
LIU-IEI-FIL-A--09/00559--SE 
 
 
 
 
 
 

 
Rättfärdigandebegreppets potentiella tillämpning vid 

direkt könsdiskriminering 

– en analys av den EG-rättsliga diskussionen om 

utökade möjligheter till rättfärdigande 

 
 
 

Justification in Direct Sex Discrimination Law 

- An analysis of the justification defence within the EU 

Anti-discrimination Law 

 
 
 

Magisteruppsats Vårterminen 2009 
 
 

Författare: Ulrika Gustafsson 

Handledare: Jenny Julén Votinius 

 
 

 
 
 

 
 

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Linköpings Universitet 



 

 

 

 

Abstract 
 
 

Sex equality law within the European Union is well developed and has since 

the Rome Treaty, given rise to several directives and other judicial acts on this 

matter of community law. The concepts of direct and indirect discrimination 

emerge from the general principles of Equal pay and Equal treatment and have 

been codified and amended several times until present.  

 

The lasts years, authors within the field of Equality Law has been pointing out 

that there is a common desire for simplification of discrimination law in 

Europe. The question has arisen whether this simplification could be 

implemented trough the introduction of a general justification defence for 

direct sex discrimination.  

 

The concept of direct sex discrimination - when a person of one gender is 

treated less favourably, on the grounds of gender, than a person of the other 

gender would be treated in similar circumstances - leaves no possibilities for 

such justification today. Indirect sex discrimination – which arises from the 

equal application of neutral rules that shows an adverse impact on one group – 

can be justified if the rule answers to true requirements of the job. 

 
Does the proposition that direct discrimination should be justified find support 

in the inconsistency of the present legislation? This paper will examine this 

and other questions concerning the wish for a general justification defence 

through studies of case law from the European Court of Justice as well as 

differing opinions from authors within the field of equality law. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den diskrimineringsrättsliga traditionen i den Europeiska gemenskapen sträcker sig tillbaka 

till Romfördraget där de första likabehandlingsprinciperna och förbuden mot 

könsdiskriminering stadgades.  I detta skede hade jämställdhetsreglerna en ekonomisk eller 

konkurrensrättslig bakgrund, och det är först genom senare tillkomna direktiv och tack vare 

EG-domstolens praxis som det sociala syftet med likabehandlingsreglerna kom till uttryck. 

Idag utgör jämställdhet mellan kvinnor och män ett av gemenskapens fördragsstadgade mål 

och en av de grundläggande rättigheter som tillskrivs unionens medborgare genom 

Europakonventionen för mänskliga rättigheter. 
 
Diskrimineringsbegreppet är uppdelat i direkt och indirekt diskriminering. Direkt 

könsdiskriminering föreligger då ett uttryckt särskiljande på grund av kön har skett. Då en till 

synes könsneutral bestämmelse i praktiken visar sig missgynna antingen män eller kvinnor, 

kategoriseras förfarandet som indirekt diskriminering. Ett indirekt diskriminerande förfarande 

kan rättfärdigas om det anses föreligga objektivt grundande skäl som är mer skyddsvärda än 

principen om likabehandling. Den effekt som ett förbud mot diskriminering i det specifika 

fallet skulle medföra, anses alltså utgöra ett större ingrepp än den diskriminerande effekten av 

det omstridda förfarandet. Man medger i dessa situationer att ett visst mått av diskriminering 

kan accepteras. En motsvarande möjlighet finns i gällande rätt inte vad gäller direkt 

diskriminering.  

 

EG-domstolen spelar en viktig roll i EG-rättens utveckling. Domar från EG-domstolen är en 

tungt vägande rättskälla som ofta ligger till grund för nya direktiv och bestämmelser. Rätten 

kan också förändras genom nya tolkningar av en regel, utan att denna därmed behöver skrivas 

om. EG-domstolen har bjudits flera tillfällen att ta ställning till förslag som förespråkar ett 

rättfärdigande även av direkt könsdiskriminering. Dessa yrkanden har hittills aldrig godtagits, 

men har inte desto mindre skapat en debatt kring möjligheten att rättfärdiga direkt 
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könsdiskriminering. Att rättfärdiga handlar ytterst om att definiera det mest skyddsvärda av 

två vägande intressen. Att den enskildes intressen inte skulle vara de tyngst vägande i detta 

sammanhang, då större vikt istället skulle tillskrivas ett ekonomiskt intresse till arbetsgivarens 

fördel, är en komplex och omdiskuterad fråga.  

 

1.2 Problemformulering 
 
Tyder diskussionen som förts i såväl doktrin som EG-domstolens praxis på att ett införande 

av rättfärdigandebegreppet i situationer av direkt könsdiskriminering är eftersträvansvärt? 

Skulle en ökad möjlighet till rättfärdigande resultera i att det stadgade skyddet mot 

könsdiskriminering försvagas, eller medför detta en klarare tillämpning av regelverket för 

likabehandling och därmed ett effektivare skydd?  

 

1.3 Syfte 
 
Denna uppsats kommer att analysera kring de olika argument som presenterats för respektive 

mot en möjlighet till rättfärdigande av direkt könsdiskriminering. Definitionen av direkt 

diskriminering ger inget sådant utrymme, men tolkare av rätten uttrycker att rättfärdigandet ej 

längre bör vara begränsat till att enbart gälla den indirekta diskrimineringen. Genom en 

presentation av regelverket för likabehandling samt en utredning av de olika aspekterna som 

diskuterats i doktrinen och EG-domstolens praxis syftar uppsatsen till att klargöra rättsläget 

och utreda vilka bakomliggande motiv som gett upphov till diskussionen. 

 

1.4 Metod 
 
Denna uppsats behandlar EG-rättsliga frågor. EG-rätten kännetecknas av att den är dynamisk 

– i ständig förändring. Rättskällorna i EG-rätten hanteras på ett annorlunda sätt än i den 

svenska rätten. De oskrivna rättskällorna, såsom allmänna rättsprinciper och domstolens 

praxis ges ett stort utrymme inom EG-rätten som, när denna tas ned på nationell nivå, till stor 

del utgörs av tolkningsfrågor. Till hjälp vid tolkningsfrågor återfinns generaladvokaternas 

förslag till avgörande. Dessa yttranden tillhör inte de bindande rättskällorna. Utöver de 
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grundläggande EG-fördragen återfinns på likabehandlingsområdet även förordningar, 

direktiv, beslut, internationella avtal, samt praxis och de allmänna rättsprinciperna.1  

 

Uppsatsen behandlar flera av de bindande källorna, samt några generaladvokatsyttranden. 

Stor vikt läggs vid EG-domstolens praxis, men även den doktrin som analyserar dessa domar 

och diskuterar rättfärdigandet är av stor betydelse för uppsatsens framställning, då syftet är att 

analysera även den diskussion som förs utanför domstolen. Uppsatsen bygger således på en 

rättsdogmatisk metod och består av en granskning av de tillgängliga rättskällorna, deras 

innebörd och verkan. Resultatet av denna metod utgörs av ett fastställande av idag gällande 

rätt. 

 

1.5 Avgränsning  
 
I referensdelen av uppsatsen har jag valt att endast behandla praxis rörande diskriminering på 

grund av kön. De övriga diskrimineringsgrunderna; ålder, funktionshinder, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning kommer därmed ej att beaktas. Den praxis som rör könsöverskridande 

identitet eller sexuell läggning och som tidigare hanterats som könsdiskriminering kommer ej 

heller att behandlas, likaså lämnas inget utrymme för den intressanta, men omfattande, 

diskussionen om positiv särbehandling. 

 

1.6 Disposition 
 
Som ovan nämnt behandlar uppsatsen samtliga de rättskällor som utgör EG-rätten. Före de 

mer omfattande avsnitt som med utgångspunkt i EG-domstolens praxis behandlar de båda 

diskrimineringsbegreppen, följer därför här nedan en genomgång av de skrivna rättskällornas 

utveckling. De efterföljande avsnitten syftar till att ge läsaren en god uppfattning om vad 

diskriminering innebär och har inneburit under de år som Europarätten formats. Denna 

bakgrund är av vikt för förståelsen av uppsatsens problemställning, vars besvarande kräver 

såväl framåt- som tillbakablickande. Analysdelen är kategoriserad med utgångspunkt i de 

frågeställningar som uppstått genom praxis och i doktrinen under rättens framskridande. 

 

                                                 
1 Se bland annat Hettne, Jörgen & Otken Eriksson Ida, 2005, EU-rättslig metod, Norstedts Juridik, sid. 24-26. 

 7



 

 

 

2. Det EG-rättsliga regelverket mot könsdiskriminering 
 
EG-fördraget stadgar i flera artiklar att diskriminering som grundar sig i en persons 

tillhörighet till viss grupp skall vara förbjuden. Utöver de distinkta förbuden mot 

könsdiskriminering finns även de mer generellt hållna principerna om lika möjligheter och 

lika behandling, samt gemenskapens strävan efter att garantera fullständig jämställdhet mellan 

könen i arbetslivet.2 Diskrimineringslagstiftning utgör ett medel för att uppnå målet, jämlikhet 

mellan könen, och utformas som ett hinder mot att i lagreglerade situationer diskriminera 

någon på grund av kön.3 Flera av direktiven på diskrimineringsområdet utgörs av EG-

domstolens kodifierade praxis. Domstolen tolkningar av nya situationer och alternativa 

lösningar på äldre problem driver rätten framåt och har resulterat i en stor mängd rättsakter i 

likabehandlingsfrågor. Utvecklingen pågår ännu och i förslaget till Recastdirektivet, som 

samlar alla de tidigare texterna, anges integreringen av aktuell praxis som en av de viktigaste 

nyheterna.  

 

Detta kapitel kommer att behandla utvecklingen och kodifieringen av rättsfrågorna lika lön, 

likabehandling samt omvänd bevisbörda, som alla utgör grundläggande principer för 

utvecklingen av den EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen. Detta syftar till att ge en 

överblick av rättsutvecklingen och en bakgrund till den idag gällande rätten. I avsnitt 2.3 

presenteras det omarbetade direktivet om likabehandling av kvinnor och män, det så kallade 

Recastdirektivet, som idag ersatt tidigare gällande direktiv på området.4 Avslutningsvis 

behandlas de lagstadgade undantagen till diskrimineringsförbuden, det vill säga de situationer 

där gemenskapsrätten rörande likabehandling ej behöver efterlevas på nationell nivå.  

 

                                                 
2 Ellis Evelyn, EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press 2005, sid. 87. 
3 Lundström Karin, Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten: en feministisk analys, Iustus förlag 1999, sid. 
29. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning). 
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2.1 Rättens utveckling genom principer och praxis 
 
Inom EG-rätten utgör allmänna principer en viktig rättskälla. Detta är tydligt på 

diskrimineringsområdet vars grundsten utgörs av principen om lika lön. Genom direktiven har 

rättsområdet harmoniserats så att tillämpningen av principerna sker på samma sätt i alla 

medlemsstater. 

 

2.1.1 Principen om lika lön 
 

Romfördragets artikel 119 innehåller principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och 

män. Bestämmelsen förbjuder skillnader i lön beroende av könstillhörighet, däremot 

accepteras löneskillnader som ej går att hänföra till kön. Likalöneprincipen syftade 

inledningsvis till att undvika snedvriden konkurrens på bland annat sko- och textilmarknaden 

där andelen kvinnliga arbetstagare var hög. Den tillkom på initiativ av Frankrike som såg 

riskerna för konkurrensnackdelar i jämförelse med länder som ej hade ett något skydd för den 

kvinnliga arbetskraften motsvarande likalöneprincipen.5 Principens ekonomiska syfte 

definierades i fallet Defrenne II då domstolen uttalade att artikel 119, ”med hänsyn till de 

skillnader som föreligger i sociallagstiftningens utvecklingsnivå i de olika medlemsstaterna”, 

verkar för att hindra att företag som är etablerade i de stater som faktiskt har förverkligat 

principen om lika lön missgynnas i förhållande till företag etablerade i stater som ännu inte 

har avskaffat lönediskriminering som missgynnar kvinnor.6 I samma mål definierades även 

artikelns sociala syfte och karaktären av grundläggande EG-rättslig princip, vilket enligt 

domstolen framgick av dess natur och plats i Romfördraget.7

 

Även den direkta effekten av artikel 119 kan tillskrivas målet Defrenne II vars avgörande kom 

1976. Principen hade ditintills ej genomförts på bred front i medlemsstaterna som väntade på 

direktiv som angav hur och när principen skulle genomföras. I Defrenne-domen uttalade 

domstolen dock att artikeln hade en sådan klar och tydlig utformning att denna hade direkt 

effekt även gentemot privata rättssubjekt. Den direkta effekten innebär att den nationella 

                                                 
5 Lundström Karin, 1999, Jämlikhet mellan kvinnor och män… sid 104. 
6 Mål C-43/75 Defrenne mot Sabena II [1976] ECR 455, punkt 9. 
7 Ibid. punkt 10-12. 
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domstolen, utan att invänta direktiv om genomförande eller kompletterande nationell 

lagstiftning, skall tillämpa regeln såsom den stadgas i fördraget.8

 
Principen ersattes genom likalönedirektivet med ett förbud mot lönediskriminering på grund 

av kön för lika eller likvärdigt arbete.9 Direktivet utgjorde en harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning gällande likalöneprincipen som i direktivet definierats såsom 

lika lön och annan ersättning för lika arbete eller arbete som anses likvärdigt.10 Artikel 1 i 

direktivet är huvudsakligen avsedd att underlätta den faktiska tillämpningen av 

likalöneprincipen som ställdes upp i artikel 119 i fördraget och domstolen har genom sin 

praxis slagit fast att direktivets bestämmelse på intet sätt skulle påverka räckvidden och 

innebörden av denna princip.11 Likalöneprincipen återfinns även i Amsterdamfördragets 

artikel 141 där den, likt i direktivet, utvidgats till att omfatta även likvärdigt arbete.12 Genom 

