta syftet med lagen genomsyra även de nya delarna. Jag anser att 

jämställdhetslagen har utvecklats för att passa in i det föränderliga samhället och jag 

ser det som en styrka att ändringarna skett relativt frekvent, vilket behövs för att hålla 

lagen à jour med samhället.  

 

Jämställdhetslagen skrevs för att öka jämställdheten i samhället med utgångspunkt i 

arbetssituationen, för att sedan ge positiva effekter på andra områden. Delvis har dess 

intentioner infriats genom att lagstiftningen har visat att jämställdhet är en viktig 

fråga som fordrar att en lag skapas för att reglera detta förhållande. Att den skulle ha 

gett positiva effekter på andra områden är svårt att avgöra. Den har i alla fall inte 

medfört ytterligare lagar som reglerar jämställdhetsfrågan. 
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Om man ser jämställdhetslagen i förhållande till kvinnokonventionen kan jag inte se 

att jämställdhetslagen skulle bryta mot konventionen. Men det anges inte heller att 

jämställdhetslagen följer kvinnokonventionen. Även om resultatet blir detsamma 

anser jag det vara en viktig diskrepans mellan, om jämställdhetslagen på ett medvetet 

sätt följer kvinnokonventionen, eller inte bryter mot densamma. På grund av att 

Sverige ratificerat kvinnokonventionen anser jag att lagstiftning gällande kvinno-

diskrimineringsfrågor bör bygga på konventionen, att konventionen ses som en 

utgångspunkt. Sedan får regleringen gärna överträffa de bestämmelser som finns i 

konventionen. 

 

Min uppfattning är att jämställdhetslagen är en väl fungerande lagstiftning med ett 

medvetet reflekterande syfte som inte uttryckligen bygger på kvinnokonventionen.  
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I detta kapitel kommer jag att redogöra för några aktuella rättsfall rörande rekrytering 

och lönesättning. Efter varje rättsfall analyserar jag detsamma. Jämställdhets-

nämnden har prövat några ärenden som jag kort kommer att redogöra för. Slutligen 

kommer jag att analysera ärendena och jämställdhetsnämndens beslut. 
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Arbetsförhållanden för föräldrar regleras bland annat av 5 § jämställdhetslagen. 

”5 § Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare 

att förena förvärvsarbete och föräldraskap.” 

 

5���� #����	�5�61�/��$���	�7��1"611�

En ledig tjänst som programmerare söktes av en kvinna. Hon var på två anställnings-

intervjuer och efter den andra intervjun talade hon om att hon var gravid. Kvinnan 

ansåg att hon hade blivit erbjuden tjänsten, tackat ja och sedan berättat att hon var 

gravid. Arbetsgivaren ansåg att tjänsten inte erbjudits kvinnan, utan att tjänsten 

förändrats under tiden för rekryteringsprocessen, kompetenskraven hade utökats och 

arbetsgivaren ville få utökad information angående kvinnans kompetens och 

erfarenhet. Arbetsgivaren ansåg efter att ha fått mer information om kvinnans 

kompetens, erfarenhet och graviditet att kvinnan inte var intressant för tjänsten, på 

grund av att hon inte skulle kunna delta i projektet på det sätt som avsetts och på 

grund av brister i hennes kvalifikationer. Tvisten gällde huruvida kvinnan och 

organisationen träffat ett anställningsavtal, och om kvinnan sedan skildes från denna 

anställning på grund av graviditet. Arbetsdomstolen avslog JämO:s talan på grund av 

att ingen faktisk omständighet styrkts som gett kvinnan fog för uppfattningen om att 

hon blivit erbjuden en anställning. Domen avkunnades enhälligt. 
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I detta fall anser även jag att det är en tydlig uppdelning i två tvistiga frågor; i första 

hand frågan huruvida ett anställningsavtal hade träffats, och om avtal träffats, i andra 

hand om kvinnan hade skiljts från sin anställning på grund av graviditet. Ett 

anställningsavtal kan träffas muntligen och skulle alltså kunna ha träffats vid ett 

telefonsamtal. Eftersom det inte fanns någon form av bevisning stod ord mot ord. 

