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Sammanfattning 
Uppsatsen är en jämförelse av brittisk och svensk rätt kring 
lönediskriminering vid likvärdigt arbete. Jämförelsen gäller dels 
arbetsvärdering, dels vad som krävs för att en löneskillnad vid likvärdigt 
arbete ska anses vara uttryck för lönediskriminering.  
 
Skillnaderna analyseras utifrån ett industrial relations-perspektiv. 
Arbetsmarknaderna i Storbritannien och Sverige präglas båda av en 
långtgående partsautonomi, vilket kan skapa rättsliga problem i samband 
med lagstiftning mot lönediskriminering. En viktig skillnad är att 
kollektivavtal har en mycket central roll i Sverige, medan arbetsrätten i 
Storbritannien till stor del förhandlas fram på arbetsplatserna. 
 
Detta märks i ländernas rättspraxis. I Storbritannien spelar arbetsvärderingar 
utförda av arbetsgivare en viktig rättslig roll. De kan, beroende på resultat, 
vara stöd eller hinder för en lönediskrimineringstalan. Arbetsgivares 
bedömningar kan också, under förutsättning att de inte är 
könsdiskriminerande, användas som motbevisning när en arbetstagare 
hävdar lönediskriminering. I Sverige har kollektivavtalen haft en liknande 
roll, och både lagstiftare och Arbetsdomstolen har varit skeptiska till att låta 
resultaten av kollektivavtal underställas en rättslig prövning. Numera står 
det dock klart att kollektivavtal inte får utgöra något hinder för att fastställa 
lönediskriminering. Istället är det oftast marknadsfaktorer som gör att 
löneskillnader inte anses bero på lönediskriminering. Detta är också vanligt 
i Storbritannien.  
 
Vad gäller arbetsvärdering används likartade kriterier i de båda länderna, 
men tillämpningen är mer inkonsekvent i Storbritannien än i Sverige. 
Samma skillnad konstateras mellan brittisk och svensk rätt i sina helheter. 
Gemensamt är att det finns mekanismer som syftar till att upprätthålla status 
quo, vilket sker genom att faktorer som har samband med 
könsdiskriminering framställs som neutrala av domstolarna. En utvidgad 
förståelse av begreppet indirekt diskriminering skulle krävas för att förändra 
detta. 
 
 



Förkortningar 
ACAS Advisory, Conciliatory and Arbitration Service 
AD Arbetsdomstolen 
EAT Employment Appeals Tribunal 
EqPA Equal Pay Act 
GMF  Genuine Material Factor 
JämO Jämställdhetsombudsmannen 
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LRA Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
MBL  Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
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1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra lagreglering och rättspraxis kring 
lönediskriminering vid likvärdigt arbete i Storbritannien och Sverige. Vilka 
kriterier är avgörande vid en bedömning av huruvida två arbeten är 
likvärdiga? Och kanske viktigare ändå: vad krävs för att lönediskriminering 
ska anses äga rum då en kvinna får lägre lön än en man trots att deras 
arbeten bedömts som likvärdiga? 
 
”Lika lön för lika arbete” har varit en av den feministiska rörelsens 
paradfrågor sedan dess nyuppvaknande på 1970-talet. Kvinnor betalas 
mindre än män även då de utför exakt samma arbete. Även om 
medvetenheten om detta har varit stor, är detta förhållande på inget sätt 
utplånat. Och än mer grundläggande för den bristande jämställdheten är 
kanske arbetsdelningen mellan könen. Kvinnor och män utför olika arbeten, 
och typiska kvinnoarbeten värderas lägre än typiska mansarbeten.  
 