Amsterdamfördraget gavs Rådet behörighet att besluta om åtgärder för att säkerställa att 

principerna om lika lön och likabehandling efterföljs, vilket innebar att principen om lika lön 

för första gången placerades inuti det större sammanhanget likabehandling.13

 

2.1.2 Principen om likabehandling 
 
I likabehandlingsdirektivet som kom 1976 stadgades innebörden av likabehandlingsprincipen 

och de situationer då denna ansågs tillämplig.14 Principen, som innebär att ingen 

diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till 

äktenskaplig- eller familjestatus för förekomma, är tillämplig vid situationer rörande tillgång 

till arbetsuppgifter och befattningar, arbetsvillkor och villkor för att ett 

anställningsförhållande skall upphöra.15 Direktivets tillämpning sträcker sig inte in på det 

område som täcks av fördragets artikel 141. Detta innebär att en fråga som bedömds handla 

om lön ej behandlas under likabehandlingsdirektivets regler. I fråga om pensionsrättigheter 

har domstolen uttalat att direktivet är tillämpligt om frågan för tvisten rörde rätten att inte bli 
                                                 
8 Se bl.a. Christensen A, Den EG-rättsliga försörjningsprincipen versus den europeiska enförsörjarfamiljen, 
Europaperspektiv, Stockholm 1999, sid. 13-40. 
9 Rådets direktiv 75/117/ EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om 
lika lön för kvinnor och män. 
10 Direktiv 75/117 EEG om lika lön för kvinnor och män, se också Nyström 2002 sid 216. 
11 Se Mål 96/80 Jenkins mot Kingsgate (Clothing Productions) Ltd [1981] ECR 911. 
12 I dess tidigare lydelse stadgades enbart lika arbete. 
13 Ellis Evelyn, 1998, Recent Developments in European Community Sex Equality Law, Common Market Law 
Review 35, sid 381. 
14 Direktiv 76/207 EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
15 Se direktivet artiklarna 2.1, 3, 4 och 5.  

 10



uppsagd utan grund, behandlar tvisten fråga om rätten till ersättning som sådan ansågs artikel 

141 tillämplig.16

 
Amsterdamfördraget från 1999 förstärkte skyddet mot diskriminering på flera punkter, bland 

annat genom att framhålla jämställdhet mellan kvinnor och män såsom en av gemenskapens 

uppgifter. Den lista över åtgärder som inbegrips i gemenskapens verksamhet för att uppnå de 

stadgade målen kompletterades med en punkt som anger att ”i all verksamhet som avses i 

artikeln skall gemenskapen syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och 

män och att främja jämställdhet mellan dem.”17

 

2.1.3 Den omvända bevisbördan 
 
Bevisbördedirektivet från 1997 stadgar omvända bevisregler vid fall av diskriminering. När 

en person anser sig kränkt genom att principen om likabehandling ej tillämpats, och lägger 

fram fakta som ger anledning att anta att direkt eller indirekt diskriminering har förekommit 

skall det enligt den omvända bevisbördan åligga svaranden att bevisa att det inte förekommit 

något brott mot principen om likabehandling.18 Direktivet anger att den omvända bevisbördan 

är nödvändig för en effektiv tillämpning av likabehandlingsprincipen.19 I målet Enderby, som 

föregick direktivet, gjordes gällande att arbetstagarna skulle berövas sin möjlighet att göra 

gällande likalönsprincipen vid nationell domstol om den omständigheten att de förebringat 

uppgifter som visar att diskriminering synes föreligga inte fick som följd att bevisbördan 

övergick på arbetsgivaren.20  

 
Genom bevisbördedirektivet definierades för första gången indirekt diskriminering i 

lagtexten. Förståelsen av indirekt diskriminering hade tidigare utvecklats genom domstolens 

praxis och begreppet hade förekommit i flera direktiv men någon legaldefinition av termen 

fanns inte.21 Enligt bevisbördedirektivets lydelse föreligger indirekt diskriminering när en 

                                                 
16 Se Lerwall, L, 2001, Könsdiskriminering: en analys av nationell och internationell rätt, Iustus förlag, sid 60 
samt Mål C-167/97 Seymour Smith och Perez [1999] ECR I-623.  
17 Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen, fördragen om upprättandet av 
Europeiska Unionen och vissa akter som hör samman med dem. Se artiklarna 2 och 3.  
18 Direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering artikel 4.1. Ordföljden ”samt lägger fram 
fakta” gav upphov till uppfattningen att det krävdes statiskt bevisning i mål om indirekt diskriminering vilket lett 
till en omfattande teknisk praxis på området. 
19 Ibid. Preambeln punkt 18. 
20 Mål C-127/92 Enderby, REG 1993, s. I-05535 punkt 18. 
21 Se målen 96/80 Jenkins och 170/84 Bilka Kaufhaus samt SOU 2006:22 En sammanhållen 
diskrimineringslagstiftning, sid 358. 

 11



skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt 

missgynnar en väsentligt större andel av det ena könet. Detta såvida bestämmelsen etc. är 

lämplig och nödvändig och kan motiveras med objektiva faktorer som inte har samband med 

personernas kön.22

 

2.2 Recastdirektivet 
 
De ovan nämnda rättsakterna på området för likabehandling har ändrats ett flertal gånger och 

bestämmelserna har funnits utspridda i flera olika direktiv. Av tydlighetsskäl genomfördes 

därför ytterligare en omarbetning genom det så kallade Recastdirektivet från 2006 som samlar 

alla likabehandlingsbestämmelserna i en och samma text.23 I detta direktiv inkluderas också 

reglerna om omvänd bevisbörda, vilka tidigare återfanns i bevisbördedirektivet.24 Även viktig 

praxis från EG-domstolen har integrerats i direktivets text. Några av dessa domar kommer att 

kommenteras i texten nedan, bland annat fallet Allonby som behandlar regeln om en och 

samma källa, samt fallen Habermann-Beltermann och fallet Webb. Genom de sistnämnda 

domarna klargjordes att skyddet för gravida arbetstagare skall omfatta alla arbetsvillkor, inte 

bara rätten att få tillbaka sin tidigare tjänst eller likvärdig tjänst.25

 

2.3 Legala undantag från principen om likabehandling 

 
Skiljda från frågan om ett rättfärdigande av diskriminering, som uppsatsen kommer att 

behandla vidare, finns även lagstadgade undantag från regeln om likabehandling. Till skillnad 

från rättfärdigandet som aktualiseras först då diskriminering har skett, utgör undantagen en 

ram inom vilken ett särskiljande mellan könen får ske utan att diskriminering anses föreligga. 

 
Tillämpningen av likabehandlingsprincipen bygger på ett garanterande av lika möjligheter till 

anställning och den yrkesutbildning som leder till sådan anställning. Ett visst utrymme i 

bestämmelserna finns dock för formulering av könsspecifika villkor. Undantag från principen 

kan också medges i de fall där den anställdas kön utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav 

                                                 
22 Direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering, artikel 2.2. 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män I arbetslivet (omarbetning). Se direktivets första skäl.  
24 Se direktivet, skäl 30.  
25 Se förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter 
och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. KOM 2004/279 Slutlig. 
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med anledning av verksamhetens natur eller det sammanhang i vilket den utförs.26 Genom 

Amsterdamfördraget utökades artikel 141 med en fjärde punkt som också stadgar ett 

undantag. Punkten anger att medlemsstaterna har rätt att behålla eller besluta om åtgärder om 

särskilda förmåner för att underlätta för det underrepresenterade könet att bedriva 

yrkesverksamhet eller kompensera för nackdelar i yrkeskarriären, så kallad positiv 

särbehandling.27 Undantag medges även för nationella bestämmelser till skydd för mödrar, 

vilket behandlas mer utförligt i uppsatsens avsnitt 4.3. 

 

En medlemsstat har själv rätten att besluta om åtgärder för säkerställandet av inre och yttre 

säkerhet samt organisationen av försvarsmakten. I denna situation aktualiseras undantaget 

från likabehandling med anledning av verksamhetens natur eller det sammanhang i vilket den 

utförs. Målet Sirdar klargjorde dock att undantaget inte får tolkas som ett generellt förbehåll 

för alla åtgärder som en medlemsstat vidtar med hänvisning till skyddet för allmän säkerhet.28 

I målet Sirdar nekades en kvinna att söka en kocktjänst hos Royal Marines (den brittiska 

marinkåren), då kvinnor var principiellt uteslutna från marinkåren.29

 

För att ett undantag från en individuell rättighet skall anses godtagbart måste proportionalitet 

föreligga. Undantaget får därmed inte gå utöver gränserna för vad som är lämpligt och 

nödvändigt, dessutom skall likabehandlingsprincipen, så långt det är möjligt, förenas med 

kraven på allmän säkerhet som ligger till grund för verksamhetens utförande.30 I fallet Sirdar 

ansåg domstolen att undantaget var korrekt applicerat, nekandet av ansökan stred därför inte 

mot likabehandlingsprincipen. Svaret motiverades av att även kockarna strider på frontlinjen i 

marinkåren, som utgör försvarets spjutspets. Särskilda villkor, som helt utesluter kvinnor från 

kåren, ansågs för denna typ av anfallstrupper vara befogad.31

 

                                                 
26 Likabehandlingsdirektivet 2002/73/EEG artikel 2.6. Återfinns nu i Recastdirektivet artikel 14(2). 
27 Se EGF artikel 141.4 samt Nyström Birgitta 2002, EU och arbetsrätten 3:e upplagan, Norstedts Juridik AB, 
sid 95. 
28 Mål C-273/97 Sirdar v. Army Board and Secretary of State for Defence [1999] ECR I-7403. 
29 Ibid. punkt 9. 
30 Ibid. punkt 26. 
31 Ibid. punkt 30-31. 
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3. Indirekt diskriminering 
 
Indirekt diskriminering etablerades för första gången i en amerikansk domstol på 1970-talet i 

ett mål gällande rasdiskriminering.32 Förbudet mot direkt diskriminering ansågs inte längre 

utgöra ett tillräckligt medel för att uppnå de syften som eftersträvades, nämligen reell 

likabehandling. Den amerikanska termen adverse impact kom i Storbritannien att bli indirect 

discrimination, vilket föranledde bruket av denna term inom EG-rätten.33

 
Kapitlet inleds med en presentation av begreppet indirekt diskriminering och de rättsakter 

som är av betydelse för tillämpningen av förbudet. Därefter redogörs för användningen av 

begreppet genom EG-domstolens praxis i frågan, följt av en presentation av de möjligheter 

som existerar för rättfärdigande av konstaterad indirekt diskriminering. 

 

3.1 Begreppets innebörd och dess utveckling 
 

Direkt diskriminering föreligger om en person behandlas sämre än en annan person som 

befinner sig i en jämförbar situation behandlats eller skulle ha behandlats, om den 

missgynnande handlingen kan sägas ha ett direkt samband med den drabbades 

könstillhörighet.34 Vid indirekt diskriminering förekommer, till skillnad från den direkta 

diskrimineringen, ingen uttrycklig hänvisning till viss en kategori av personer (kön, etnicitet, 

religion etc.), man ser istället till den missgynnande effekt hos någon av dessa kategorier som 

blir följden av ett visst förfarande eller en regelutformning. Även i den legala definitionen av 

indirekt diskriminering anges att en jämförelse skall ske med personer av det andra könet. 

Indirekt diskriminering kan rättfärdigas om den aktuella bestämmelsen eller förfaringssättet 

kan motiveras objektivt av ett berättigat mål, och om medlen för att uppnå detta mål anses 

vara lämpliga och nödvändiga. 35

                                                 
32 Griggs mot Duke Power Co, 401 U.S. 424, 1971. 
33 Lundström Karin, 2000, Indirekt könsdiskriminering i EG-domstolens tappning, ur Perspektiv på 
Likabehandling, Juristförlaget , sid 94. 
34 Se def. av direkt diskriminering i bl.a. Recastdirektivet 2006/54 art. 2(1)a. 
35 Ibid. art 2(1)b. 
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Förbudet mot indirekt diskriminering kan sägas utgöra ett verktyg för att realisera reell 

likabehandling där regler mot direkt diskriminering och formell likabehandling brister. Ett 

förfarande som verkar objektivt och könsneutralt faller utanför verkningsområdet för 

förbuden mot direkt diskriminering. Detta gör den indirekta diskrimineringen till den enda 

möjligheten att bevisa och komma till rätta med på papperet objektiva krav, villkor eller 

bestämmelser som i praktiken inte är könsneutrala.36 Könsneutralitet är i det närmaste en 

självklarhet i dagens samhälle där det inte längre är politiskt eller kulturellt accepterat att 

uttryckligen särbehandla eller missgynna med hänvisning till kön. Denna insikt förstärker 

innebörden av förbudet mot indirekt diskriminering.37

 
Definitionen av indirekt diskriminering kom att ändras tack vare två nya direktiv på området 

för likabehandling. Dessa direktiv avsåg dock inte att reglera könsdiskriminering, den antagna 

definitionen härrörde istället från praxis rörande etnisk diskriminering.38  I fallet O’Flynn 

sattes beviskraven för indirekt etnisk diskriminering betydligt lägre än vad som stadgats i 

bevisbördedirektivet. Genom den nya definitionen blev det vid fråga om etnisk diskriminering 

tillräckligt att visa att bestämmelsen skulle kunna få en diskriminerande effekt för att indirekt 

diskriminering skulle anses föreligga. 39  

 