Arbetsdomstolen avslog talan på grund av att kvinnan inte kunde styrka någon 

omständighet som skulle ha kunnat ge henne uppfattningen om att hon blivit 

erbjuden tjänsten. Arbetsgivaren hävdade att kvinnan inte var intressant för tjänsten 

av två anledningar; den första anledningen som arbetsgivaren tar upp är att hon inte 

skulle kunna delta i projektet på avsett sätt och den andra anledningen arbetsgivaren 

tar upp är på grund av brister i hennes kvalifikationer. Att hon inte skulle kunna delta 

på avsett sätt i projektet var hennes graviditet. Jag ser inte vitsen med att hävda som 

första argument att den sökande inte skulle kunna delta på avsett sätt i det aktuella 

projektet, när hon i alla fall inte hade den rätta kompetensen, som var arbetsgivarens 

andra argument. Jag anser att om kvinnan inte har tillräckliga kvalifikationer så 

spelar det ingen roll i vilken utsträckning hon skulle kunna delta i det avsedda 

projektet. Arbetsgivarens första argument är ett irrelevant argument som jag ser det. 

Eller är argumentet om den sökandes kvalifikationer något som arbetsgivaren 

slängde ur sig för att dölja det verkliga argumentet? I detta fallet hade inte kvinnan 

några bevis för att hon fått ett erbjudande om en tjänst, men jag anser att arbets-

givaren har kommit undan på ett kanske för enkelt sätt. Viktigt att påpeka i detta 

fallet är att lagen har ändrats på så sätt att den gäller även under anställnings-

förfarandet enligt 17 § jämställdhetslagen. 

 

5���� #����	��"61�/��$���	�7�5461��

En ledig tjänst som barnmorska utannonserades av ett landsting. Det var totalt fem 

kvinnor som sökte tjänsten, varav en var gravid. Efter det att en av kvinnorna fått 

tjänsten, uppkom tvist mellan JämO och landstinget. Tvisten gällde huruvida 

landstinget gjort sig skyldigt till otillåten könsdiskriminering genom att inte anställa 

den gravida kvinnan. På grund av att den gravida kvinnan hade bättre sakliga 

förutsättningar än den kvinna som fick tjänsten, fann arbetsdomstolen att den gravida 

kvinnan förbigicks vid anställningen. Viktigt att påpeka är att arbetsdomstolen ansett 
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att handlandet inte skett i strid med jämställdhetslagen (dess lydelse vid tiden för 

händelsen), utan handlandet ansågs strida mot könsdiskrimineringsförbudet som 

finns i EG:s likabehandlingsdirektiv. Arbetsdomstolen ansåg att direktivet var direkt 

tillämpligt i tvisten (direkt effekt), arbetsdomstolen har vidare tillämpat 25 § 

jämställdhetslagen analogt och förpliktat landstinget att betala skadestånd till den 

förbigångna kvinnan. Domen avkunnades enhälligt. 

 

5���� 7�����

Detta fall är dömt med diskrimineringsförbudet i EG:s likabehandlingsdirektiv som 

rättsgrund. Här syns det att det inte behöver vara en konflikt mellan kvinna och man 

vid tillsättning av tjänst för att det skall anses vara könsdiskriminering, utan i detta 

fallet är det en kvinna som får tjänsten före en annan kvinna med bättre meriter.  
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Lönefrågor regleras numera bland annat av 10 § jämställdhetslagen.  

”10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och 

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år 

kartlägga och analysera 

- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas 

hos arbetsgivaren, och 

- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta 

som lika eller likvärdigt. 

Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller 

indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan 

- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och 

- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara 

kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att 

betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara 

kvinnodominerat. Lag (2000:773).” 