Den sistnämnda frågan har under den senaste tiden varit uppmärksammad i 
den svenska debatten, särskilt i samband med Kommunals strejk våren 
2003. Strejken hade stort stöd bland allmänheten, och det var få som 
hävdade att Kommunals krav var orättfärdiga. Däremot höjdes varnande 
röster som pekade på objektiva, ekonomiska faror med lönehöjningar för 
denna kvinnogrupp. Utfallet av strejken blev också en besvikelse för många 
kommunalarbetare. Som vi kommer att se saknas inte paralleller i 
rättstillämpningen vid lönediskrimineringsmål. Det är nämligen ofta lättare 
att bevisa att två arbeten kan anses som likvärdiga än att olika löner för 
likvärdiga arbeten är ett uttryck för lönediskriminering.  
 
För att återgå till strejker, är sådana kanske ett av de yttersta (om än inte det 
vanligaste) uttrycken för den metod som länge var den rådande för att 
fastställa normer för rättvisa löner. Detta gäller åtminstone i de två länder 
jag har valt att jämföra: Storbritannien och Sverige har båda 
arbetsrättssystem som präglas av en långtgående partsautonomi. En viktig 
skillnad är att arbetsrätten enligt den brittiska ordningen i stor utsträckning 
förhandlas fram på arbetsplatserna, medan den i Sverige utformas i centrala 
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter (trots en tydlig utveckling 
mot decentralisering på senare år).  
 
En annan viktig skillnad är att arbetsmarknadsrelationerna i Storbritannien 
brukar beskrivas som antagonistiska, medan Sveriges arbetsmarknad anses 
vara präglad av samförståndsanda. Men det gemensamma för de båda 
länderna är att arbetsmarknadens spelregler inte i någon större utsträckning 
har bestämts av lagstiftaren. Under senare år har dock 
diskrimineringsbegreppet vuxit fram som en allt viktigare del av 
rättssystemet, särskilt inom EG-rätten. Jag vill undersöka vad detta innebär 
för två rättssystem där statlig non-intervention länge var ledstjärnan på 
arbetsrättens område.  
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Möjligheten att på rättslig väg angripa resultaten av arbetsdelningen mellan 
könen, nämligen den underordnade position den försätter kvinnor och 
kvinnors arbeten i, innebär att diskrimineringsbegreppet ställs på sin spets. 
Det som främst intresserar mig är därför lönediskriminering vid arbeten som 
kan betecknas som likvärdiga, men artskilda. Beteckningen är lånad från 
Susanne Franssons avhandling om lönediskriminering i svensk rätt1, där 
Fransson gör en distinktion mellan å ena sidan arbeten som kan betecknas 
som likvärdiga och liknande, å andra sidan arbeten som kan betecknas som 
likvärdiga men artskilda. I det senare fallet handlar det ofta om jämförelser 
mellan typiska kvinnoarbeten och typiska mansarbeten. Om det går att 
angripa lönediskriminering i den typen av fall i domstol, måste det ses som 
en verklig möjlighet att rättsligt motverka kvinnors strukturella 
underordning. 
 
Som framgått ovan befinner sig lönediskriminering i en skärningspunkt 
mellan juridik och industrial relations. Min avsikt är därför att uppsatsen ska 
präglas av ett industrial relations-perspektiv. Utöver att jag vill undersöka 
värdering av arbeten, är jag nämligen framförallt intresserad av i hur stor 
grad rättssystemet anses få ingripa mot marknadskrafterna och mot de 
överenskommelser som sker mellan arbetsmarknadens parter.  
 
Jag har tvingats avgränsa uppsatsens område på flera sätt. Jag har till 
exempel inte gått särskilt djupt in på den förvisso viktiga frågan om krav på 
jämförelseperson i lönediskrimineringsmål. Jag har inte heller utrett vilka 
typer av ersättningar som anses som ”lön”. 
 
Som material har jag använt brittisk och svensk arbetsrättslig litteratur, samt 
naturligtvis lagstiftning, förarbeten och rättsfall. Av naturliga skäl 
förekommer ett stort antal engelska ord i uppsatsen. Bara i undantagsfall har 
jag översatt dem. Det främsta skälet är att översättning av juridiska uttryck i 
sig innebär en tolkning, som kan bli missvisande.  
 
