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Diskussionsfrågor 

De följande diskussionsfrågor och exemplen är hypotetiska och har till syfte 

att efterlikna tänkbara scenarier men också fånga upp andra intressanta 

aspekter. Diskussionspunkterna återger några områden som kan vara av 

intresse att ta upp under gruppövningen (diskussionen). 

Diskussionsvägledningen återger enbart förslag på hur det är tänkbart att 

hantera problemet och diskussionerna. Synpunkter och frågor kan skickas 

utredaren på OFR: jaime.aleite@ofr.se 

 

 

 

 
Bo 
 

Åldersdiskriminering? 

Direkt diskriminering? 

Anställning 

 

Bo, född 1959, jobbar på en myndighet som fått ett nytt uppdrag av regeringen, om att 

rusta unga arbetssökande, långtidssjukskrivna, praktikanter och visstidsanställda inför 

det digitala arbetslivets utmaningar. Myndigheten har beslutat sig för att starta en helt 

ny enhet, kallat den ”digitala gruppen”. Bo, som idag arbetar som gruppchef på 

myndigheten söker den utlysta tjänsten som enhetschef för digitala gruppen. Efter att 

personalchefen läst hans ansökan går hon in till hans rum och säger till Bo att han är en 

mycket uppskattat medarbetare och chef men att arbetsgivaren för denna roll har tänkt 

sig en ung person som ”talar ungdomarnas språk” och förkroppsligar myndigheten 

som en modern, nytänkande och ungdomlig organisation. Hon påpekar också att 

medelåldern på myndigheten är något för högt samt att de behöver få in fler kvinnor 

på myndigheten. Personalchefen lutar sig mot myndighetens jämställdhetsplan som 

hon påpekar togs fram av facket och arbetsgivaren gemensamt 2013.  Hon avslutar 

med att säga att arbetsgivaren, på ett positivt sätt tagit till sig att Bo är engagerad i sitt 

arbete men att han inte kommer vara aktuell för just den här tjänsten. En månad senare 

anställs den nya enhetschefen, Klara som är 34 år. Nu vänder sig Bo till sitt 

fackförbund på myndigheten och anser sig vara diskriminerad och vill att facket 

agerar.   
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Diskussionspunkter 

 

1) Kan man vända sig till statens överklagandenämnd i denna fråga? 

2) Kan arbetets natur eller det sammanhang som arbetet utförs under, tänkas 

medge möjlighet för undantag? 

3) Kan särbehandlingen anses ha ett berättigat syfte? 

4) Har arbetsgivaren rätt att hänvisa till åldersstrukturen på arbetsplatsen för att 

positivt särbehandla yngre? 

5) Är hänvisningen till positiv särbehandling vad gäller kön relevant och/eller 

korrekt? 

6) Vilka frågor skulle ni vilja ställa till arbetsgivaren i er utredning? 

 

 

Diskussionsvägledning 

 

1) Statens överklagande nämnd prövar om myndigheten frångått LOA vad gäller 

krav på förtjänst och skicklighet. Utifrån exemplet ovan är det inte relevant då 

det är frågan om ett eventuellt diskriminerande anställningsbeslutet som Bo vill 

ha utrett.  

Vidare läsning: Se Kammarkollegiets webbplats för mer information.   

 

2) Med stor sannolikhet kan undantagsmöjligheten inte komma ifråga då 

arbetsgivare i sådana fall måste visa på att särbehandlingen är ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte och att kravet är lämpligt och 

nödvändigt för att uppnå syftet. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

208 ff. 

 

3) Se svaret innan. Här behöver man titta närmare på kravspecifikationen men att 

kategorisk utgå ifrån att personer över en viss ålder inte förstår sig på 

ungdomar och teknologi blir problematiskt för arbetsgivaren. Det väcker också 

frågan om vilken högsta ålder som är acceptabel för arbetsgivaren och vad som 

händer med den nya chefen när hon passerar denna ålder? 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

210 ff. 

 

4) I normalfallet, nej! I förarbetena till diskrimineringslagen diskuteras just denna 

situation. Andra syften bör generellt kunna sägas vara icke berättigade eller 

godtagbara. Ett sådant är normalt sett en arbetsgivares önskemål om en homogen 

ålderssammansättning av arbetsstyrkan. Att en arbetssökande vid nyrekrytering ska ha 

en viss ålder för att smidigt ”passa in i gruppen” eller liknande är i själva verket ett 

typexempel på synsätt som inte är acceptabla om det inte råder exceptionella 

omständigheter i det enskilda fallet.  