 

5���� #����	���61�/��$���	�7��4164%�

I ett landsting är två kvinnliga barnmorskor och en manlig klinikingenjör anställda 

och kvinnorna har lägre lön än mannen. Tvisten gäller om lönesättningen är att anse 

som otillåten lönediskriminering. Arbetsdomstolen anger att den efter jämförelse 
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mellan kraven i det arbete de tre arbetstagarna utfört finner att arbetet bör betraktas 

som likvärdigt. Talan avslås med hänvisning till att landstinget påvisat att 

löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet, utan löne-

skillnaden beror på de inblandades ålder, arbetsmarknadssituation och kollektiv-

avtalsbakgrunden. Dom avkunnades med skiljaktiga meningar. 

 

5���� 7�����

Arbetet är att betrakta som likvärdigt, men här finner Arbetsdomstolen andra skäl till 

att avslå JämO:s talan. Här drar domstolen upp de inblandades ålder, arbets-

marknadssituation och kollektivavtalsbakgrund. De inblandades ålder bör kunna ses 

som ett objektivt mätbart kriterium. Men argumenten om arbetsmarknadssituationen 

och kanske främst kollektivavtalsbakgrunden anser jag vara lösryckta på grund av att 

enligt förarbetena till jämställdhetslagen skall alla arbetsmarknadens parter samverka 

för att skapa en jämställd lönesättning för arbeten som är att anses som lika eller 

likvärdiga. Vid Sveriges ratificering av kvinnokonventionen (se rubrik 4.5) angav 

SAF att kollektivavtal kunde vara ett minst lika effektivt alternativ eller komplement 

till kvinnokonventionen, det bör även gälla jämställdhetslagen. På grund av det 

anförda anser jag att det enda hållbara argumentet för skillnaden i lönesättning skulle 

kunna vara de inblandades ålder. Att det trots allt är fråga om olika yrkeskategorier, 

trots att arbetet är att anse som likvärdigt, skulle kunna ses som en indirekt löne-

diskriminering, barnmorskor är vanligtvis kvinnor och klinikingenjörer är i stor 

utsträckning män. På grund av att det finns objektivt mätbara kriterier, åldern, kan 

det vara fråga om individuell lönesättning, som skall skiljas från lönediskriminering. 

Lagen har efter att fallet avgjordes ändrats i det avseendet att ett kollektivavtal inte 

befriar en arbetsgivare från skyldigheter att iaktta vad som anges i 4-13 §§ 

jämställdhetslagen enligt 14 § samma lag (efter ändringen som träde i kraft 2001). 

 

5���� #����	�"�61�/��$���	�7�5�611�

En länsstyrelse anställde två män som socialkonsulenter. Dessa män gavs högre lön 

än de sedan tidigare anställda kvinnorna på arbetsplatsen. Tvisten gällde huruvida 

lönesättningen var att anses som otillåten könsdiskriminering. Staten, som arbets-

givare, hävdade att lönesättningen saknade samband med arbetstagarnas kön, utan att 

lönesättningen var baserad på tiden för länsstyrelsens lönerevision, på marknads-
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krafterna och på grund av männens vilja att arbeta i linje med förändringen av 

socialkonsulenternas arbetssätt. Fackförbundet, i detta fall SACO-S, hävdade att 

presumtionsregeln om diskriminering skulle bli tillämplig och att skälen som staten 

åberopat inte bryter presumtionen. I domskälen ansåg arbetsdomstolen att:  

 

”I målet är ostridigt att länsstyrelsen tillämpade lägre löner inledningsvis under 

den tid som målet rör för alla de berörda kvinnliga socialkonsulenterna och efter 

en lönerevision för de flesta av dem än de löner som länsstyrelsen tillämpade för 

de båda männen. Ostridigt i målet är också att de kvinnliga socialkonsulenterna 

och de båda berörda männen utför arbete som är att betrakta som lika eller 

likvärdigt.” 