Det ansågs dock viktigt att definitionerna av diskriminering var desamma över hela 

diskrimineringsområdet, vilket föranledde att den nya definitionen av indirekt diskriminering 

införlivades även i Direktiv 2002/73 EG om ändring av likabehandlingsdirektivet. Konceptet 

från fallet O’Flynn blev härigenom tillämpbart även vid fråga om indirekt 

könsdiskriminering.40 Detta medförde att beviskraven förändrades. Tidigare krävdes för ett 

konstaterande av diskriminering att käranden kunde visa statistiskt material till stöd för sitt 

åberopande. Först därefter kunde bevisbördan gå över till svaranden som hade att motivera 

                                                 
36 Lundström Karin, 2000, Indirekt könsdiskriminering i EG-domstolens tappning, Sid 95.  
37 Ibid. Sid 98. 
38 Direktivet 2000/43 EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung och Direktiv 2000/78 EG om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling. 
39 Mål C-237/94, O’Flynn mot Adjudication Officer, REG 1996 sid. I-2617. Fallet behandlade arbetskraftens fria 
rörlighet inom gemenskapen och speciellt frågan om diskriminering av migrerande arbetstagare. I domen 
hänvisades till tidigare praxis som fastslagit ”att såvida en bestämmelse i nationell rätt inte är objektivt 
motiverad och står i proportion till det eftersträvade syftet, skall den anses som indirekt diskriminerande då den 
till sin natur innebär en risk för att migrerande arbetstagare drabbas i högre grad än arbetstagare som är 
medborgare i landet och följaktligen utgör en fara för att nackdelar skall uppkomma för de förra.” 
40 Prechal Sacha 2004 ”Equality of treatment, non-discrimination and social policy: Achievements in three 
themes”, Common Market Law Review, Vol. 41, sid 535. 
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det tvistiga villkoret eller åtgärden. Kravet på statistik syftade till att säkerställa att situationen 

inte endast avspeglade tillfälligheter eller kortvariga fenomen.41

 

3.2 EG-domstolens praxis om indirekt diskriminering 
 

Uttrycket indirekt diskriminering vid fråga om könsdiskriminering, användes för första 

gången av EG-domstolen i målet Defrenne II från 1975.42 I detta fall avsåg domstolen dock 

att definiera dold diskriminering i motsats till öppen eller direkt diskriminering. Några år 

senare godtogs, i målet Jenkins mot Kingsgate, ett åberopande av Griggs mot Duke Power – 

det amerikanska fall vari argumentationen om icke uppsåtlig diskriminering för första gången 

accepterades. Målet Jenkins behandlade en tvist mellan en kvinnlig deltidsanställd och dennas 

arbetsgivare. Kvinnan hade erhållit lägre timlön än den som betalats till manliga 

heltidsarbetande kollegor som utfört lika arbete.43 Domstolen konstaterade att den 

löneskillnad som aktualiserats i fallet inte utgjorde en diskriminering oförenlig med fördragets 

artikel 119, i den mån skillnaden inte i realiteten indirekt syftade till att sänka lönenivån för 

deltidsarbetande på den grund att dessa uteslutande eller till övervägande del utgjordes av 

kvinnor.44

 

Även målet Bilka-Kaufhaus behandlade deltidsanställda arbetstagares rättigheter. I detta fall 

var frågan huruvida arbetsgivaren, varuhuset Bilka, enligt likalöneprincipen fick begränsa 

rätten till avtalad pensionsförsäkring till att enbart omfatta heltidsanställda. I praktiken 

utgjordes en övervägande del av de deltidsanställda arbetstagarna av kvinnor.45 Systemet 

ansågs vara i strid med likalöneprincipen om arbetsgivaren ej kunde visa på sakliga skäl för 

denna uteslutning, dessa skäl fick inte vara grundade på kön.46 Med sakliga förstås skäl som 

föranletts av ett verkligt behov, som är relevanta och nödvändiga för att uppnå syftet.47

 

                                                 
41 Det specifika kravet på signifikant statistik som sattes upp i Enderby-domen får till effekt att ett visst antal 
anställda måste ingå i jämförelsegrupperna för att statistiken skall anses vara relevant och rättvisande. Denna 
metod skiljde sig från bevisningen av direkt diskriminering där käranden endast hade att visa att denne 
missgynnats i förhållande till en person av det andra könet. Se mål C-127/92 Enderby [1993] REG I-05535. 
42 Mål 43/75 Defrenne mot Sabena II [1976] ECR 455. 
43 Mål 96/80 Jenkins mot Kingsgate (Clothing Productions) Ltd [1981] ECR 911 punkt 2. 
44 Ibid. Punkt 15.  
45 Att kvinnorna valt deltidsformen för sin anställning förklarades i sin tur av det ansvar för barn och familj som 
vid tidpunkten tillskrevs kvinnan i betydligt större utsträckning än mannen. 
46 Mål 170/84 Bilka Kaufhaus GmbH mot Karin Weber von Hartz [1986] ECR 1607. 
47 Se Nyström 2002, EU och arbetsrätten, sid. 214 med vidare hänvisning. 
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I fallet Enderby behandlades frågan om lönesättning som fastställts genom 

kollektivavtalsförhandlingar som förts separat för två berörda yrkesgrupper, kunde anses vara 

diskriminerande.48 Domstolen klargjorde i detta fall skillnaden mellan uppsåtlig 

diskriminering och ett förfarandes diskriminerande effekt.49 Domstolen angav att 

omständigheten att de ifrågavarande lönerna ej hade någon diskriminerande verkan om man 

såg till de båda grupperna separat, inte hindrade ett konstaterande av diskriminering då 

olikabehandling skett av de båda grupperna vilka delade såväl arbetsgivare som fackförening. 

En sådan möjlighet hade möjliggjort ett lätt kringgående av likalönsprincipen genom 

separering av löneförhandlingarna. 50  

 

I Helmig-målet var de deltidsanställda arbetstagarna, till skillnad från de heltidsanställda, inte 

berättigade övertid för tid som arbetats utöver ordinarie arbetstid. Även i detta fall utgjordes 

de deltidsanställda arbetstagarna, och därmed de i fallet missgynnade, till stor del av kvinnor. 

I detta mål ansåg dock domstolen inte att diskriminering förelåg. Ett kollektivavtal reglerade 

såväl deltids- som heltidsanställdas rätt till övertidsersättning endast för den tid de arbetade 

överstigande, enligt avtalet, ordinarie arbetstid. Domstolen ansåg inte att en olika behandling 

av de båda grupperna hade skett, då de erhållit samma ersättning för samma tid. 51

 

På grund av att olika rättsföljder aktualiseras beroende på vilken del av regelverket mot 

diskriminering som tillämpas är en kategorisering av det enskilda fallet nödvändigt innan 

diskrimineringsfrågan kan behandlas.52 En fråga som behandlar lönevillkor hanterades 

tidigare av likalöneprincipen samt likalönedirektivet, en fråga om anställningsvillkor 

reglerades av likabehandlingsdirektivet och frågor om socialförsäkring reglerades i sin tur i ett 

tredje direktiv om likabehandling i fråga om social trygghet.53 Idag finns alla bestämmelserna 

samlade i Recastdirektivet, men kategoriseringen av frågan är fortfarande av vikt. Vid 

diskriminering med grund i ett anställningsvillkor kan undantagen från 

likabehandlingsprincipen aktualiseras, om verksamhetens art eller det sammanhang i vilket 

den utförs är sådant att ett särskiljande grundat på kön är befogat. Då frågan rör 

                                                 
48 Mål C-127/92 Enderby [1993] REG I-05535 punkt 5.  
49 Ibid. punkt 22 och 23. 
50 Mål C-127/92 Enderby [1993] ECR I-05535 punkt 22. 
51 Mål C-399/92, 409/92, 425/92, 34/93, 50/93, 78/93 Stadt Lengerich m.fl. mot Angelika Helmig m.fl. [1994] 
ECR I-5727. 
52 Costello & Davies 2006, The Case Law of the Court of Justice… sid 1574.  
53 Direktiv 79/7/EEG om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om social trygghet. Se också Nyström sid. 212 om den vida definitionen av lönebegreppet som innefattar bland 
annat ålderspension, avgångsvederlag och sjuklön. 
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lönediskriminering finns inga legala undantag från diskrimineringsförbuden. Dock återstår en 

möjlighet till rättfärdigande av diskrimineringen om arbetsgivaren på ett objektivt sätt kan 

motivera löneskillnaderna.  

 

3.3 Att rättfärdiga indirekt diskriminering 
 
Ett rättfärdigande av indirekt diskriminering handlar om en avvägning mellan två intressen. 

Om det till synes neutrala villkoret eller förfarandet trots sin utformning missgynnar personer 

av det ena könet, måste syftet med villkoret eller förfarandet i sig vara skyddsvärt och av 

sådan vikt att det kan ges företräde framför reglerna mot diskriminering.54 För att detta 

intresse skall kunna medföra ett rättfärdigande av den indirekta diskrimineringen krävs dock 

att inga andra alternativa handlingssätt eller medel finns att tillgå för att det avsedda målet 

skall kunna uppnås.55 Det senare kravet är ett uttryck för den EG-rättsliga 

proportionalitetsprincip som stadgas i EG-fördraget och reglerar institutionernas 

befogenheter. Betydelsen är densamma för samtliga principens tillämpningsområden, 

nämligen att agerandets omfattning skall stå i proportion till målet.56

 

3.3.1 Rättfärdigandet på den gemensamma marknaden 
 
Rättfärdiganderesonemanget återfinns även bland fri rörlighetsreglerna på EU:s gemensamma 

marknad, där det till exempel är förbjudet att ställa upp kvantitativa handelshinder för varor 

från andra medlemsstater.57 I detta fall granskar man om en åtgärd utgör ett handelshinder 

eller om effekten av denna motsvarar ett sådant. En åtgärd med verkan motsvarande ett 

handelshinder, som dock inte utgör en olikabehandling baserad på ursprung eller nationalitet 

anses inte som direkt diskriminerande utan kan rättfärdigas. Den åberopade 

rättfärdigandegrunden måste utgöras av ett nationellt syfte som anses vara mer skyddsvärt än 

upprätthållandet av den fria rörligheten. Dessa syften har vuxit fram genom praxis.58 På 

                                                 
54 SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, sid 364. 
55 Ibid. sid 365. 
56 Se artikel 5 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGF), EGT C 325/35 24.12.2002. 
57 Se artikel 28-30 EGF. 
58 Se den så kallade Cassisdoktrinen som tillkommit efter domen i mål C-120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 
00649. 
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samma sätt som vid tillämpning av regelverket för likabehandling finns det i fråga om 

handelshinder även lagreglerade undantag.59

 

3.3.2 Objektivt grundade skäl och proportionalitet 
 
När arbetstagaren har gjort antagligt att indirekt diskriminering föreligger ges svaranden en 

möjlighet att bevisa att det omstridda villkoret ej har något att göra med kön. I fallet Enderby 

uttalade domstolen att det normal sett åvilar den som åberopar vissa omständigheter att bevisa 

att dessa är riktiga, men att denna bevisbörda kan flyttas om så är nödvändigt för att inte 

frånta arbetstagare som utsatts för diskriminering effektivt medel för att upprätthålla respekten 

för likalönsprincipen.60

 

Vidare anfördes att då ett företag tillämpar ett lönesystem som helt saknar öppenhet, och en 

kvinnlig arbetstagare visat att de kvinnliga genomsnittliga lönerna för ett relativt stort antal är 

lägre än motsvarande genomsnittslön för manlig arbetstagare, har arbetsgivaren att visa att 

den lönepolitik som tillämpas inte är diskriminerande.61 Det är därefter den nationella 

domstolens uppgift att bedöma vad arbetsgivaren anfört såsom sakliga skäl för rättfärdigandet 

av en indirekt diskriminerande regel.62

 

Arbetsgivaren har att visa att det tillämpade förfarandet har sin grund i objektiva ekonomiska 

skäl. Dessa skall dessutom höra samman med driften av företaget. Såsom uttalats i fallet Bilka 

räcker det alltså inte att arbetsgivaren med den omtvistade lönepolitiken velat uppnå andra 

mål än diskrimineringen av kvinnor.63 En lönepolitik som innebär högre lön till 

heltidsanställda än deltidsanställda arbetstagare kan till exempel anses motiverad om den 

aktuella lönesättningen utgör en strävan efter att uppmuntra heltidsarbete.64  

 

 

                                                 
59 Artikel 30 EGF. 
60 Se mål C-127/92 Enderby [1993] ECR I-05535. 
61 Ibid. punkt 14. Vari även refereras till målet Bilka-Kaufhaus (170/84). 
62 Se bland annat generaladvokatens utlåtande i mål C-236/98 Jämställdhetsombudsmannen mot Örebro 
Landsting, [2000] ECR I-02189, punkt 36. 
63 Även innan bevisbördedirektivet tillkom tillämpades dock dessa regler. Se bland annat mål 170/84 Bilka-
Kaufhaus punkt 32-35. 
64 Se mål 96/80 Jenkins mot Kingsgate, punkt 12. 
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I Enderby-domen uttalades att en regel som konstaterats missgynna en grupp anställda ej 

kunde rättfärdigas på den grund att regeln om den tillämpades separat, ej innebar 

diskriminering. Detta ansågs kunna utgöra ett kryphål för en arbetsgivare som önskar 

undkomma påstående om diskriminering.65 Till bevisningen tillkommer även kravet på 

proportionalitet, som anger att det omtvistade villkoret skall vara nödvändigt för att det 

eftersträvade syftet skall uppnås, det skall heller inte finnas några alternativa mindre 

diskriminerande sätt att uppnå detta syfte på. Missgynnandet, d.v.s. den orsakade skadan skall 

också anses vara i proportion till nyttan med det eftersträvade målet. 66

 

Domstolen har i sin praxis poängterat skillnaden mellan uppsåtlig, uttryckt diskriminering och 

det fall där diskriminering istället utgörs av den effekt en viss åtgärd för med sig. Det vill säga 

skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering. Den indirekta diskrimineringen har 

ansetts utgöra en mindre kränkning, då det aktuella förfarandet inte åsyftat en könsbaserad 

olikabehandling. Denna kan därför godtas till förmån för skyddet för de ekonomiska intressen 

som arbetsgivaren uttryckt. Denna grundläggande skillnad mellan begreppen är viktig att ha 

med sig inför behandlingen av de indikationer som ligger till grund för frågan om möjligheten 

att rättfärdiga även direkt diskriminering.  