Vidare läsning: Prop. 2007/08:95, s. 180. 

  

http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-mnd/f-rtj-nst-och-skicklighet
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5) Positiv särbehandling utifrån kön är tillåtet men då behöver möjligheten för 

utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling utredas. En omständighet 

som behöver utredas är om Bos och Klaras kvalifikationer är lika. Dessutom 

gäller LOA:s regler om förtjänst och skicklighet. 

Vidare läsning: Prop. 2007/08:95, s. 165 ff. Diskrimineringslagen – En 

kommentar, Fransson, Stüber, s. 214 ff. 

 

6) Exempel på frågor – Hur ser kravprofilen ut? Vilka kvalifikationer hade Klara? 

På vilka grunder hävdar man positiv särbehandling?  
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Anna  
 
Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? 

Direkt/indirekt diskriminering? 

Förfrågan 

 

Anna kom som vuxen till Sverige efter kriget på Balkan. Hon arbetar idag på ett 

bemanningsföretag som konsult och har flera uppdrag bakom sig i olika 

administrativa roller, både hos privata och offentliga arbetsgivare. I lokaltidningen ser 

hon att kommunen söker en receptionist/administratör på miljöförvaltningen. De krav 

som ställs i annonsen är: 

- Flexibel 

- God social förmåga 

- Ansvarsfull 

- Flytande svenska i tal och skrift 

- Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter 

 

Hon ringer till kontaktpersonen (extern rekryteringskonsult) för att förhöra sig om 

tjänsten och ställa lite förberedande frågor innan hon ska formulera sitt personliga brev 

och CV. Konsulten är vänlig men uppehåller sig mycket kring hennes språkkunskaper 

då han märker att hon har en brytning. Han börjar problematisera att språkkravet är av 

”avgörande” betydelse då man förväntas skriva en hel del och förmedla tekniskt 

komplicerat information till kommuninvånare och kollegor. Utifrån samtalet som 

Anna uppskattade varade i fyra minuter, råder han henne att söka andra lediga 

tjänster som kommer att bli utlysta om några veckor och där kraven på flytande 

svenska inte är lika avgörande. 

Anna blir irriterad och meddelar konsulten att hon minsann inte tänker tolerera att bli 

sämre behandlat än någon annan. Stunden senare ringer hon till sitt fackförbunds 

jourtelefon och vill göra en anmälan om diskriminering.  

 

 

Diskussionspunkter 

 

1) Har hon rätt att anmäla diskriminering trots att hon inte ens sökt den utlysta 

tjänsten? 

2) Befinner sig Anna i en jämförbar situation? 

3) Är det fråga om direkt diskriminering eller indirekt diskriminering? 

4) Om det rör sig om indirekt diskriminering behöver en intresseavvägning 

göras? Det vill säga att behovet av att kunna flytande svenska är överordnat 

kravet på icke diskriminering. Kan det vara korrekt? 

5) Kan kravet på ”flytande svenska i tal och skrift” vara ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav? 

6) Ska en eventuell klagan riktas mot rekryteringsföretaget eller mot arbetsgivaren 

som anlitade rekryteringsföretaget? 

7) Vilka frågor skulle ni vilja ställa till arbetsgivaren i er utredning? 
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Diskussionsvägledning 

 

1) Ja  

Vidare läsning: se 2 kap. 1 § i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen – 

En kommentar, Fransson, Stüber, s. 131 f. 

 

2) Rekvisitet- jämförbar situation kan aktualiseras här genom att motparten kan 

komma att hävda att Anna på grund av att språkkravet är ett verkligt och 

avgörande krav för arbetet, inte når upp till kravprofilens ramar. I sådana fall 

befinner sig Anna inte i en jämförbar situation som andra som gör en förfrågan 

om samma arbete. Därför behöver frågan om kravet på flytande svenska 

nagelfaras.  

Vidare läsning: Ny juridik nr: 3:08, Juridiken vid rekrytering, Danhard Erik, 

s. 49. 