Arbetsdomstolen avslog SACO-S talan, på grund av att arbetsdomstolen ansåg att 

staten påvisat att löneskillnaderna saknade samband med arbetstagarnas könstill-

hörighet. Domen avkunnades enhälligt. 

 

5���� 7�����

Det kan vara svårt att se vart gränsen mellan vad som är individuell lönesättning och 

vad som är könsdiskriminering går. Som har nämnts tidigare är det fråga om 

individuell lönesättning när det finns kriterier som är objektivt mätbara och om det 

inte finns sådana kriterier är det fråga om lönediskriminering. I det här fallet anser 

jag, på grund av det relativt stora antalet människor inblandade, att det är egen-

domligt att två nyanställda män får högre lön än alla de kvinnor som var anställda 

sedan tidigare (det var fråga om tio kvinnor). Varför är förklaringen omkring löne-

revisionstillfället en argumentation? Är det alltså tillåtet att lönediskriminera – bara 

det sker under en kortare tidsperiod? Fram till revisionstidpunkten hade samtliga 

kvinnor lägre lön än männen, männens löner var baserade på andra kriterier. Efter 

revisionen var även kvinnornas löner baserade på samma kriterier som männens, då 

steg även kvinnornas löner till en nivå som för flera av dem var högre än männens. 

Som jag ser det var det fråga om lönediskriminering under tiden före revisionen. 

Sedan kommer argumentet om männens vilja att arbeta enligt det nya arbetssättet. 

Jag har svårt att se att alla kvinnorna var motståndare till detta arbetssätt och att det 

därför berättigar till en löneskillnad mellan kvinnor och män. Snarare ligger 

skillnaden i att de som arbetat där längre, kvinnorna, hade ett större motstånd på 

grund av att de tidigare löst sina arbetsuppgifter på ett för dem välkänt och 
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tillfredställande sätt. Det var säkerligen lättare för de nyanställda, männen, att ta till 

sig det nya sättet att arbeta. Här hade det för arbetsgivaren varit viktigt att tillämpa 

det nya arbetssättet på ett bra sätt hos personalen. Frågan är om arbetsgivaren 

misslyckades med detta eller om alla de inblandade kvinnorna var ovilliga att 

förändra sitt arbetssätt. Jag anser det vara viktigt att se till bakomliggande orsaker för 

att kunna bedöma om det är fråga om lönediskriminering eller individuell löne-

sättning. Argumentet om marknadskrafterna är anmärkningsvärt om man är med-

veten om argumenten i förarbetena till jämställdhetslagen som anger att det är alla 

arbetsmarknadens parter som genom samverkan skall minska lönediskrimineringen. I 

detta fall anser jag att arbetsgivarens argumentation är bristfällig och att det är egen-

domligt att arbetsdomstolen dömde efter dessa argument. 

 

5���" #����	�%561�/��$���	�7��(464%�

På ett landsting är en kvinnlig intensivvårdssjuksköterska och en manlig medicin-

teknisk ingenjör anställda. Kvinnan har lägre lön än mannen. Tvisten gäller om det 

kan anses föreligga otillåten könsdiskriminering på grund av lönesättningen. Arbets-

domstolen anser att JämO lyckats visa att arbetstagarna utfört arbete som är att 

betrakta som likvärdigt. Landstinget hävdar att löneskillnaden beror på arbets-

marknadssituationen. Arbetsdomstolen avslår JämO:s talan på grund av att 

landstinget lyckas påvisa att löneskillnaden inte har samband med de inblandades 

könstillhörighet. Dom avkunnades med skiljaktiga meningar. 

 

5���5 7�����

Arbetet är att anse som likvärdigt, men här anser domstolen att det är på grund av 

arbetsmarknadssituationen som lönen är högre för den medicintekniske ingenjören. 