                                                 
65 Se domen i mål C-127/92 Enderby [1993] ECR I-05535. Punkt 22. 
66 Se bl.a. Bilka-Kaufhaus, punkt 35. 

 20



 

 

 

4. Direkt diskriminering 
 
Vid en studie av praxis gällande direkt diskriminering uppmärksammar man snart att den typ 

av uttryckt särskiljande som förbudet mot diskriminering avser att reglera i stort sett lyser 

med sin frånvaro. En stor del av de mål som dock hamnar under denna kategori behandlar 

frågan om diskriminering på grund av, eller i samband med arbetstagarens graviditet. Denna 

praxis är inte oviktig för uppsatsens vidare analys av rättfärdigandefrågan. Analyser av de 

domar som behandlar just graviditetsdiskriminering har bland annat gett upphov till en 

diskussion angående det korrekta i att kategorisera vissa situationer som direkt 

diskriminerande. En diskussion har även uppkommit om domstolen genom sina formuleringar 

stundom balanserat på gränsen till att medge ett rättfärdigande vid fall av direkt 

diskriminering. 

 

4.1 Begreppets innebörd 
 
Direkt diskriminering sker då när en person på grund av könstillhörighet behandlas mindre 

förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation.67 För att direkt könsdiskriminering skall anses föreligga skall man kunna 

etablera ett direkt samband mellan den missgynnande handlingen och den drabbades 

könstillhörighet. För att ett sådant kausalsamband skall anses föreligga krävs dock inte att 

könstillhörighet är den enda eller avgörande grunden till ett missgynnande. Det räcker att 

missgynnandet har någon form av samband med könstillhörighet.68

 

Den första skiljelinjen mellan direkt och indirekt könsdiskriminering etablerades i målet 

Defrenne II, där domstolen resonerade kring skillnaden mellan dold (indirekt) och öppen 

(direkt) diskriminering.69 Detta resonemang bidrog till att skapa en förvirring kring 

                                                 
67 Se definitionen av direkt diskriminering i bl.a. Recastdirektivet 2006/54. 
68 Lerwall 2001, Könsdiskriminering… sid. 135. 
69 Mål 43/75 Defrenne mot Sabena II [1976] ECR 455. 
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terminologin, då det inte finns några faktorer som hindrar att båda formerna av diskriminering 

vidtas öppet såväl som dolt. Tvärtom är det ofta så att det är den direkta diskrimineringen som 

företas i det dolda.70 I senare praxis lämnade domstolen den initiala uppdelningen därhän och 

idag finns den direkta diskrimineringen definierad i ett flertal direktiv.  

 

Genom direktivet 2002/73/EG om ändring av det ursprungliga likabehandlingsdirektivet 

utvidgades definitionen av direkt diskriminering och en möjlighet till hypotetiska jämförelser 

infördes. Enligt denna definition skall direkt diskriminering anses förekomma när ”en person 

på grund av ras eller etniskt ursprung behandlas mindre förmånligt än en annan person 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.”.71 Detta 

analyseras i doktrinen som ett steg framåt för domstolens jämställdhetsarbete, då det tidigare 

krävdes en faktisk jämförelse för att direkt diskriminering skulle kunna fastställas. Dock 

påpekas att nyttjandet av en hypotetisk jämförelse kan komma att begränsas av kravet på en 

och samma källa.72

 

Resonemanget om en och samma källa kan exemplifieras med domen från fallet Allonby där 

en  kvinnlig arbetstagare ansåg sig vara diskriminerad i jämförelse med en manlig arbetstagare 

på samma arbetsplats.73 Kvinnan jobbade på uppdragsbasis och hade ej samma arbetsgivare 

som den manliga kollegan med vilken hon jämfört sig.74 Domstolen uttalade att då en och 

samma källa inte kan tillskrivas de faktiska löneskillnaderna, kan ingen hållas ansvarig eller 

åtgärda den diskriminerande behandlingen.75 Allonby kunde därmed inte göra gällande 

likalöneprincipen gentemot sin arbetsgivare genom att hänvisa till en jämförelse med manlig 

anställd hos sin tidigare arbetsgivare.76

 

4.2 EG-domstolens praxis om direkt diskriminering  
 
I fallet Dekker gavs domstolen för första gången tillfälle att pröva en diskrimineringsfråga där 

den direkta diskrimineringen inte var uppenbar på grund av uttryckta villkor från 

                                                 
70 Ellis 2005, EU Anti-discrimination… sid. 89. 
71 Direktiv 2002/73/EG Artikel 2.2. 
72 Prechal Sacha 2004, Equality of Treatment… sid. 546. 
73 Mål C-256/01 Allonby, [2004] ECR I-0087.  
74 Ibid. punkt 47.  
75 Ibid. punkt 46. 
76 Ibid. punkt 50. 
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arbetsgivaren.77 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker nekades på grund av sin graviditet en 

anställning för vilken hon ansetts vara den mest lämpade. Detta föranledde frågan om direkt 

diskriminering på grund av kön förelåg.78 Domstolen anmärkte att de ekonomiska skäl som 

arbetsgivaren angett såsom grund för att inte anställa Dekker gick att härleda till graviditeten, 

varvid även oviljan att anställa ansågs direkt hänförbar till detta tillstånd. Då endast en 

kvinnlig arbetstagare kan vägras anställning på grund av graviditet, fastslog domstolen att en 

sådan vägran utgör direkt könsdiskriminering.79  

 

Jämförbarhet är ett kriterium som måste vara uppfyllt för att könsdiskriminering skall kunna 

konstateras. Finner domstolen således att jämförbarhet ej föreligger, faller även ett 

konstaterande av diskriminering. Av såväl likalönedirektivet som likabehandlingsdirektivet 

framgick att jämförelsen skall företas med en person av det icke missgynnade könet. Praxis på 

området för graviditetsrelaterad diskriminering visar dock att diskriminering kan anses vara 

förevarande även då en jämförelse med manlig arbetstagare ej har skett. Detta faktum låg till 

grund för den fällande domen i fallet Dekker.  

 

4.2.1 Fallet Hertz – missgynnande med anledning av frånvaro på grund av 
graviditet 
 
I Dekkerfallet kretsade tvisten kring de konsekvenser som skulle uppstå på grund av den 

arbetssökandes kommande mammaledighet. I domen används dock det generella uttrycket 

frånvaro på grund av graviditet, vilket föranlett frågan om graviditetsskyddet omfattar all 

frånvaro som kan härledas till graviditet.80 I Handels – og Kontorfunktionaerernes Forbund I 

Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening (Hertz) rörde tvisten en uppsägning på grund av 

frånvaro som orsakats av sjukdom.81 Sjukdomen var graviditetsrelaterad och medförde ökad 

frånvaro under graviditeten samt efter förlossningen.82 Domstolen fastslog i detta avgörande 

att skyddet i likabehandlingsdirektivet inte avser situationen då uppsägning föregås av 

                                                 
77 I dessa tidigare fall har enbart en prövning av de i likabehandlingsdirektivet tillåtna undantagen aktualiserats. 
Se Julén Votinius J, 2007, Föräldrar i arbete, Makadam förlag, sid. 194 med vidare hänvisning. 
78 Mål C-177/88 Dekker v. Stitching Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus, [1990] ECR I-394 punkt 
10. 
79 Mål C-177/88 Dekker, punkt 12.  
80 Se till exempel Julén Votinius, 2007, Föräldrar i arbete, sid. 194. 
81 Mål C- 179/88 Handels – og Kontorfunktionaerernes Forbund I Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening 
(Hertz) [1990] ECR I-03979, punkt 4. 
82 Ibid. Punkt 3 och 4. 
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sjukdom orsakad av graviditet eller förlossning.83 Domstolen påtalade att skyddet mot 

uppsägning på dessa grunder gäller under mammaledigheten, men då denna ledighet gått ut 

skall ingen åtskillnad göras mellan sjukdom orsakad av förlossning eller graviditet och annan 

sjukdom.84 Allmänna regler om sjukfrånvaro aktualiserades och den koppling mellan 

graviditet och missgynnande som lades till grund för avgörandet i fallet Dekker gjordes 

således inte här.85  

 
I Hertzfallet förekommer ingen konkret jämförelse, men domstolen konstaterar ändå att 

kvinnliga och manliga arbetstagare i lika hög grad utsätts för sjukdomar och att den 

avgörande frågan var den om kvinnor avskedades på samma villkor som män.86 Trots att 

graviditet såsom biologiskt faktum endast inträffar för kvinnor påvisar Lundström att 

domstolen i Hertzfallet placerade de kvinnor som efter utgången av den nationellt lagstadgade 

ledigheten drabbats av komplikationer hänförbara till graviditeten i en jämförelsesituation 

med sjukfrånvarande män.87

 

4.2.2 Fallet Webb – En öppning för rättfärdigande av direkt diskriminering 
 
I målet Webb prövades frågan om direkt könsdiskriminering förelåg då Carole Louise Webb, 

som kort efter sin anställning som vikarie hos företaget EMO upptäckte att hon var gravid, 

sades upp trots att hon blivit utlovad en fortsatt tjänst när vikariatet löpt ut. Webb hävdade att 

uppsägningen utgjorde direkt könsdiskriminering och fallet ledde till tolkningsfrågan om en 

uppsägning av kvinnlig arbetstagare som anställts för att ersätta annan kvinnlig arbetstagare 

under dennas mammaledighet utgjorde könsdiskriminering i strid med 

likabehandlingsdirektivet. 88

 

I fallet Webb upptäckte arbetsgivaren att sökanden skulle vara mammaledig under samma 

period som den andra arbetstagarens mammaledighet och sade därför upp Carole Louise 

Webb med hänvisning till nödvändigheten i att den anställda är på arbetet under den aktuella 
                                                 
83 Mål C- 179/88 Handels – og Kontorfunktionaerernes Forbund I Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening 
(Hertz) punkt 14 och 15. I fallet hänvisas även till fallet Dekker som avgjordes samma dag och fastslog att 
uppsägning av en kvinnlig arbetstagare på grund av dennas graviditet utgör direkt diskriminering på grund av 
kön. Se punkterna 11-13. 
84 Detta innebär att könsdiskriminering inte kunde komma i fråga då även män kunde avskedas på grund av 
sådan frånvaro som aktualiserades i fallet. Mål C-179/88 Hertz, punkt 16. 
85 Julén Votinius 2007, Föräldrar i arbete, sid.196. 
86 Mål C-179/88 Hertz, punkt 17. 
87 Lundström 1999, Jämlikhet mellan kvinnor och män… sid. 243. 
88 Mål C-32/93 Webb mot EMO Air Cargo [1994] ECR I-03567 punkt 3 och 4.  
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perioden. Arbetsgivaren hade ej kännedom om graviditeten och åberopandet innehöll därför 

frågan om arbetsgivaren sagt upp en man, anställd av samma skäl, om denne hade behövt vara 

ledig under samma period med anledning av medicinska eller andra orsaker.89 Domstolen 

fastslog härvid att det ej går att jämföra en situation där en kvinna ej kan fullgöra en 

arbetsuppgift då det visar sig att hon är gravid, med en situation där en man på grund av 

medicinska eller andra orsaker ej kan fullgöra sina arbetsuppgifter.90 Uppsägningen 

underkändes därmed av domstolen som angav att de, gentemot en tillsvidareanställd kvinna, 

vidtagna åtgärderna ej kunde motiveras med de skäl som anförts.  