 

3) I exemplet uppställer arbetsgivaren ett kriterium som i praktiken missgynnar 

personer som inte har svenska som modersmål, varför indirekt diskriminering 

skulle kunna vara relevant. Ofta uppstår dock oklarheter om det rör sig om 

direkt eller indirekt diskriminering. Ett och samma agerande från 

arbetsgivarens sida kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet i 

princip vara direkt diskriminerande eller indirekt diskriminerande.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

75 f, s. 78 f. 

 

4) Det som är kännetecknande för indirekt diskriminering är rekvisiten: särskilt 

missgynnande, jämförelse och intresseavvägning varför frågan om 

intresseavvägningen är relevant och behöver utredas ordentligt. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

73 ff. 

 

5) Ja, ett sådant krav kan vara befogad. Se t.ex. AD 2008 nr 47. 

Vidare läsning: Ny juridik nr: 3:08, Juridiken vid rekrytering, Danhard Erik, 

s. 49. Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 130 f. 

 

6) Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som får ta hela ansvaret för 

rekryteringsprocessen. Har rekryteringsbolaget gjort fel bör arbetsgivaren rikta 

ett skadeståndsanspråk mot det företaget. 

Vidare läsning: Prop. 2007/08:95, s. 137 f. 

 

7) Kravprofilen och instruktioner till rekryteringsföretaget är några frågor som 

behöver utredas ytterligare. Kravet på flytande svenska kan arbetsgivaren 

behöva förtydliga, exemplifiera och redogöra för, varför det kravet är relevant. 
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Majken 
 
Funktionsnedsättning? 

Bristande tillgänglighet? 

Arbetsledningsbeslut 

 

Majken arbetar idag som pressekreterare på kommunikationsenheten på en högskola. 

Arbetsgivaren har valt att omorganiserar verksamheten och bestämt sig för att ta bort 

hela enheten, vilket också har förhandlats med de fackliga organisationerna. 

Medarbetarna ska spridas ut på olika enheter och där arbeta som informatörer eller få 

helt andra likvärdiga tjänster. Dessutom har man tänkt sig att inrätta en ny tjänst 

kommunikatör med ansvar för webb och sociala medier. Majken, liksom flertalet av 

hennes tidigare kollegor visar intresse för den nyinrättade tjänsten då man hoppas 

kunna anställa någon från den tidigare kommunikationsenheten. Flera kollegor kallas 

till intervju men ingen hör av sig till Majken. När hon kontaktar HR-chefen så säger 

han att tjänsten innebär mycket teknik- och webbutveckling på olika plattformar och 

medier. På grund av att högskolan nyligen upphandlat webbstöd och gjort om hela sin 

hemsida så har inte högskolan de ekonomiska resurser som krävs för att anpassa alla 

webblösningar utifrån hennes synnedsättning. En vecka senare fattar arbetsgivaren 

istället ett så kallat arbetsledningsbeslut och erbjuder jobbet till en av hennes kollegor. 

Majken vänder sig nu till er för att ”hävda sin rätt”. 

 

 

Diskussionspunkter 

 

1) På vilket sätt har Majken blivit missgynnat? 

2) Befinner sig Majken i en jämförbar situation? 

3) Kan man anse att arbetsgivaren har underlåtit att vidta åtgärder? 

4) Kan de anpassningar som är nödvändiga för att försätta henne i en 

jämförbarsituation anses vara skäliga?  

5) Vilka andra arbetsrättsliga frågor kan facket eventuellt behöva utreda 

ytterligare? 

 

 

Diskussionsvägledning  

 

1) Utgångspunkten är att Majken hade tillräckliga kvalifikationer för att 

åtminstone bli kallat på en intervju på samma premisser som hennes tidigare 

kollegor.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

82 f. 

 

2) Utgångspunkten är att Majken genom att ha de rätta kvalifikationerna och med 

rätt, samt rimliga anpassningar, borde ha varit i en jämförbar situation. 
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Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

68 ff. 

 

3) Utgångspunkten här är att arbetsgivarens ovilja eller underlåtenhet att vidta 

rimliga åtgärder leder till att Majken på grund av sin funktionsnedsättning inte 

försätts i en jämförbar situation. Observera att särskilda krav ställs på statliga 

arbetsgivare utifrån förordningen om att statliga arbetsgivare ansvar att följa 

den statliga funktionshinderpolitiken. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

82 f, s. 147 f. 