Argumentet om att arbetsmarknadssituationen är olika för de olika yrkesgrupperna 

anser jag vara felaktigt på grund av att förarbetena till jämställdhetslagen säger att 

alla arbetsmarknadens parter skall samverka för att skapa en jämställd lönesättning 

för arbeten som är att anses som lika eller likvärdiga. Som jag ser det kan det vara 

fråga om indirekt lönediskriminering i och med att sjuksköterskor till stor del är 

kvinnor och medicintekniska ingenjörer till stor det är män.  
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Jag har inte tagit med lagrum i dessa fall på grund av att lagen har förändrats med 

tiden. De lagrum som är aktuella idag och som reglerar dessa frågor är 10-13 §§ 

jämställdhetslagen. 

 

5���� ,	�������2�"64��&��8�6�����
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Bolaget ålades att i sin jämställdhetsplan upprätta en plan för utbildning och 

kompetensutveckling för att kvinnor skall kunna befordras till högre tjänster inom 

bolaget, föreskriva att vid lika meriter anställa person av underrepresenterat kön och 

föreskriva att arbetssökanden skall intervjuas av minst en anställd av vardera könet. 

Nämnden förelade bolaget vid vite att komplettera sin jämställdhetsplan enligt ovan. 

Vitet utdömdes inte på grund av att bolaget uppfyllde de av nämnden uppställda 

kraven. 

 

5���� ,	�������2�4�64��&��8�6��9��	���:��������

Överkalix kommun hade trots upprepade påminnelser inte utformat den 

jämställdhetsplan som de var skyldiga att upprätta årligen. Nämnden förelade vid 

vite att kommunen skulle upprätta en jämställdhetsplan senast den 1 september 1994. 

Vitet utdömdes inte på grund av att JämO avslutade ärendet när kommunen inkom 

med jämställdhetsplanen inom tidsfristen. 
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Ropack Materialhantering AB hade trots upprepade påminnelser inte utformat den 

jämställdhetsplan som de var skyldiga att upprätta årligen. Nämnden förelade vid 

vite att bolaget skulle upprätta en jämställdhetsplan senast 2 september 1996. Vitet 

utdömdes inte på grund av att bolaget inkom med en jämställdhetsplan 26 augusti 

1996. Efter en granskning av 1997 års jämställdhetsplan avslutade JämO ärendet. 
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JämO yrkade att nämnden skulle förelägga bolaget vid vite att uppfylla vissa 

uppställda kriterier vid lönekartläggningen och i jämställdhetsplanen. Nämnden 

ansåg att lagens avsikt inte är att detaljstyra lönekartläggningen och att en kart-
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läggning måste ha klart påvisbara brister för att ett vitesföreläggande skall bli 

aktuellt. Därmed avslår jämställdhetsnämnden JämO:s yrkanden. Avgörandet har 

bidragit till att lagen ändrades den 1 januari 2001, både vad gäller rätten att ta del av 

enskilda löneuppgifter och vad gäller kraven på analys och åtgärder som motiveras 

av analysen. 
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Tre av de fyra ärendena handlar om brister i organisationernas jämställdhetsplan, det 

fjärde ärendet handlar om kartläggning av löner. I tre av fallen har jämställdhets-

nämnden förelagt organisationerna vid vite att uppfylla nämndens krav, i ett fall har 

JämO:s yrkande avslagits. Vite har inte i något fall utdömts, eftersom organisa-

tionerna har infriat nämndens krav. Frågan jag ställer mig är om kraven på organisa-

tionerna är alltför lågt ställda eftersom de lyckas infria nämndens krav i alla tre fallen 

där vite förelagts, eller om organisationerna anstränger sig för att tillgodose kraven 

för att jämställdhetsplanen anses vara en viktig fråga.  
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Det som är anmärkningsvärt i rättsfallen är att det är svårt att få fram en dom som går 

på JämO:s linje. Talan har avslagits i fyra fall av fem. I det femte fallet var ingen 

man inblandad utan den sökande ansågs könsdiskriminerad på grund av att hon var 

gravid och hade bättre meriter än den kvinna som erbjöds tjänsten. Det som även är 

anmärkningsvärt är att i det femte fallet dömde inte arbetsdomstolen efter jämställd-

hetslagen, utan den dömde efter ett EG-rättsligt direktiv som ansågs ha direkt effekt. 