 

Doktrinen kommenterar domen ur olika perspektiv, dock med gemensam utgångspunkt i det 

uttryckssätt som tillämpas av domstolen i avgörandet. Att denna valde att understryka att den 

förbjudna åtgärden vidtagits gentemot en tillsvidareanställd kvinna gav signaler att 

anställningsformen i fråga haft inverkan på utfallet i tvisten. Ett rimligt antagande är att 

domstolen förvisso ansåg anställningsformen vara av vikt, men att osäkerhet rådde i fråga om 

vilket resultatet hade blivit om frågan istället aktualiserat en visstidsanställning.91  

 

Domen i Webb-fallet har även uppmärksammats ur ett rättfärdigandeperspektiv. Domstolen 

sätt att uttrycka sig i domen visar nämligen på en öppning för att under vissa omständigheter 

medge ett rättfärdigande av direkt könsdiskriminering.92 I den engelska versionen uttrycks 

nämligen att: “termination of a contract for an indefinite period on grounds of the woman's 

pregnancy cannot be justified by the fact that she is prevented, on a purely temporary basis, 

from performing the work for which she has been engaged.”93

 

Denna öppning till trots har domstolen hittills inte accepterat ett rättfärdigande av direkt 

diskriminering. Den praxis som behandlar fall där skyddet för gravida arbetstagare äventyrats 

är idag omfattande och i såväl generaladvokatsyttranden som i domarna behandlas 

rättfärdigandet som potentiellt i teorin, men aldrig tillämpbart i det aktuella fallet. Detta 

uppmärksammades bland annat av generaladvokaten i fallet Busch från 2001 som i sitt förslag 

                                                 
89 Mål C-32/93 Webb mot EMO Air Cargo punkt 15. 
90Ibid. punkt 24 och 25. Man instämde vidare med vad Webb gjort gällande om att graviditet inte på något sätt är 
jämförbart med ett sjukdomstillstånd, än mindre med arbetsoförmåga av icke-medicinska skäl – då dessa 
tillstånd skulle kunna motivera en uppsägning av kvinnlig anställd utan att detta skulle innebära diskriminering 
på grund av kön. 
91 Se diskussion i Julén Votinius 2007, Föräldrar i arbete, sid. 204. 
92 Ellis Evelyn, 1998, Recent Developments in European Community Sex Equality Law, CMLR 35, sid. 392-393. 
93 Mål C-32/93, Webb mot EMO Air Cargo, punkt 27. I den svenska versionen av domen används dock inte 
ordet rättfärdigas utan det mer neutrala “med motiveringen att”. 
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till avgörande konstaterade att argumentet att ett företag som anställt en gravid kvinna lider 

ekonomisk skada under arbetstagarens graviditet eller då denna nyttjar sin rätt till 

mammaledighet aldrig har accepterats som en anledning att rättfärdiga diskriminering.94

 

4.2.3 Fallet Tele Danmark – skyddet för den gravida kvinnan vid 

tidsbegränsade anställningar 

 
Utgången i målet Tele Danmark utgjorde ett starkt ställningstagande av domstolen till den 

gravida och mammalediga kvinnans försvar. Diskrimineringen i detta fall utgjordes av en 

uppsägning av en gravid kvinna som ej skulle kunna arbeta under större delen av den 

tidsbestämda period hon anställts för. Arbetsgivaren Tele Danmark åberopade som motiv till 

uppsägningen dels att arbetstagaren handlat illojalt genom att inte berätta om sin graviditet, 

dels att denna inte skulle kunna komma att fullgöra en väsentlig del av anställningsavtalet.95 

Tele Danmark ansåg därmed inte att uppsägningen skett med grund i arbetstagarens graviditet 

och tillade att endast uppsägning av anställningar som gäller tillsvidare strider mot 

gemenskapsrättens likabehandlingsregler.96

 

Att domstolen avgjort ett flertal domar på faktumet att anställningen i fråga varit på obestämd 

tid uppmärksammades av Generaladvokat Colomer i sitt förslag till avgörande i Tele 

Danmarkfallet. Han hänvisade bland annat till fallet Habermann-Beltermann där domstolen 

konstaterat att det lagstadgade förbud mot nattarbete, i vilket missgynnandet hade sin grund, 

verkade endast under en begränsad tid i relation till den aktuella tillsvidareanställningens 

längd. Även i fallet Webb uttalade domstolen att en uppsägning av gravid arbetstagares 

tillsvidareanställning ej kunde godtas med motiveringen att arbetstagaren tillfälligt skulle vara 

förhindrad att utföra arbetet för vilket hon anställts.97  

 

Marianne Brandt-Nielsen sades upp från sin anställning hos Tele Danmark, på grund av att 

hon ej skulle kunna arbeta under en stor del av anställningstiden, samt att hon ansågs ha 

                                                 
94 Se förslag till avgörande av generaladvokat Colomer i mål C-320/01, Busch mot Klinikum Neustadt [2003] 
ECR I-2041, punkt 32. 
95 Mål C-109/00 Tele Danmark A/S mot Handels- og Kontorsfuntionaerernes Forbund i Danmark [2001] ECR. 
I-06993, punkt 20. 
96 Ibid. punkt 21. 
97 Se förslag till avgörande av Generaladvokat Colomer i mål Tele Danmark, punkt 25 och 26 samt mål C-
421/92 Habermann-Beltermann [1994] ECR I-01657. 
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handlat illojalt mot arbetsgivaren genom att ej upplysa denna om sin situation.98 Domstolen 

ansåg dock att uppsägningen stred mot såväl likabehandlingsdirektivet som 

mödraskyddsdirektivet.99 Domstolen klargjorde att de tolkningar som vidtagits i tidigare 

praxis angående diskriminering av tillsvidareanställda arbetstagare ej ändrades i detta fall där 

anställningen i fråga var en visstidsanställning.100 Vidare gjorde domstolen tolkningen att om 

en sådan åtskillnad i behandling hade varit åsyftad i likabehandlingsdirektivet eller 

mödravårdsdirektivet hade detta uttryckligen angivits.101 Angående den åberopade 

illojaliteten gentemot arbetsgivaren uttalades i domen att en skyldighet att upplysa 

arbetsgivaren om graviditet skulle riskera att göra skyddet för gravida verkningslöst.102

 

Avgörandet i Tele Danmarkfallet kan ses som en förankring av det starka skyddet för gravida 

och mammalediga arbetstagare i en situation där rättsläget tidigare upplevts som oklart. 

Domen kan även tolkas som att ytterligare en möjlig väg till rättfärdigande av direkt 

diskriminering härigenom skärmats av, nämligen den väg som grundades på att anställningen 

i fråga var av tidsbestämd art. Ej heller den av Tele Danmark åberopade omöjligheten att 

fullgöra avtalet i fråga ansågs kunna motivera en uppsägning, vilket tyder på att även de 

avtalsrättsliga principerna anses sekundära i förhållande till diskrimineringsförbuden. 

 

4.2.4 Fallet Gillespie – jämförbarhet vid fråga om direkt lönediskriminering 
 

En arbetstagare befinner sig under sin mammaledighet i en speciell situation som inte kan 

jämföras med andra arbetstagares situation i fråga om lön. Detta synsätt tillämpades för första 

gången i fallet Gillespie, och skiljer sig från den praktik som etablerades i Dekker-fallet där 

diskriminering konstaterades utan att någon jämförelse skett med annan person.103 

Stipulerandet av den mammalediga arbetstagarens speciella situation har visat sig göra det 

svårt att hävda direkt lönediskriminering.  Detta måste ske genom en jämförelse, men kvinnan 

erkänns på grund av sitt skyddsvärda tillstånd inga jämförelseobjekt.104

 

                                                 
98 Mål C-109/00 Tele Danmark, punkt 17. 
99 Ibid. punkt 25 och 26. 
100 Mål C-109/00 Tele Danmark, punkt 28-30. 
101 Ibid. punkt 33. 
102 Ibid. punkt 24. 
103 Se resonemang i Julén Votinius J, 2007, Föräldrar i arbete, sid. 238. 
104 Ibid. sid. 239. 
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I målet Gillespie gjorde käranden gällande att de utsatts för diskriminering på grund av kön då 

deras lön sänkts under föräldraledigheten och en retroaktiv löneförhöjning ej kommit dem 

tillgodo till följd av sättet att beräkna den ersättning som skulle ha utbetalats under 

perioden.105 Den nationella domstolen önskade därför svar på frågan om likalöneprincipen 

samt skyddet för den gravida kvinnan som stadgats i likabehandlingsdirektivet innebar att 

kvinnlig arbetstagare skall erhålla full lön samt eventuell löneförhöjning under 

föräldraledigheten.106

 

Domstolen fokuserade i detta fall på jämförbarhetsdiskussionen och fäste mindre vikt vid 

kategorisering av diskrimineringen.107 Kvinnor som utnyttjat sin rätt till föräldraledighet 

ansågs befinna sig i en särskild situation som fordrar särskilt skydd. Denna situation ansågs ej 

kunna likställas med den situation som en man, eller kvinna som faktiskt utför sitt arbete, 

befinner sig i.108 Domstolen meddelade vidare att det enligt likalöneprincipen ej krävs att 

arbetstagaren skall få behålla hela sin lön under föräldraledigheten, så länge som denna hålls 

på en nivå som ej äventyrar den skyddande syftet med föräldraledigheten.109 Utfallet av 

domen blev därmed att ingen lönediskriminering förekommit då olika regler tillämpats på 

olika situationer. 

 

Prechal analyserar domstolens användande av jämförbarhetskriteriet som en undanflykt 

resulterande ur det stängda system som diskrimineringslagstiftningen utgör. Vid direkt 

diskriminering lämnas inget utrymme för rättfärdigande av den missgynnande handlingen. 

Lagstadgade undantag finns, men till dessa kan inga nya grunder läggas till.110 Detta faktum 

skiljer markant den direkta diskrimineringen från den indirekta, där möjligheterna till 

rättfärdigande inte ser några egentliga gränser. Prechal flaggar för att den strikta synen på 

direkt diskriminering kan leda till absurda effekter, vilket hon menar är en orsak till att 

domstolen stundom valt att kringgå diskrimineringsfrågan för att istället fokusera på 

jämförbarheten, såsom aktualiserades i fallet Gillespie. Det spekuleras därför om huruvida 

situationen hade sett annorlunda ut om större möjligheter till rättfärdigande av diskriminering 

hade funnits. Risken för att en arbetsgivare drabbas av stor ekonomisk börda härledd till en 

                                                 
105 Mål C-342/93 Gillespie v. Northern Health and Services Board, [1996] ECR I-475, punkt 7. 
106 Mål C-342/93 Gillespie punkt 10. 
107 Ibid. punkt 16. Hänvisning gjordes till mäl C-279/93 Schumacker. Vari det fastslogs att diskriminering består 
i att olika regler tillämpas på jämförbara situationer eller i tillämpning av samma regel på olika situationer. 
108 Mål C-342/93 Gillespie punkt 17. 
109 Ibid. punkt 25. 
110 Prechal Sacha, 2004, Equality of treatment, non-discrimination and social policy… sid. 533-551. 
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arbetstagares graviditet skulle härmed kunna undvikas. Prechal sluter sig till tidigare nämnd 

doktrin och konstaterar även hon att domstolen genom sina formuleringar öppnat för en 

diskussion om ett rättfärdigande av den direkta diskrimineringen.111

 

4.2.5 Fallet Birds Eye Wall – diskriminering som konsekvens av pensionsålder 
 
Fallet Birds Eye Wall illustrerar ytterligare ett fall där en aktiv diskussion om rättfärdigande 

förekommit, trots att direkt diskriminering konstaterats föreligga. I detta fall rörde frågan ett 

särskiljande av män och kvinnor vid utbetalning av företagsbaserade pensioner. Frågan om 

rättfärdigande kom att aktualiseras dels med grund i generaladvokatens resonemang om 

svårigheterna i att skilja mellan direkt och indirekt diskriminering. Det missgynnande 

förfarandet i fråga sades även utgöra en strävan efter jämlikhet, varför kommissionen ansåg 

att frågan om ett rättfärdigande kunde väckas. 

 
Föremålet för tvisten utgjordes alltså av utbetalning av företagsbaserade pensioner vilka var 

lägre för kvinnor än för män. Detta faktum kunde härledas till att mäns pensionsålder vid 

denna tidpunkt var högre än kvinnors.112 Käranden i målet hade dessutom valt att utnyttja 

möjligheten, som gavs gifta kvinnor, att betala en reducerad avgift till det statliga 

pensionssystemet. Detta medförde att hon inte hade rätt till en viss del av den statliga 

pensionen. Detta hade dock inte beaktats vid beräkningen av den företagsbaserade pensionen, 

vilken man hade reducerat med det överstigande belopp som kvinnan ändå inte hade haft rätt 

att erhålla. Hon ansåg sig därför utsatt för direkt diskriminering.  

 

Kommissionen ansåg att Birds Eye Wall, Roberts före detta arbetsgivare som var utbetalare 

av de omdiskuterade pensionerna, genom sitt system strävade efter att uppnå substantiell 

jämlikhet mellan könen genom att kompensera för den ojämlikhet som härrörde från det 

faktum att män och kvinnor hade olika pensionsåldrar.113 Kommissionen menade även att det 

mot denna bakgrund vore möjligt att rättfärdiga direkt diskriminering. Detta förslag godtogs 

dock inte av domstolen vilka istället påpekade att likabehandling enligt likalöneprincipen 

förutsätter att män och kvinnor i det aktuella fallet befinner sig i lika situationer.114 

Domstolen ansåg att den jämförbara situationen som faktiskt förelåg, med anledning av 

                                                 
111 Prechal Sacha, 2004, Equality of treatment, non-discrimination and social policy ,sid 545. 
112 Mål C-132/92 Birds Eye Wall Ltd. Mot Friedel M Roberts, [1993] ECR I-5579. 
113 Ibid. punkt 15. 
114 Ibid. punkt 17. 
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förtidspension på grund av sjukdom, upphörde mellan åldrarna 60 och 65 då kvinnor hade rätt 

att erhålla pension. Denna objektiva grund (ålder) som medförde att kvinnor och män ej erhöll 

samma pension kunde därmed ej anses utgöra diskriminering.115

 

Generaladvokaten i målet velade i sin uppfattning huruvida diskrimineringen i fallet var direkt 

eller indirekt. Han ville därmed inte dra slutsatsen att direkt diskriminering aldrig skulle 

kunna komma att rättfärdigas, då skillnaderna mellan de båda diskrimineringsformerna inte 

alltid var tydlig.116 Domstolen fäste inte i sitt avgörande någon vikt vid generaladvokatens 

resonemang eller kommissionens förslag till ett rättfärdigande, istället valde de att fokusera på 

situationens jämförbarhet. Kommissionens uttalande om rättfärdigande avfärdas dock inte 

uttryckligen, vilket gav bränsle till diskussionen om en framtida möjlighet att på objektiva 

grunder rättfärdiga direkt diskriminering. 