 

4) Här behöver man utgå ifrån arbetsgivarens förutsättningar. Mot bakgrund av 

att det rör sig om högskola så borde man kunna ställa höga krav på att kunna 

tillgänglighetsanpassa arbetsförhållandena efter Majkens behov. Högskolans 

möjligheter att tillgänglighetsanpassa arbetsförhållanden för just hennes 

specifika funktionsnedsättning behöver därför utredas ytterligare. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

82 f. 

 

5) Vid sidan av utredningen om tillgänglighetsanpassningen för Majken, bör man 

förslagsvis utreda och säkerställa om arbetsgivaren:  

a) följt regelverket om att utlysa lediga tjänster eller inte,  

b) om LOA har efterlevts och  

c) om anpassningar utifrån arbetsmiljölagen har efterlevts? 
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Daniel  
 
Könsidentitet eller könsuttryck? 

Trakasserier? 

Visstidsanställning 

 

Obs! Diskrimineringslagen använder begreppen "könsöverskridande identitet eller 

uttryck" medan DO ofta använder begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror 

på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av 

att personer som omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där 

det finns starka normer och föreställningar om kön. 

 

Daniel arbetar i en kommun. Efter en omorganisation blir vissa delar i verksamheten 

avknoppade men nya tillkommer eller blir sammanslagna. Flera tidigare kollegor till 

Daniel hamnar någon annanstans i kommunen eller har passat på att gå vidare till nya 

jobb. Även Daniels tidigare chef har lämnat sitt uppdrag. Daniel får istället en ny chef 

och flera nya kollegor. Daniel är positiv till denna förändring och fortsätter sitt 

arbetsliv som tidigare vilket bland annat innebär att Daniel klär sig som kvinna och 

sminkar sig samt vill gärna bli tilltalat som Danielle på jobbet. Redan från dag ett 

upplever Danielle att de nya kollegorna undviker eller exkluderar henne och skämtar 

om att arbetsgivaren nu behöver bygga en tredje toalett osv. Nya chefen Gunilla har ett 

medarbetarsamtal med Danielle och meddelar där att hon respekterar ”hans sexuella 

orientering” men att det inte passar sig att utmana kollegorna och skattebetalarna på 

det sättet. Under samtalet säger Gunilla bland annat att ”vill du att din allmänna 

visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning så ska du åtminstone klä sig 

som övriga (underförstått - manliga) kollegor”. Efter samtalet blir Danielle illa till 

mods och blir tvungen att sjukskriva sig. Under sjukskrivningen vänder sig Danielle 

till er och undrar om ni kan hjälpa henne? 

 

 

Diskussionspunkter 

1) Har Danielle missgynnats? 

2) Finns det ett orsakssamband med någon diskrimineringsgrund? 

3) Är trakasserierna oönskade?  

4) Borde arbetsgivaren haft insikt om att trakasserierna var oönskade? 

5) Vilket ansvar har arbetsgivaren för kollegornas beteende gentemot Danielle? 

6) Vilka frågor skulle ni vilja ställa till arbetsgivaren i er utredning? 

 

 

Diskussionsvägledning 

1) Det finns fog att hävda att Danielles fortsatta anställning villkorats till hennes 

könsidentitet eller könsuttryck. Det tillsammans med utfrysningen och 

jargongen mot Danielle kan ses som ett missgynnande. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

63 f, s. 163 f. 
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2) Av chefens uttalande att döma så står det klart att det är hennes könsidentitet 

eller könsuttryck som är orsakssambandet. Begreppet könsidentitet tar sikte på 

en persons mentala kön eller självupplevda kön. Könsuttryck omfattar däremot 

hur det sociala könet kommer till uttryck, exempelvis med kläder, kroppsspråk, 

smink eller frisyr. Men observera arbetsgivarens ordval ”sexuell orientering”. 

Det finns en risk att chefen likställer könsöverskridande identitet eller uttryck 

med sexuell läggning. Frågan är därför om det inte är den ”sexuella 

läggningen” som är chefens ”irritationsmoment”? Det kan därför finnas fog att 

hävda att missgynnandet alternativt sker på grund av sexuell läggning, oavsett 

om den är felaktigt förmodad eller inte.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

97 f, 117 f. 