 

Är fallen dåligt underbyggda? Eller krävs det alltför långtgående bevisning. De fallen 

jag valt att ta upp ser ut som om de vore väl genomarbetade, i alla fall från 

arbetstagarens sida. Troligtvis faller förfarandet på att det krävs alltför tydlig 

bevisning för att ett företag skall fällas för lönediskriminering eller köns-

diskriminering. Argumentet att arbetsmarknadssituationen inte anses ha något 

samband med arbetstagarens könstillhörighet bör inte godkännas som ett argument 

av arbetsdomstolen. Eftersom det i förarbetena har angetts att arbetsmarknadens alla 

parter skall främja minskandet av löneskillnader borde detta inte kunna leda till att 
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arbetsmarknadssituationen kan ses som ett godtagbart skäl till att ett förfarande inte 

har med arbetstagarens könstillhörighet att göra. 

 

Individuell lönesättning är något som förespråkas generellt i samhället idag och det 

borde uppmuntra alla arbetstagare till engagemang i sin anställning, men det får inte 

förväxlas med lönediskriminering. De mätbara objektiva krav som skall lägga 

grunden för en individuell lönesättning bör utredas på djupet så att kriterierna i sig 

inte ger fördel till ena eller andra könet, då kan det bli fråga om lönediskriminering. 

Och domstolen måste i sina domar tydligt visa på skillnaderna. 
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Här har jag inte för avsikt att utforska det stora och komplicerade ämnet 

rättstillämpning, utan enbart peka på den betydelse det får för tillämpningen av 

kvinnokonventionen i svensk rätt. Jag kommer att ta upp några olika inriktningar för 

att avsluta med att analysera huruvida dessa olika inriktningar, synsätt har påverkat 

kvinnokonventionens betydelse i svensk rätt. 
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Denna tolkning innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin tillämpning 

av nationella regler förutsätter att dessa regler står i harmoni med de relevanta 

traktaterna och tolkar de nationella reglerna utifrån denna förutsatta normharmoni.64 

 

Domstol eller myndighet kan inte pröva svenska lagar med internationella 

konventions förpliktelser och därigenom underkänna svenska regler. Domstolar och 

myndigheter kan och bör dock beakta internationella förpliktelser vid tolkning av 

svensk rätt för att undvika konflikt mellan rättsordningarna. Lagtext har företräde 

framför konventionstext, men konventionstexten får betydelse vid tillämpningen av 

de svenska reglerna. Både i praxis och i doktrin finns uttalanden om att svenska 

domstolar skall tillämpa föredragskonform tolkning i möjligaste mån. Härigenom 

kan dessa internationella åtaganden få ett högre värde än de svenska förarbetena vid 

tillämpning av lag.65  
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De som förespråkar naturrätten skiljer mellan den ”positiva” rätten, som är given av 

den styrande makten och den ”verkligen gällande” eller ”bindande” rätten, som 

stämmer överens med naturrätten. Naturrätten kan sägas omfatta särskilt viktiga 

                                                
64 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 44 
65 Lerwall, Könsdiskriminering, s 40 
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etiska normer. Naturrätten kan inte anses leva upp till rättsstatens krav på rättens 

exakthet eller rättstillämpningens förutsebarhet.66 I naturrätten kan man konstatera att 

det finns en uppsättning principer och regler som är givna, naturrätten kan sägas göra 

anspråk på att utlägga en högre rättsordning.67  

 

Ett område som naturrätten har tagit i besittning är individens fri- och rättigheter. 