 

4.3 Tillämpning av undantagen från diskrimineringsförbudet 
 
Principen om likabehandling mellan kvinnor och män realiserades för första gången genom 

likabehandlingsdirektivet som förbjuder könsdiskriminerande villkor för anställning och 

uppsägning samt i fråga om lönesättning. Direktivet innehöll ett undantag, numera återfunnet 

i Recastdirektivet, som stadgar att direktivets regler inte skall påverka de nationella 

bestämmelser som ställts upp till skydd för kvinnor vid graviditet och moderskap.117 

Bestämmelsen har blivit föremål för ett antal mål rörande gravida kvinnors rätt till 

anställning, där motstridigheter uppstått mellan likabehandlingsprincipen och nationell 

lagstiftnings skydd för gravida och mödrar.118

 

4.3.1 Frånvaro med anledning av graviditet grundad på ett lagstadgat förbud 
 
Föreligger det diskriminering om en uppsägning eller vägran att anställa bottnar i de förbud 

mot vissa typer av arbete som ställs upp i den nationella lagstiftningen? Målet Habermann-

Beltermann granskade möjligheterna att rättfärdiga en uppsägning av gravid arbetstagare 

                                                 
115 Mål C-132/92 Birds Eye Wall Ltd. Mot Friedel M Roberts, punkt 20.  
116 Yttrande av generaladvokat Van Gerven i mål 139/92 Birds Eye Wall, punkt 12. 
117 Likabehandlingsdirektivet 2002/73/EEG artikel 2.7 samt Recastdirektivet 2006/54/EG artikel 28.1. 
118 Observera att hänvisning i referaten sker till direktivets äldre lydelse (76/207/EEG) där bestämmelsen 
återfanns under artikel 2.3. 
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genom hänvisning till de tyska reglerna till skydd för mödrar.119 Även i fallet Mahlburg var 

de tyska nationella bestämmelserna i fokus, men denna gång handlade frågan om ett 

rättfärdigande av en vägran att anställa.120 I fallet Mahlburg ställdes frågan om 

könsdiskriminering förelåg då en arbetsgivare vägrat anställa en gravid kvinna med 

motiveringen att de förbud som ställdes upp i den nationella lagstiftningen om skydd för 

mödrar under graviditet, innebär att kvinnan ej skulle kunna utföra de uppgifter som krävdes 

för tjänsten.121 Domstolen hänvisade till fallet Dekker122 och principen om att endast kvinnor 

kan nekas anställning på grund av graviditet, varför direkt diskriminering ansågs föreligga.123 

Man påpekade dock att särbehandlingen i det aktuella fallet inte direkt grundade sig på 

arbetstagarens graviditet, utan det till graviditeten knutna lagstadgade förbudet.124 I den 

liknande situation som prövades i målet Habermann-Beltermann fastställdes att ett lagstadgat 

förbud mot nattarbete för gravida kvinnor, vilket i princip är förenligt med artikel 2.3 i 

likabehandlingsdirektivet, ej kan utgöra grund för att avsluta en tillsvidareanställning. Detta 

då förbudet endast är verksamt under den begränsade period som graviditeten utgör om denna 

ställs i förhållande till den fulla anställningsperioden.125

 

De båda fallen behandlar frågan om missgynnandet som drabbar den kvinnliga arbetstagaren 

genom uppsägning eller vägran att anställa kan motiveras av det nationellt stadgade förbudet 

mot visst arbete. Då frågan rör ett lagstadgat undantag från likabehandlingsprincipen faller 

rättfärdigandefrågan i ett annat ljus. Dessa fall handlar, trots att uttrycket rättfärdiga används, 

om undantagets tillämplighet i frågan. Trots detta tangerar domstolen i sitt resonemang 

samma frågor som är förevarande även då inga lagstadgade undantag ges till likabehandling. 

Diskrimineringen har klassats som direkt diskriminering eftersom de missgynnade 

arbetstagarna omfattades av skyddet för gravida. Direkt diskriminering är i sin legala 

utformning oförenlig med rättfärdigandediskussionen, om inte det lagstadgade undantaget 

funnits. 

 

                                                 
119 Mål C-421/92 Habermann-Beltermann [1994] ECR I-01657. 
120 Mål C-207/98 Silke-Karin Mahlburg mot Land Mecklenburg-Vorpommern [2000] ECR I-00549. 
121 Mål C-207/98 Silke-Karin Mahlburg mot Land Mecklenburg-Vorpommern punkt 18. 
122 Mål C -177/88 Dekker, v. Stitching Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus. 
123 Mål C-207/98, Silke-Karin Mahlburg mot Land Mecklenburg-Vorpommern punkt 20. 
124 Ibid. punkt 21. 
125 Mål C-207/98 Mahlburg, punkt 25. Samt mål C-421/92 Habermann-Beltermann, punkt 23. Art 2.3, Direktiv 
76/207/EEG om likabehandling av kvinnor och män, anger att direktivet inte skall påverka bestämmelser om 
skydd för kvinnor, särskilt vid graviditet och moderskap. 
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4.3.2 Villkor för tillämpning av undantaget 
 
Generaladvokat Saggio menade i fallet Mahlburg att de tyska reglerna utgjorde en möjlighet 

att tillämpa undantag från likabehandlingsprincipen och anta eller behålla bestämmelser som 

särskiljer på grund av kön om bestämmelsen syftar till att skydda kvinnan under graviditet 

eller moderskap.126 Det åligger dock den nationella domstolen att tolka den nationella rätten i 

ljuset av likabehandlingsprincipen. Detta gör att möjligheten att hävda den nationella rätten 

såsom rättfärdigandegrund är en fråga om tolkningen av direktivets artikel och dess 

tillämpning i det aktuella fallet.127

 

Roseberry menar att Generaladvokaten Saggio i sitt förslag till avgörande i fallet Mahlburg 

gick längre än domstolens resonemang genom att han fastställde kriterier enligt vilka avsteg 

från likabehandlingsprincipen kan tillåtas. Domstolen nöjde sig med att konstatera att ett 

tillåtande stred mot artikelns skyddsändamål och talade i termer av rättfärdigande, där Saggio 

uttryckligen ansåg diskrimineringen såsom direkt.128 Med stöd i tidigare praxis gav Saggio 

slutsatsen att artikelns syfte är att ge medlemsstaterna möjlighet att införa eller behålla 

nationella bestämmelser som, även om de innebär särbehandling av könen, är nödvändiga för 

att ”kompensera” för de ogynnsamma situationer som gravida kvinnor kan befinna sig i.129 

Han ansåg därmed att undantagets ändamål är strävan efter verklig jämlikhet i de fall där en 

rent formell jämlikhet, uppnådd genom likabehandling, inte är tillräcklig.130 Avsteg från 

likabehandlingsprincipen skall därför endast kunna ske då det kan säkras att kvinnan ges ett 

större skydd, och därigenom en fördelaktigare behandling än mannen, dessutom skall 

behandlingen särskilt syfta till att uppnå en verklig jämlikhet som inte kan uppnås på annat 

sätt.131

 

Domstolen grundade i fallet Habermann-Beltermann sin slutsats på en sammanvägd 

bedömning av reglerna i likabehandlingsdirektivet. Uppsägningen ansågs vara otillåten även 

om den inte sågs som ett uttryck för graviditetsdiskriminering. Detta trots att uppsägningen 

                                                 
126 Den tyska lagstiftningen utgör alltså ett sådant undantag som stadgas i likabehandlingsdirektivets artikel 2.3. 
127 Förslag till avgörande av generaladvokat Saggio, mål C-207/98 Silke-Karin Mahlburg mot Land 
Mecklenburg-Vorpommern, punkt 24 och 25. 
128 Roseberry Lynn 1999, Fel neka tjänst på grund av graviditet, EU & arbetsrätt 4. 
129 Se målen 184/83 Hofmann, C-136/95 Thibault och C- 421/92 Habermann-Beltermann. 
130 Förslag till avgörande av generaladvokat Saggio, mål C-207/98 Silke-Karin Mahlburg mot Land 
Mecklenburg-Vorpommern punkt 26. 
131 Ibid. punkt 28, samt Roseberry Lynn 1999, Fel neka tjänst på grund av graviditet. 
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grundades i det nationella arbetsförbudet för gravida arbetstagare.132 I fallet Mahlburg fördes 

en liknande argumentation dock med den skillnaden att domstolen i detta fall gjorde flera 

referenser till fallet Dekker, speciellt med anledning av de åberopade ekonomiska 

konsekvenser som skulle uppstå om diskriminering fastställdes. Julén Votinius menar att 

domstolen genom att hänvisa till Dekker torde ha tolkat situationen i Mahlburgfallet som 

diskriminering grundad på graviditet, trots att nationella regler förhindrade kvinnan från att 

arbeta.133  

 

4.4 Kritik mot domstolens kategorisering av diskrimineringen 
 
Anhängare av en möjlighet till rättfärdigande av direkt diskriminering, anser att detta skulle 

leda till en klarare rättstillämpning och en mer logisk rättsföljd. Diskussionen behandlar ofta 

graviditetsrelaterad diskriminering, och man menar här att det starka skyddet för den gravida 

och mammalediga kvinnan i vissa fall leder till oproportionerliga konsekvenser för 

arbetsgivaren. Ett intressant sidospår av rättfärdigandeproblematiken utgörs därför av den 

doktrin som förespråkar en omvärdering av kategoriseringen av graviditetsrelaterad 

diskriminering såsom direkt. 

 

4.4.1 Om direkt vore indirekt… 
 

Att diskriminering av en gravid kvinna alltid utgör direkt könsdiskriminering enligt EG-rätten 

fastslogs i fallet Dekker134. Det har dock diskuterats huruvida en kategorisering av 

diskrimineringen som indirekt hade varit att föredra. Viss doktrin anser att det ekonomiska 

skäl - behovet av betald ledighet - som i vissa fall ligger bakom en särbehandling av gravida 

arbetstagare bör ses som en presumtion för indirekt diskriminering. Situationen då en gravid 

kvinnas behov ej tillgodoses på samma sätt som de jämförbara behoven hos en sjuk man 

innebär att lika fall behandlas olika, vilket i tidigare praxis definierats såsom indirekt 

diskriminering.135 Wintermute anser även att indirekt diskriminering uppstår då gravida 

kvinnors behov möts på ett neutralt sätt i jämförelsen med mäns liknande behov, då effekten 

                                                 
132 Se Julén Votinius, 2007, Föräldrar i arbete, sid. 199. 
133 Julén Votinius, 2007, Föräldrar i arbete, sid 201. 
134 Mål C -177/88 Dekker, v. Stitching Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus. 
135Se bl.a. mål C-342/93 Gillespie samt Lerwall 2001, Könsdiskriminering sid. 153 med hänvisning till 
Wintermute, IlJ 1998 sid. 30. 
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hos den gravida kvinnan blir oproportionerlig. I denna situation har olika fall behandlats 

lika.136

 

Direkt diskriminering utgörs av ett särskiljande baserat på könstillhörighet, vilket innebär att 

den missgynnande handlingen vilar på ett biologiskt faktum. Däremot, menar Julén Votinius, 

visar ett konstaterande av indirekt diskriminering på ett missgynnande som förvisso är kopplat 

till könstillhörighet, men i detta fall är tillhörigheten grundad på sociala konstruktioner. Julén 

Votinius framhåller vidare att rätten till ledighet i samband med att man fått barn utgör just en 

sådan social konstruktion, och därmed inte ett biologiskt faktum som kan utgöra grund för en 

direkt diskriminering.137 Även Nielsen har kritiserat domstolens kategorisering av 

diskrimineringen i Dekker såsom direkt, då hon menar att den i målet nekade anställningen 

baserades på arbetsgivarens ökade kostnader på grund av föräldraledighet och därmed inte 

med orsak av att arbetstagaren var gravid.  

 

4.4.2 … skulle rättsläget se annorlunda ut?  
 

Alltsedan Dekkerfallet har alltså mål gällande rekrytering, uppsägning och anställningsvillkor 

baserat på ett missgynnande som härletts till mammaledighet av domstolen klassats som 

diskriminering grundad på könstillhörighet och därmed direkt. Julén Votinius framhåller att 

denna ståndpunkt verkar för ett starkt skydd för kvinnan, men att domstolen genom detta 

förhållningssätt håller fast vid den moderskapsnorm som tillskriver kvinnan det huvudsakliga 

föräldraansvaret. Som såväl Nielsen som Julén Votinius påpekat kan de kostnader som 

uppstår för arbetsgivaren vid föräldraledighet lika väl härledas till en manlig arbetstagare. 

Detta faktum rymmer såväl ett tidsperspektiv som ett socialt perspektiv. Hade Dekkerfallet 

utspelat sig i ett land där reglerna för föräldraledighet vid tidpunkten sett annorlunda ut, eller 

om frågan prövats i skenet av idag gällande bestämmelser hade kanske risken för att även en 

man kan ha missgynnats på grund av denna form av ledighet uppmärksammats, och lett till att 

avgörande i annan riktning. 138

                                                 
136 Lerwall 2001 sid. 154 med hänvisning till Wintermute.  
137 Julén Votinius, 2007, Föräldrar i arbete, sid. 281. 
138 Ibid. sid. 281 med vidare hänvisning. 
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5. Rättfärdigandediskussionen i rättsvetenskaplig doktrin 
 
Den problematiska frågan vid rättfärdigandet är om likabehandlingsprincipens primära syfte, 

att undanröja olikabehandling mellan könen, kan åsidosättas av ett sekundärt övervägande av 

de omständigheter som rör arbetsgivarens behov. Rättfärdigandet vid indirekt diskriminering, 

då appliceringen av en till synes könsneutral bestämmelse negativt påverkat långt fler 

personer av det ena könet, analyseras ofta på ekonomiska grunder. Om ett missgynnande kan 

rättfärdigas av ekonomiska skäl innebär detta att arbetsgivaren tillåts tillämpa förfaranden 

som har en diskriminerande effekt, på grund av att det skulle kosta denna för mycket att agera 

på ett annat sätt. 