 

3) Det behöver utredas ytterligare om Danielle på ett tydligt sätt sagt ifrån till 

kollegorna och chefen. Även om Danielle inte på ett tydligt sätt markerat att det 

var oönskat kan det vara möjligt att driva ärendet som diskriminering. Det 

gäller att kunna slå fast att kränkningen varit märkbara och tydliga och inte av 

”bagatellartat” karaktär.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

84 f. 

 

4) Frågan ställer rekvisiten – insikt, på sin spets. Är trakasserier någonsin 

välkomna? Insiktskriteriet handlar snarare om att avgöra om det har varit 

frågan om ett bagatellartat övertramp eller om den/de som utförde 

handlingarna borde ha insett att man kränker individens värdighet. Vid 

uppenbara kränkningar faller dock denna ”upplysningsskyldighet” bort.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

85 f. 

 

5) Arbetsgivarens ansvar är långtgående så länge trakasserierna har ett samband 

med arbetet. Att Danielle av kollegor under arbetstid blir trakasserad borde 

därför resultera i att arbetsgivaren har en skyldighet vidta åtgärder och sätta 

stopp för trakasserierna. Se 2 kap. 3 § där lagstiftaren slår fast arbetsgivarens 

skyldighet att, vid kännedom om trakasserier, utreda omständigheterna och 

vidta åtgärder. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

136 f. 

 

6) Förslagsvis: 

a. Vilken kännedom om att trakasserier förekommer hade chefen? 

b. Hur har denne agerat för att sätta stopp för trakasserierna? 

c. Har man följt de mål och åtgärder som finns mot trakasserier i 

arbetsgivarens planarbete? 

d. Vad avser chefen med ”sexuell orientering”? 
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e. Hur anser chefen att manliga kollegor ska klä sig? 

f. Villkorade hon Danielles möjligheter att få en tillsvidareanställning 

utifrån hennes könsidentitet eller könsuttryck? 
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Tove 
 
Sexuella trakasserier? 

Praktik 

 
Efter avslutade gymnasiestudie har Tove fått sin första praktikplats via 

Arbetsförmedlingen på en myndighet. Där ska hon göra sin praktik i sex månader. 

Tove är särskild glad då hennes arbetsuppgifter motsvarar det som hon har läst på 

gymnasiet och ligger i linje med hennes intressen. Redan efter en vecka börjar dock 

hennes manliga handledare visa intresse för henne på ett påträngande sätt. Från början 

var det bara kommentarer om hennes utseende och klädsel vilket hon viftade bort på 

olika sätt. Vid ett tillfälle kommenterade han hennes ”fina linne” genom att länge stirra 

på det och smeka linnets kanter runt halsen. Vid en kick off med kollegorna klappade 

han henne på rumpan på väg till toaletten när hon skulle förbi alla kollegor som satt på 

rad. Deras gemensamma chef var en av de som satt på raden men reagerad inte. Efter 

toalettbesöket lämnade hon hastigt sällskapet. Dagen efter ringer hon till sin chef och 

berättar att hon tagit illa vid sid både av handledarens agerande och chefens passivitet. 

Chefen förklarade att han trodde att de hade ett förhållande och att hon nog får räkna 

med att ”sånt händer då och då i arbetslivet”. Han lovar dock att han kommer att ta 

upp det vid ett lämpligt tillfälle med honom. Några dagar senare får hon veta att hon 

får fortsätta med sin praktik på en annan ort och med andra arbetsuppgifter. Hon ska 

nu hjälpa till att digitalisera och arkiverar gamla handlingar samt tre eftermiddagar i 

veckan sitta i besöksmottagningen. Tove kommer nu in till fackets kontor på 

arbetsplatsen, berättar sin historia och vill ha fackets stöd i att få klarhet i varför hon 

inte får ha kvar sina ursprungliga praktikantuppgifter och placering?  

 

Diskussionspunkter: 

 

1) Har Tove missgynnats? 

2) Omfattas Toves praktik av diskrimineringsskyddet? 

3) Hur ser ni på orsakssambandet med någon diskrimineringsgrund? 

4) Var de sexuella trakasserierna oönskade? 

5) Hade kollegan insikt om att hans bemötande och berörande av Tove var 

oönskat? 

6) Har arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att sätta stopp för de 

sexuella trakasserierna? 