Naturrätten inträdde på nytt efter andra världskriget. Lagstiftningen i Tyskland 

visade på ett behov av högre normer än den nationella rättens normer och på behovet 

för den enskilde av rättsligt skydd i förhållande till sin egen stat. Det ansågs bland 

annat i den amerikanska självständighetsförklaringen att den enskilda människan 

förfogade över vissa fri- och rättigheter. Detta naturrättsliga tankesätt influerade 

bland annat FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.68 
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I den rättspositivistiska modellen definieras rättsordningen som ett system av rätts-

regler. Antingen följer man dessa regler eller så bryter man mot dem. De handlings-

mönster reglerna förutsätter tar vi till oss utan att fråga efter skäl eller förnuft bakom 

reglerna. Det är i många fall oklart vilken regel det är som skall följas och reglerna 

kan vara oklara på grund av språkets vaghet, mångtydighet eller motstridighet. Det 

finns ofta oklarheter, luckor och motsägelser, ett rättssystem är aldrig så fullkomligt 

att det kan avgöra varje enskilt fall med klara och entydiga regler. Rättstillämparen 

måste välja vilken norm, vilket handlingsmönster denne skall följa.69 
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Grundare för denna skola var Axel Hägerström. Han avgränsade verkligheten med 

hjälp av tids- och rumsdimensioner och han arbetade med en verklighetsuppfattning 

som omfattade yttre, konstaterbara ting och förlopp samt psykiska skeenden. 

Begrepp som förpliktelse och rättighet ansåg Hägerström vara metafysiska och dessa 

                                                
66 Peczenik, Juridisk argumentation, s 40ff 
67 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 76 
68 Bring & Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s 26f. 
69 Peczenik, Juridisk argumentation, s 11 
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hör därmed inte hemma i vetenskapen. Värdenihilismen är en grundpelare i 

Uppsalaskolan, den anser att värderingar varken kan vara sanna eller falska, de är 

endast en formulering för känslor hos den som talar. Lundstedt, en förespråkare för 

Uppsalaskolan, ville befria det juridiska språket från den traditionella terminologin 

innehållande uttryck som rättighet och förpliktelse, som ledstjärna för rättstillämp-

ningen ville han framhålla samhällsnyttan.70 
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Peczenik skriver om rättskällelära. Han anser att juridiken alltid är uppbyggd kring 

någon form av auktoritet, exempelvis lagtext. ”Om en argumentation endast bygger 

på sakskäl, utan att någon auktoritet … åberopas eller åtminstone tas för given, är 

denna argumentation per definition inte juridisk”.71 

 

Vissa texter anses vara formella rättskällor, dessa rättskällor delas upp i tre delar; de 

som skall, bör och får beaktas i juridisk argumentation. De som skall beaktas är lagar 

och andra föreskrifter, och även sedvänjor och avtal, särskilt standardavtal, om detta 

anges i lag. De som bör beaktas är prejudikat, lagars förarbeten, vissa sedvänjor 

internationella konventioner som ligger till grund för nationell lagstiftning. De som 

får beaktas är institutionella rekommendationer, olika former av beslut, material som 

står i samband med lagstiftningen, den rättsvetenskapliga litteraturen, utländsk rätt 

och olika former av informellt material.72 
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Synen på rättigheter är olika i de olika skolorna; naturrätten talar exempelvis om att 

det finns en given uppsättning av principer och regler, medan rättspositivismen och 

Uppsalaskolan anger att det finns ett skapat system av regler som inte bygger på 

annat än yttre, konstaterbara ting. Även rättskälleläran är uppbyggd omkring lag-

texten som en auktoritet. 

 
                                                
70 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 94f. 
71 Peczenik, Juridisk argumentation, s 141ff. 
72 A a, s144ff. 
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Vad är rättigheter? Finns de som en självständig enhet eller skapas de genom lagar? 