 

5.1 Att rättfärdiga indirekt diskriminering - Steg för steg 
 

Författarna Bowers och Moran, vilka är anhängare av en utvidgning av 

rättfärdigandemöjligheterna, delar upp rättfärdigandet såsom det idag ser ut vid indirekt 

diskriminering i fyra steg baserade på fyra faktorer. Dessa utgörs av syfte, samband, 

proportionalitet samt könsneutralitet. 139  

 

Likt ovan nämnt skall den aktuella regelns syfte motsvara ett reellt behov hos arbetsgivaren. 

Syftet skall i sig vara skyddsvärt och vara av sådan vikt att det kompenserar för 

särbehandlingen mellan den missgynnade och den aktuella jämförelsepersonen. I fallet 

Enderby ges exempel på grunder som kan anses utgöra objektivt grundade ekonomiska skäl 

om dessa är relevanta för företagets behov och målsättningar. Bland dessa skäl fanns bland 

annat arbetstagarnas flexibilitet och förmåga att anpassa sig till varierande arbetstider och 

arbetsplatser samt deras utbildning och antalet anställningsår.140 Även situationen på 

arbetsmarknaden kan utgöra ett objektivt grundat ekonomiskt skäl som kan komma ifråga om 

                                                 
139 Bowers J & Moran E, Justification in Direct Sex Discrimination Law: Breaking the Taboo, ILJ 31.4 2002, 
sid. 312.  
140 Mål C-127/92 Enderby, punkt 25. 
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en arbetsgivare höjer lönen för en viss befattning för att attrahera fler sökanden till just denna 

befattning.141

 

För att de skäl som arbetsgivaren åberopar till sitt försvar skall accepteras krävs också att 

denne kan visa ett samband mellan bestämmelsen som orsakat ett missgynnande och det syfte 

som eftersträvades genom ett bruk av denna.  Ett samband kan i många fall vara svåra att visa. 

Bowers och Moran lyfter som exempel fram situationen med ett påstått samband mellan ålder 

och arbetsförmåga. Arbetsgivaren skall även lägga fram bevis för sitt påstående, då inga 

generaliseringar godtas.142 Praxis har behandlat frågan om en löneskillnad mellan heltids- och 

deltidsanställda, med ett missgynnande av kvinnliga arbetstagare som konsekvens, kan anses 

vara motiverad om en höjd lön vid deltidsarbete är ämnad att uppmuntra arbetstagarna till 

denna arbetsform.143 I denna situation torde ett samband vara enklare att visa.  

 

Om ett samband mellan bestämmelsen och det eftersträvade syftet lyckats visas vidtar en 

proportionalitetsprövning i två steg. Det första frågan som söker ett negativt svar är huruvida 

det funnits andra åtgärder, vars effekt hade inneburit mindre skada, för att uppnå 

bestämmelsens syfte. Därefter skall undersökas om nyttan som uppnåtts för arbetsgivaren kan 

anses vara i proportion till den skada som en applicering av bestämmelsen inneburit.144 Den 

sista faktorn av vikt vid en rättfärdigandeprövning är könsneutralitet. Ett hävdande av 

könsneutralitet kan i flera avseenden vara svårt att motsäga om inget uttryckligt särskiljande 

mellan könen görs. Däremot kan ett till synes könsneutralt krav som i sin tur är baserat på 

krav från marknaden, anses såsom icke-neutralt om marknadskraven i sig är 

diskriminerande.145

 

5.2 Att rättfärdiga direkt diskriminering – modell med modifikation 
 
Kan en tillämpning av modellen för rättfärdigande av indirekt diskriminering aktualiseras 

även då direkt diskriminering föreligger? Författarna som ställer sig positiva till ett 

                                                 
141 Mål C-127/92 Enderby, punkt 26. 
142 Bowers & Moran, 2002, Justification in Direct Sex Discrimination Law sid. 314. 
143 Se t.ex. mål 170/84 Bilka-Kaufhaus. 
144 Proportionalitetsprincipen är grundläggande inom EG-rätten. Se fördraget art. 5 samt tidigare avsnitt i denna 
uppsats. 
145 Bowers & Moran, 2002, Justification in Direct Sex Discrimination Law sid. 315. 
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rättfärdigande av direkt diskriminering hävdar att så är fallet och bygger på de ovan nämnda 

faktorerna upp en modell för att illustrera vari skillnaderna skulle bestå.  

 

Ett syfte av social karaktär kan i teorin utgöra ett argument för rättfärdigande av en direkt 

diskriminering. Dock endast om och så länge som det kan relateras till företagets verksamhet.  

Ett sådant exempel illustreras i artikeln med ett företag som arbetar med råd och stöd för 

våldtäktsoffer. I detta fall, menar författarna, skulle ett särskiljande mellan män och kvinnor, 

på den grund att en kvinnlig anställd bättre skulle kunna bidra till att uppfylla verksamhetens 

ändamål, kunna rättfärdigas. Att på samma företag enbart anställa kvinnliga städare, med 

avsikt att minska kvinnlig arbetslöshet, är däremot en situation som hamnar utanför en 

tillämpning av rättfärdigandet. Detta då relationen mellan verksamhetens primära syfte och 

det särskiljande mellan könen som har skett inte kan sägas vara logisk.146 Faktum är dock att 

situationen ovan redan omfattas av de lagstadgade undantagen från likabehandling. 

Särbehandling mellan könen, som sker med hänsyn till verksamhetens natur eller 

sammanhanget där det utförs, utgör inte diskriminering, så länge som kravet är verkligt och 

avgörande för verksamhetens syfte.147  

 

Likt vid prövningen av en indirekt diskriminerande åtgärd måste, enligt modellen för direkt 

diskriminering, ett samband kunna fastställas mellan åtgärden och det syfte den uppges sträva 

efter. Arbetsgivaren måste därmed kunna visa på de negativa effekterna som skulle följa av att 

den aktuella åtgärden ej genomfördes. Så länge dessa effekter ej kan visas kan ett 

rättfärdigande ej bli aktuellt.  

 

På samma sätt som vid indirekt diskriminering delar modellen upp 

proportionalitetsprövningen i två faser. En undersökning av förekomsten av alternativa 

handlingssätt följs av en avvägning av de båda intressena. Om skadan hos den anställde 

alternativt arbetssökande anses vara betydligt större än den nytta som arbetsgivaren uppnår 

genom en olikabehandling föreligger ej proportionalitet och åtgärden kan ej rättfärdigas. Om 

proportionalitet emellertid anses föreligga bör, enligt modellen, den behöriga domstolen med 

utgångspunkt i arbetsgivarens storlek och resurser avgöra om denne skall stå den kostnad som 

ett förbud mot diskriminering medför, eller om ett särskiljande mellan könen i det specifika 

fallet kan rättfärdigas. 

                                                 
146 Bowers & Moran, 2002, Justification in Direct Sex Discrimination Law, sid. 315. 
147 Se Recastdirektivet 2006/54 art 14.2. 
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En praktisk tillämpning av de ovan belysta stegen i rättfärdigandeprövningen illustreras 

genom målet James mot Eastleigh Borough Council som behandlades i brittiska House of 

Lords 1990.148 Frågan i fallet var om det utgjorde könsdiskriminering att tillämpa kriteriet 

uppnådd pensionsålder för att få gratis inträde till den publika simbassängen, då 

pensionsåldern för män och kvinnor ej var densamma. I diskussionen kring detta fall ansåg 

många att könsdiskriminering förelåg, då uttrycket pensionsålder endast fanns vara ett annat 

sätt att uttrycka 60-års ålder hos kvinnor och 65-års ålder hos män. Innehavaren av 

simbassängen angav dock att avsikten med kriteriet var att erbjuda fritt inträde till personer 

som levde på pension, oavsett om detta var män eller kvinnor. Det fanns alltså inga 

intentioner att genom bestämmelsen ge företräde åt det ena könet. 

 

Vid en tillämpning av stegen i rättfärdigandetestet finns enligt författarna inga hinder mot att 

detta syfte - att ge ett rabatterat pris till den som lever på pension - skulle godtas. Sambandet 

skulle bestå i presumtionen att personer som uppnått pensionsålder lever på en pension. Det 

första steget i proportionalitetstestet avgörs genom frågan om det finns andra bättre sätt att 

avgöra om en person lever på pension än att utgå ifrån den lagstadgade pensionsåldern. 

Författarna ger även exempel på hur en beräkning av skada och motsvarande nytta skulle 

kunna se ut i det illustrerade fallet. De poängterar dock att denna sista avvägning som sker i 

ett proportionalitetstest i praktiken sällan kan understödjas av faktiska siffror.149

 

Bowers och Moran anser att rättfärdigandemöjligheterna skulle kunna appliceras även på fall 

av graviditetsrelaterad diskriminering där en bedömning från fall till fall skulle vara att 

föredra istället för att applicera en och samma regel för alla situationer.150 Argumentet att 

rättfärdigandet skulle bringa klarhet i och öka förståelsen för det omfattande 

diskrimineringsområdet baseras på påståendet att domstolen i vissa fall tenderar att nyttja 

ologiska resonemang för att nå fram till slutsatsen att diskriminering inte föreligger. Om den 

direkta diskrimineringen befästes med en möjlighet till rättfärdigande skulle domstolen, enligt 

författarna, inte behöva blunda för faktumet att rätten till likabehandling i vissa fall åsidosatts 

till förmån för faktorer av ekonomisk natur.151  

 
                                                 
148 James v Eastleigh Borough Council [1990] IRLR 288 (HL) 
149 Bowers & Moran 2002, Justification in Direct Sex Discrimination Law, sid. 318. 
150 Ibid. sid. 319. 
151 Ibid. sid 319.  
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Ett förslag som det ovan framlagda ger en intressant vinkling och perspektiv på 

rättfärdigandefrågan. Påståendet att domstolen nyttjar ologiska resonemang är dock att anse 

som en subjektiv åsikt som inte kan implementeras över hela diskrimineringsrätten. I fall som 

det ovan refererade James v Eastleigh BC är det också vanskligt att ge sig i kast med 

rättfärdigandet, utan att en granskning av diskrimineringen i fråga först har skett. Likt i fallet 

Birds Eye Wall, vars problematik också kretsade kring de olika högt satta pensionsåldrarna, 

ligger den verkliga olikabehandlingen i det led som föregått föremålet för tvisten. Det är i 

detta led som arbetet mot diskriminering måste börja. 

 

5.3 Kritik mot den modifierade modellen 

 
Författarna Gill och Monaghan bemöter Bowers & Morans förslag till modell för 

rättfärdigande kritiskt, och likt andra motståndare av utökade rättfärdigandemöjligheter pekar 

de på de fundamentala skillnaderna i de båda begreppens konstruktion.152 Indirekt 

diskriminering stammar ur tillämpningen av en neutral regel vars effekt visat sig utgöra ett 

missgynnande av en person med anledning av dess tillhörighet till en viss kategori. Detta till 

skillnad från den direkta diskrimineringen som drabbar en person med direkt anledning av 

personliga karaktäristika såsom kön.153 Författarna understryker att en behandling som 

grundas på en persons tillhörighet till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna alltid 

måste vara förbjuden. Av respekt för den personliga värdigheten och som ett hinder för en 

spridning av diskriminerande beteenden.154

 

Att tillåta att rättfärdigandefrågan i diskrimineringsmål behandlas från fall till fall riskerar att 

förstärka rådande stereotyper. Dessutom, menar Gill och Monaghan, riskerar en utökad 

tillämpning av rättfärdigandet, som ofta baseras på ekonomiska skäl, att tillskriva den 

                                                 
152 Gill T & Monaghan K, Justification in Direct Sex Discrimination Law: Taboo Upheld, ILJ 32.2, 2003, 
sid.115-122. 
153 Är då kön att anse som personligt karaktäristiska? Jag håller mig tveksamt inställd till påståendet då jag 
befarar att argumentet, om det används på fel sätt, kan verka hämmande för jämställdhetsfrågan. Karaktäristika 
är en följd av kön, ofta härstammande ur den form som samhället ställt upp och stöpt dess invånare i. I mina 
ögon utgör dock kön inte mer än de biologiska förutsättningar vi givits. Ofrånkomligen bygger dock 
könsdiskriminering på vad vi idag ser som fördomar om könsrollerna, men som förr var etablerat bruk. 
Jämställdhet handlar idag mycket om att mota bort efterdyningarna av detta bruk. Därav diskussionen om 
formell och reell jämställdhet.  
154 Gill T & Monaghan K, Justification in Direct Sex Discrimination Law: Taboo Upheld, ILJ 32.2, 2003, 
sid.115. 

 39



diskriminerande handlingen ett marknadsvärde.155 Då detta är tillräckligt högt medges ett 

rättfärdigande, vilket skulle ge ett starkt övertag till arbetsgivaren.  

 

En viss frånvaro från arbetet aktualiseras ovillkorligen i fråga om graviditet och 

föräldraledighet. Denna frånvaro leder till ökade kostnader för arbetsgivaren, vilket leder till 

att skyddet för den gravida eller föräldralediga arbetstagaren hamnar i ett särskilt utsatt läge. 

 

Ett rättfärdigande baserat på ekonomiska faktorer kan även komma att ge resultat i proportion 

till de rådande fördomarna hos ett visst klientel. Det givna resultatet vid en kalkyl av hur 

mycket inkomster en affärsföreståndare skulle gå miste om då denne anställt en expedit av 

annan etnisk bakgrund i sin butik belägen i ett område där innevånarna bär på starka fördomar 

illustrerar denna risk. Artikelförfattarna menar härmed att risken för att fördomar och 

intolerans ligger till grund för ett beslut om rättfärdigande ökar ju längre ifrån den rådande 

normen, och i desto större behov av skydd, en arbetstagare befinner sig i.156

                                                 
155 Gill & Monaghan, 2003, Justification in Direct Sex Discrimination… sid.116. 
156 Ibid. sid.120. 
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6. Sammanställning av argumenten i 
rättfärdigandediskussionen 
 

Argumenten såväl för och emot ett utvidgat rättfärdigande är flertaliga och av varierande slag. 