7) Vilka frågor vill ni ställa till arbetsgivaren? 
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Diskussionsvägledning: 

 

1) Utgångspunkten är att Tove har missgynnats både genom att de sexuella 

trakasserierna bland annat kränkt hennes värdighet och genom att 

arbetsgivaren ”förflyttat” (diskriminerande arbetsledningsbeslut) henne efter 

att ha påtalat de sexuella trakasserierna. Även repressalieförbudet i 2 kap. 18 § 

bör aktualiseras här. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

166 f, s. 378 f. 

 

2) Enligt 2 kap. 1 §, 3 punkten så omfattas även praktikanter av 

diskrimineringsskyddet. Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En 

kommentar, Fransson, Stüber, s. 132 f.  

 

3) Sexuella trakasserier skiljer sig från övriga definitioner av diskriminering 

såtillvida att det inte behöver finnas ett orsakssamband till någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Istället är det själva händelsen, det vill säga det 

sexuella trakasserandet som står i fokus och inte om det har riktats mot en 

kvinna, man, yngre, äldre person osv.  

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

83 ff.  

 

4) Sexuella trakasserier som anmäls till den som utför handlingen, chef eller 

annan ansvarig person, blir automatiskt oönskade. Denna märkliga 

omständighet diskuteras också i kommentarerna till diskrimineringslagen. I 

Toves fall har hon klart och tydligt sagt ifrån till åtminstone ansvarig chef. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

83 ff.  

 

5) Även om det är önskvärt att insiktskriteriet ska vara uppfylld är sexuella 

trakasserier av sådan art att det får förmodas att varje anställd borde ha insikt 

om att ovälkomna smekningar, beröringar kan komma att betraktas som 

sexuella trakasserier. Att Tove inte uttryckligen har sagt ifrån gentemot sin 

handledare behöver inte vara ett problem utifrån det nyss beskrivna men också 

utifrån att hennes unga ålder, bristan arbetslivserfarenhet, svaga förankring på 

arbetsmarknaden och maktperspektivet i förhållande till handledaren, bidrar 

till en (befogat) rädsla av att säga ifrån. Det är därför högst tveksamt att 

insiktskravet skulle vara absolut i det här fallet. Av förarbetena till lagen 

framgår också att vid uppenbara kränkningar faller denna 

upplysningsskyldighet bort. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

85 f.  
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6) Arbetsgivarens agerande, i det här fallet chefens, är minst sagt märkligt och 

under all kritik.  

a. Arbetsgivaren ser vad som händer men låter bli att agera! 

b. Arbetsgivaren förminskar det hela! 

c. Arbetsgivaren vill lösa det genom, vad som verkar vara, ett enklare 

samtal med kollegan 

d. Arbetsgivaren verka inte följa utredningsskyldigheten som finns 

beskrivet i 2 kap. 3 §! 

e. Under förutsättning att det finns en jämställdhetsplan alternativ skriftlig 

dokumenterat på myndigheten verkar arbetsgivaren inte heller följa de 

riktlinjer och rutiner som ska finnas mot sexuella trakasserier.  

f. Om arbetsgivaren verkligen genomför ett ”tillrättavisande samtal” med 

kollegan och vad som sägs verkar Tove inte få reda på. 

g. Förflyttningen av Tove kan närmast liknas vid repressalier på grund av 

att hon har påtalat sexuella trakasserier. 

Vidare läsning: Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 

240 ff, 408 ff.  

 

7) Intressant att veta är varför chefen inte satt stop för de sexuella trakasserierna 

eller om chefen anser sig ha hanterat de sexuella trakasserierna så som lagen 

eller arbetsgivarens policy och handlingsplaner föreskriver. Genomförde chefen 

samtalat med kollegan? Vad framkom? Vilka åtgärder/sanktioner har vidtagits 

mot kollegan? Varför förflyttades Tove? 
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Lina 
 
Lönediskriminering? 

 
Lina som är 38 år gammal, arbetar som sjuksköterska på en vårdcentral sedan nio år 

tillbaka. Hennes lön ligger idag på 26850 kr. Nyligen anställdes Patrick 35 år som 

arbetat två år på ett äldreboende efter att ha tagit sin sjuksköterska examen. Under en 

lunch berättar Patrick att han gick in på 28500 kr. Efter det vänder sig Lina till sin chef 

och frågar hur det kommer sig att nyanställda med kortare erfarenhet går in på högre 

löner? Hennes chef Evy svarar att det berör på marknadskrafterna. Lina försöker få ett 

förtydliganden men blir barskt avvisat med kommentaren – det är jag som är chef och 

det är jag som bestämmer lönen! Lina blir irriterad och ringer till sitt fackförbund och 

vill ha utredd om hon är lönediskriminerat eller inte?  