Uppsatsen inleds med en översikt över industrial relations, samt över de 
arbetsrättsliga domstolssystemen, i Storbritannien och i Sverige. Nästa 
kapitel innehåller en sammanfattning av det EG-rättsliga läget kring 
lönediskriminering vid likvärdigt arbete. Därefter redogör jag för hur den nu 
aktuella lagstiftningen om lönediskriminering har vuxit fram i 
Storbritannien och Sverige. Utifrån denna bakgrund försöker jag sedan 
sammanfatta rättsläget vad gäller lönediskriminering vid likvärdigt arbete i 
Storbritannien och Sverige, med hjälp av en redogörelse för rättsregler och 
centrala rättsfall. 
 
 

                                                 
1 Fransson, Susanne, Lönediskriminering, 2000. 
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2 Rättsliga och ekonomiska 
förhållanden  

2.1 Storbritannien 

2.1.1 Industrial relations 

Principen om statlig non-intervention i arbetsmarknadsrelationer etablerades 
redan på 1800-talet i Storbritannien och har sedan dess behållit en relativt 
hög stabilitet.2 Uttrycket ”collective laissez-faire” brukar användas för att 
beskriva den brittiska statens inställning till arbetsrätten, som alltså var 
starkt non-interventionistisk fram till Thatcherregeringens tid, då 
fackföreningsrörelsen började motarbetas konsekvent.3 Ett annat tidigt 
etablerat drag är koncentrationen av arbetsrätten till arbetsplatserna.4  
 
Den brittiska fackföreningsrörelsen har historiskt sett intagit en relativt 
militant position. Staten valde fram till Thatcherepoken att inte tackla detta 
med ett auktoritärt förhållningssätt, utan genom att förlita sig på common 
law-traditionens traditionsbevarande inverkan.5 Den fackliga 
organisationsgraden är låg6, vilket delvis kan förklaras med den begränsade 
strejkrätt som rått.7 Under Thatcherperioden avskaffades dessutom en stor 
mängd rättsliga regler, institutioner och praktiker vars funktion hade varit 
att främja förekomsten av kollektivavtalsförhandlingar och kollektivavtal.8
 
EU-harmoniseringen, liksom New Labour-regeringen, har bidragit till en 
mer arbetstagarvänlig arbetsrätt. Fortfarande innebär dock den brittiska 
arbetsrätten en relativt låg skyddsnivå för arbetstagarna, och den kollektiva 
arbetsrätten är förhållandevis svag.9
 

2.1.2 Domstolsorganisation 

Arbetsrättsliga mål hanteras i Storbritannien delvis av vanliga domstolar. 
Dessa spelar sin mest framträdande roll genom sin rätt att utfärda så kallade 
                                                 
2 Edwards, Paul, Hall, Mark, Hyman, Richard, Marginson, Paul, Sisson, Keith, 
Waddington, Jeremy, Winchester, David, ”Great Britain: From Partial Collectivism to Neo-
Liberalism to Where?”, ur Ferner, Anthony, och Hyman, Richard (eds), Changing 
Industrial Relations in Europe, 2. ed, 1998, s 2f. 
3 Rönnmar, Mia, ”The Old Way, the New Way or a Third Way? New Labours 
arbetsrättsreform i England”, ur JT 2000-01 nr 3, s 557-559. 
4 Edwards m fl s 3. 
5 Edwards m fl s 4. 
6 Edwards m fl s 28. 
7 Rönnmar s 566. 
8 Rönnmar s 558. 
9 Rönnmar s 570. 
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labour injunctions, genom vilka fackliga organisationer beordras avbryta 
strejker med hjälp av hot om beslagtagande av organisationens ekonomiska 
tillgångar, eller rentav fängelsestraff för fackliga ledare. Den brittiska 
common law-traditionen, som starkt betonar avtalsfrihet och individuella 
rättigheter, anses av många ha varit oförmögen att skapa en fungerande 
kollektiv arbetsrätt.10  
 