För att en analys av dessa argument skall kunna ske måste man först fråga sig vilken typ av 

förändring som avses, och om de olika rösterna i debatten alla talar om samma slags 

förändring. Det första och minst ingripande alternativet är ett bevarande av regeln som den ser 

ut idag, men med ett utvidgat utrymme för tolkning i det enskilda fallet. Detta skulle innebära 

att ett fall av direkt diskriminering, under vissa omständigheter, kan bli föremål för ett 

rättfärdigande om domstolen väljer att väga in och ge tyngd åt de objektiva ekonomiska skäl 

som ofta åberopas även i fall av direkt diskriminering. Se till exempel fallet Tele Danmark. 

Förändringen i fråga ligger alltså i domstolens sätt att hantera det anförda försvaret till 

diskrimineringen. Om domstolen i ett enskilt fall skulle låta rättfärdiga en konstaterad direkt 

diskriminering öppnas dels möjligheten för en upprepning i liknande fall, men 

argumentationen kan på sikt också komma att implementeras på bredare front. Rättsläget står 

här inför en förändring genom en utvidgning av regeln om rättfärdigande till att avse även den 

direkta diskrimineringen.  

 

Det andra tänkbara alternativet är en omskrivning av regeln till att gälla även för direkt 

diskriminering. Detta medför ett större ingrepp. Regeln skulle troligtvis bli omgiven av en stor 

mängd högt satta villkor, vilka medför att dess tillämpning i praktiken skulle bli mycket 

begränsad. Men på samma sätt som de idag aktuella diskrimineringsförbuden diskuteras, kan 

en regel som medger utvidgade möjligheter för rättfärdigande komma att bli föremål för 

diskussioner. Varje regeländring sätter en ny boll i rullning, och denna insikt bör medföra 

höga restriktioner vad gäller en omformulering av reglerna kring de gällande förbuden.  

 

Med detta resonemang i åtanke är det troliga att förespråkare för en utvidgning av 

rättfärdigandet avser en utvidgning på tolkningsnivå, d.v.s. en vidgad tillämpning av redan 

existerande regler.  
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6.1 Argumenten för en utvidgning av möjligheten till rättfärdigande 

 
Diskussionen om en möjlighet att rättfärdiga direkt diskriminering förekommer, grundas 

delvis på det faktum att frågan emellanåt dyker upp i den praxis som behandlar just direkt 

diskriminering.157 Att en arbetsgivare söker motivera sitt förfaringssätt får ses som naturligt. 

Om fallet rör exempelvis diskriminering av gravid arbetstagare kan arbetsgivarens beteende 

ha sin grund i starka ekonomiska skäl. Skälen åberopas alltså som grund för rättfärdigande, 

trots att inget utrymme finns för ett sådant vid direkt diskriminering. Att domstolen i vissa fall 

ej uttryckligen avfärdat argumentationen för ett rättfärdigande har tolkats som att domstolen 

inte helt vill stänga denna dörr.158 Oavsett domstolens verkliga intentioner, framkallar 

situationen reaktioner hos såväl motståndare som anhängare av ett utökat rättfärdigande. 

Anhängare välkomnar situationen som en potentiell öppning för ett rättfärdigande som kan 

bidra till ökad klarhet i diskrimineringsfrågor. 

 

Om jämförbarhet ej föreligger kan ingen diskriminering konstateras. Jämförbarhetskriteriet 

har i flera fall fått ett stort utrymme i domstolens argumentation, vilket har tolkats som att 

domstolen sökt vägar kring ett konstaterande av diskriminering för att inte behöva ställas inför 

konsekvenserna av denna.159 Konsekvenserna i dessa fall skulle kunna utgöras av en 

oproportionerligt stor ekonomisk börda för arbetsgivaren, i det fall denne t.ex. ansetts 

diskriminera en gravid arbetstagare. Här menar bland andra Bowers & Moran att en möjlighet 

till rättfärdigande hade medfört att diskriminering i större utsträckning kunnat fastställas. Då 

en diskriminerande handling kan rättfärdigas minskar risken för oproportionerligt stora 

konsekvenser för arbetsgivaren, och domstolens kringgående resonemang hade därmed 

kunnat undvikas. 

 

Att i specifika fall, där skiljelinjen är oklar mellan de båda begreppen direkt och indirekt 

diskriminering, tillåta ett rättfärdigande hade kunnat bli följden om domstolen godtagit ett 

rättfärdigande av diskrimineringen i fallet Birds Eye Wall. Generaladvokaten i detta fall ville 

mot bakgrund av svårigheterna att hålla isär de båda begreppen inte utesluta möjligheten att 

rättfärdiga även direkt diskriminering.  

                                                 
157 Såsom varit vid handen i bl.a. fallen Webb mot EMO Air Cargo och Birds Eye Wall.  
158 Ellis påvisar denna potentiella tolkning av domen i fallet Webb. Se Recent Developments… 1998, sid.392-
323. 
159 Se bl.a. Prechal Sacha, 2004, Equality of treatment, sid.545 och Bowers & Moran, 2002, Justification in 
Direct Sex Discrimination Law. 
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6.2 Argumenten mot en utvidgning av möjligheten till rättfärdigande  
 

Att EG-rättens regelverk för likabehandling länge varit omfattande och svåröverskådligt har 

bidragit till uppfattningen att en förenkling och på vissa punkter ett klargörande behövt 

komma till stånd för att effektivisera tillämpningen. Detta har hörsammats i och med det nya 

Recastdirektivet som samlar bestämmelserna från de äldre direktiven i en och samma text.160 

Strävan efter en harmonisering av diskrimineringsförbuden har även lett till att definitionerna 

av diskriminering håller samma lydelse oavsett om det till exempel är fråga om 

könsdiskriminering eller diskriminering på grund av etnisk bakgrund.161

 

Att rättstillämpningen skulle leda till absurda effekter, med oproportionerligt stor ekonomisk 

börda för arbetsgivaren, får anses vara ett subjektivt påstående som är svårt att bedöma. Om 

de ekonomiska aspekterna gavs ökad betydelse i diskrimineringsmål kan följden bli, som Gill 

& Monaghan påpekat, att missgynnandet tillskrivs ett marknadsvärde.162 Domstolens 

argumentation kring en situations jämförbarhet kan inte på ett generellt sett avskrivas som ett 

kringgående resonemang. Jämförbarhet är ett av kriterierna för fastställandet av 

diskriminering och måste därför ges utrymme i resonemanget.  

 

Åsikten att domstolen tillämpar ologiska och oförutsebara lösningar, för att nå fram till det 

önskade resultatet, härstammar ur de många svåra frågor om jämförbarhet som domstolen 

tagit ställning till i sin graviditetspraxis.163 Om en jämförbar situation ej föreligger, faller även 

åberopandet av diskriminering. Som doktrinen uttalat ligger det i dessa fall ofta närmare till 

hands att se den graviditetsrelaterade diskrimineringen som indirekt.164 Enligt begreppets 

utformning skall ett missgynnande till följd av att en och samma regel tillämpas på olika 

situationer anses vara indirekt diskriminering. Det arbetsrättsliga skyddet för gravida kvinnor 

skulle under den period som följer efter att barnet är fött likväl kunna innefatta ett skydd för 

barnets fader, då det efter graviditeten inte med samma tyngd går att hävda att 

                                                 
160 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 
lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) 
161 Definitionen av direkt könsdiskriminering ändrades genom direktiv 2002/73 om ändring av 
likabehandlingsdirektivet, för att anta samma lydelse som stadgats ibland annat Ramdirektivet.  
162 Gill T & Monaghan K, 2003, Justification in Direct Sex Discrimination Law… sid. 116. 
163 Se bl.a. Prechal Sacha, 2004, Equality of treatment, non-discrimination and social policy… med 
kommentarer till domen i mål C-342/93 Gillespie v. Northern Health and Services Board. 
164 Detta resonemang har förts av bl.a. Julén Votinius, 2007, Föräldrar i arbete. 
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diskrimineringen anknyter till graviditeten och därmed utgör ett uttryck för kvinnlig 

könstillhörighet.165  

 

Utöver de argument som rör regelns ändamål och effekter har även begreppet diskriminering 

och förbudets ordalydelse tillskrivits tyngd i argumentationen mot ett utvidgat rättfärdigande. 

Diskriminering, i förståelsen missgynnande, är uppbyggt av faktorerna skada och 

orsakssamband. Vid direkt diskriminering är orsakssambandet fastställt och doktrinen menar 

härvid att en bokstavstolkning av begreppet inte lämnar något utrymme för ett rättfärdigande. 

Vid indirekta diskriminering föreligger det inte något uttryckt samband. Orsaken till det 

uppstådda missgynnandet är okänt, och det åvilar den tilltalade att visa att effekten ej har 

något samband med kön.166 En utvidgning av möjligheten till rättfärdigande skulle därmed gå 

emot lagstiftarens intentioner och innebära en osund utveckling av arbetsgivarnas utrymme 

till försvar.167 En möjlighet till rättfärdigande av direkt diskriminering anses därför inte vara 

kompatibelt med innebörden av begreppet diskriminering.168 Denna argumentation får anses 

bemöta generaladvokat van Gervens tankar om rättfärdigandet i fallet Birds Eye Wall på ett 

avväpnande sätt. Ett uttryckt särskiljande på grund av kön skall enligt 

diskrimineringsförbudets ordalydelse klassas som direkt diskriminering, oavsett om detta som 

i Birds Eye Wall, sägs vara ett led i en strävan efter jämställdhet. 

 

I de fall av direkt diskriminering där en rättfärdigandefråga ändå har kommit till uttryck får 

domstolens vägval anses utgöra ett ställningstagande i frågan, även om denna i sin tur ej 

uttryckligen förkastat förslagen till rättfärdigande.169 Det är tänkbart att domstolen med stöd i 

den legala definitionen av direkt diskriminering ej anser sig behöva begrunda frågan om dess 

rättfärdigandemöjligheter var gång den uppenbarar sig. Såsom Ellis påpekat, innebär ett 

konstaterande av direkt diskriminering att såväl missgynnandet i sig som dess bakomliggande 

orsak är fastlagd. Därför kvarstår ingen anledning att genom ett rättfärdiganderesonemang 

söka ytterligare eller alternativa orsaker till missgynnandets ursprung.170

                                                 
165 I resolutionen från den 29 juni 2000 om balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets- och 
familjelivet uppmuntras medlemsstaterna att se över möjligheterna att bevilja manliga arbetstagare en individuell 
och icke överförbar rätt till faderskapsledighet. Detta anges även i skälen till Recastdirektivet.  
166 Ellis E, 1998, Recent Developments… sid.393. 
167 Se även Ellis resonemang i EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, 2005, sid.112. 
168 Ellis E, 1998, Recent Developments … sid.393. 
169 Se till exempel Mål C-132/92 Birds Eye Wall där domstolen ej behandlade kommissionens förslag till ett 
rättfärdigande samt mål C-32/93 Webb mot EMO Air Cargo som behandlats tidigare i uppsatsen. 
170 Ellis E, 2005, EU Anti-Discrimination Law, sid.112. 
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7. Avslutande reflektioner 
 

Förbudet mot direkt könsdiskriminering innebär ett starkt skydd för individen, vars intresse 

hittills alltid har ansetts vara mer skyddsvärt än de motiv som anförts såsom rättfärdigande vid 

fall av direkt diskriminering. För att skyddet skall vara effektivt krävs dock effektivitet även 

vad gäller rättstillämpningen. På denna punkt har anhängare av ett utökad rättfärdigande 

byggt flera argument. Harmonisering av regelverket, genom en tillämpning av 

rättfärdigandemöjligheter även vid direkt diskriminering, menar de skulle leda till större 

klarhet vid reglernas användning. Vi har sett att viss harmonisering har skett vad gäller 

diskrimineringsbegreppens definition, så att denna numera är densamma oavsett vilken 

diskrimineringsgrund som aktualiseras. Sammanställningen av samtliga likabehandlingsregler 

i ett och samma direktiv bör också ses som ett led i arbetet med att förenkla regelverkets 

tillämpning. 

 

En av EG-domstolens viktigaste uppgifter är att ge medlemsstaterna vägledning om hur 

gemenskapsrätten skall tolkas. Dessa domar utgör sedan gällande rätt i frågor som rör 

liknande situationer. Mot denna bakgrund är det möjligt att säga att rättsläget inte kan bli 

fullständigt klart förrän alla tänkbara situationer prövats. Jag tror dock att det viktigaste är att 

skapa en generell förståelse för regelverket genom en förutsebar tillämpning. Domstolen har 

valt att tillämpa förbudet mot direkt diskriminering i enlighet med dess ordalydelse, även i fall 

där ett rättfärdigande ansetts vara den mer logiska utvägen, detta torde bidra till ökad 

rättsäkerhet på området. 

 

Det är svårt att spekulera om hur en ökad möjlighet till rättfärdigande skulle påverka strävan 

efter gemenskapens mål - jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta syfte tenderar ibland att 

glömmas bort i diskussionen kring ett utvidgat rättfärdigande, där fokus istället ligger på en 

effektiv rättstillämpning och proportionalitet. Jag anser dock att det är viktigt att lyfta fram 

jämställdhetsmålet, då detta alltid kommer att vara ett tungt vägande argument då 

rättfärdigandet diskuteras. Vid rättfärdigande av indirekt diskriminering måste man acceptera 

att ett visst mått av missgynnande föreligger. På samma sätt måste man vid upprätthållandet 

av förbudet mot direkt diskriminering acceptera de ekonomiska konsekvenser som blir följden 

av att upprätthålla skyddet som stadgats på värdegrunder såsom jämställdhet och mänskliga 

rättigheter. 
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