 

Diskussionspunkter: 

 

1) Är Lina lönediskriminerat? 

2) Hur resonerar ni kring begreppet ”erfarenhet”? Hur kan arbetsgivaren tänkas 

resonera kring det? 

3) Vad kan arbetsgivaren tänkas avse med marknadskrafterna? 

4) Vilket underlag behöver ni från facket få in? 

5) Vilka frågor vill ni ställa till arbetsgivaren? 

 

 

Diskussionsvägledning: 

 

1) Ytterst är det AD som avgör om det kan vara fråga om diskriminering eller inte. 

Men från fackligt håll behöver det utredas om det kan föreligga en 

diskriminerande situation. Utredningen blir avgörande här. 

 

2) På grund av att arbetsgivaren mycket väl kan ange skillnader i erfarenhet som 

motivering till löneskillnaden behöver frågan utredas. Det som behöver utredas 

är hur arbetsgivaren ser på ”erfarenhet”. Visserligen är Lina äldre men har hon 

på grund av det längre eller mer gedigen erfarenhet? Lina har uppenbarligen 

arbetat i nio år som sjuksköterska. Patrick endast två. Men Patrick har troligen 

tidigare arbetslivserfarenhet. Frågan är om den är relevant i det fallet som 

arbetsgivaren åberopar den? 

 

3) Marknadskrafterna är ett svårfångat begrepp. Vanligtvis avser man en situation 

där utbudet ska matcha efterfrågan. I klartext innebär det att desto lägre utbud 

på sjuksköterskor desto högre kan arbetsgivaren behöva lägga sina löneförslag 

för att attrahera sökanden. Detta ”utbud” och ”efterfrågan” behöver utredas 

och kartläggas från fackligt håll. Andra delar som kan avses eller spela in vad 

gäller marknadskrafterna är var i landet arbetsplatserna befinner sig (storstäder 
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och universitetsorter tenderar att ha högre lönelägen än landet i övrigt), 

pendlingsmöjligheter, bransch med mera.  

 

4) För facket gäller att utreda: 

 Rör det sig om lika arbete? 

 Är de i en jämförbar situation? 

 Finns det någon saklig förklaring? 

För att kunna utreda det behövs följande underlag:  

a) lönekartläggningar 

b) arbetsvärderingar 

c) kravspecifikationer 

d) utdrag ur lönerevisioner 

e) information ur medarbetar- och lönesamtal  

f) lokal lönestatistik 

g) lönekriterier 

h) information om specialuppdrag/specialistkompetens 

i) information om rekryteringsprocessen 

 

 Lönekartläggningar, arbetsvärderingar och kravspecifikationer i annonser 

ger bland annat en bild om det handlar om lika arbeten eller inte.  

 Information om tidigare lönerevisioner, utlåtande ur tidigare medarbetar- 

eller lönesamtal, lönestatistik samt information om lönekriterier kan ge 

information om Lina på grund av sämre prestationer kan ha en sakligt 

motiverat lägre lön än övriga som utför lika arbete. 

 Information om trots samma befattningstitel kan finnas skillnad i innehållet 

i arbetet är också avgörande. Därför kan facket behöva få fram om det finns 

skillnader innehållet i arbetsuppgifterna eller inte.  

 Med hjälp av information kring själva rekryteringsprocessen kan facket få 

information om den tjänsten annonserades ut, vilka krav som ställdes, hur 

många sökanden man hade, på vilka grunder som andra sökanden 

avvisades bland annat. Syftet är få en så tydlig bild som möjligt om 

rekryteringsunderlaget och hur ”utbudssituationen” såg ut. Även 

”efterfrågasituationen” utreds genom att få fram hur själva rekryteringen 

ägde rum.    

 

5) Utifrån det ovan nämnda finns det en mängd olika frågor som man behöver 

ställa till arbetsgivaren. Ytterligare andra frågor som kan behöva tas upp är hur 

själva löneförhandlingen gick till och hur tänker arbetsgivaren lönemässigt 

hantera övriga personalen som har samma jobb, längre erfarenhet med mera.  

 

 

 

 