Enligt naturrätten är vissa rättigheter givna enligt de övriga är rättigheter något som 

skapas av den lagstiftande auktoriteten, om en rättighet överhuvudtaget hör till 

vetenskapen. Jag kan se att det finns vissa principer i rätten som är universella, 

exempelvis att alla människor är lika värda och lika inför lagen.  

 

Vad har då olika tolkningsskolor för inflytande på kvinnokonventionens betydelse i 

svensk rätt? Om kvinnokonventionen sågs som en naturlig rättighet skulle den inte 

behöva implementeras i den svenska rätten, men är en rättighet något som skapas av 

en auktoritet måste kvinnokonventionen implementeras i den svenska rätten för att 

bli tillämpbar. 

 

Hade konventioner i allmänhet fått större utrymme om Uppsalaskolan inte hade haft 

så stark genomslagskraft i svensk rätt? Ja, Nergelius menar att Europakonventionen 

till en början hade en undanskymd plats i den svenska rätten och att det kan ha berott 

på att Uppsalaskolan var dominerande i svensk rättstillämpning. I linje med de 

paralleller jag tidigare i uppsatsen dragit mellan kvinnokonventionen och 

Europakonventionen, anser jag även här att kvinnokonventionen fått en undanskymd 

plats på grund av Uppsalaskolans dominans. 

 

Hur skulle naturrätt kunna påverka? Naturrätten skulle säkerligen kunna dra fram 

kvinnokonventionen och göra anspråk på att konventionen skall tillhöra de särskilt 

viktiga normerna, principerna och reglerna, kanske till och med tillhöra den högre 

rättsordningen. 
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Kvinnokonventionen har ingen eller ringa betydelse i svensk rätt eller i svenska 

domar. 

 

Införlivandet genom normharmoni har betydelse på grund av att konventionen då 

inte kan bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter, för att bli gällande 

måste konventionen implementeras genom inkorporering eller transformering. Om 

kvinnokonventionen inte implementeras blir den bara indirekt gällande som 

komplettering till den nationella lagen. 

 

Kvinnokonventionen uppvisar stora likheter med Europakonventionen och därför 

kan slutsatsen dras att det inte heller för kvinnokonventionen räcker med 

implementering grundad på ett konstaterande av normharmoni. 

 

Svensk rätt strider inte mot kvinnokonventionen, men den följer inte heller 

konventionen och även om resultatet kan bli detsamma bör det ses som en brist på 

överensstämmelse. Jämställdhetslagen kan ses som ett bra ”komplement”, men den 

reglerar bara arbetssituationen. 

 

Mannen är inte norm i jämställdhetslagen, vilket är positivt på grund av att 

jämställdhet knappast kan uppnås om mannen utgör norm för när jämställdhet har 

uppnåtts. 

 



 56 

 

( ����	
���������

 

-�� :�������������&��

Proposition 1979/80:147 om godkännande av Förenta nationernas konvention om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

Proposition 1990/91:113 om en ny jämställdhetslag, m. m.  

SOU 1995:28. Lagen om vissa internationella sanktioner – en översyn. 

SOU 1998:6. Ty makten är din…Myten om det rationella arbetslivet och det 

jämställda Sverige. 

SOU 2000:1. En uthållig demokrati! 

Ds 2001:10. Mänskliga rättigheter i Sverige – en kartläggning. 
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Wienkonventionen om traktaträtten (1969)  

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (1950) 

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1946) 
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Jämställdheten granskad i skuggrapport, Rapport till FN:s CEDAW-kommitté från 

tio svenska frivilligorganisationer, Stockholm: Svenska UNIFEM-kommittén 2001 
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AD dom nr 13/01, mål nr A 190/97 

AD dom nr 51/01, mål nr A 61/00 
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AD dom nr 61/01, mål nr A 105/00 

AD dom nr 76/01, mål nr A 189/97 

AD dom nr 45/02, mål nr A 69/01 
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