Det finns dock speciella arbetsdomstolar, employment tribunals. Dessa är 
sammansatta av lekmän från särskilda paneler, vars medlemmar väljs av 
arbetsgivare och fackföreningar. Som domare tjänstgör domare från High 
Court. Efter att ha förlorat ett mål i en arbetsdomstol kan man överklaga till 
en högre arbetsdomstol, Employment Appeal Tribunal (EAT). EAT:s 
jurisdiktion är dock begränsad till ”points of law”. Den som vill överklaga 
till EAT måste alltså hävda antingen att den lägre arbetsdomstolen tagit 
ställning till fel rättslig fråga, eller att deras domslut varit omöjligt att 
komma fram till utifrån de rätta bestämmelserna. Det här ger EAT en 
förhållandevis stor frihet att ta ställning till olika rättsfall, men ger också 
möjlighet att begränsa antalet överklaganden genom en restriktiv definition 
av ”points of law”. 11

 
Syftet med de speciella arbetsdomstolarna är att skapa en industrial 
relations-kontext för arbetsrättsliga bedömningar. Domar från EAT kan 
dock överklagas till en vanlig, civilrättslig högre instans, Court of Appeal. I 
nästa steg går det också att överklaga till House of Lords, parlamentets 
överhus, som för närvarande fungerar som Storbritanniens högsta domstol. 
Regeringen har dock börjat förbereda införandet av en oberoende högsta 
domstol som ett led i en modernisering av domstolssystemet.12

 
Den yttersta makten över den arbetsrättsliga utvecklingen finns alltså i den 
övre delen av de ordinarie domstolarnas hierarki. Just beträffande 
diskriminering på grund av kön har rättsreglernas innebörd till stor del 
utvecklats av de ordinarie domstolarna.13

 

2.2 Sverige 

2.2.1 Industrial relations 

Ett grundläggande drag hos den svenska arbetsmarknaden är att den fackliga 
organisationsgraden är mycket hög.14 Kollektivavtal innehade länge den 

                                                 
10 Collins, Hugh, Ewing, K D, McColgan, Aileen, Labour Law: Text and Materials, 2001, s 
27f. 
11 Ibid. 
12 Department for Constitutional Affairs Consultation Paper, Constitutional Reform: A 
Supreme Court for the United Kingdom, juli 2003. 
13 Collins m fl s 28. 
14 Kjellberg, Anders, ”Sweden: Restoring the Model?”, ur Ferner, Anthony, och Hyman, 
Richard (eds), Changing Industrial Relations in Europe, 2. ed, 1998, s. 99. 
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dominerande rollen som arbetsrättslig rättskälla, men kompletterades på 
1970-talet av en mer omfattande lagstiftning, främst i form av MBL och 
LAS. Interaktionen mellan arbetsmarknadens parter har i den så kallade 
svenska modellen präglats av en relativ maktbalans15 och ansetts 
kännetecknas av en samförståndsanda.   
 
Saltsjöbadsavtalet 1938, som huvudsakligen syftade till att undvika 
arbetsmarknadskonflikter, brukar ses som symbolen för den svenska 
samförståndsandan och för 1930-talets ”historiska kompromiss” mellan 
arbete och kapital. En förklaring till att den starka svenska 
fackföreningsrörelsen accepterade att inta en så fredlig inställning är dess 
starka band till det socialdemokratiska partiet, som innehade 
regeringsmakten under en överväldigande majoritet av 1900-talets år.16 Det 
faktum att staten länge överlämnade utformningen av arbetsrätten till 
arbetsmarknadens parter ska ses mot bakgrund av denna organisatoriska 
koppling. Det stora inslaget av statliga organ där arbetsmarknadens parter 
representeras (Arbetsdomstolen är kanske det mest relevanta exemplet i 
detta sammanhang) gör att Sverige har betraktats som korporativistiskt.17

 
De svenska arbetsmarknadsrelationerna präglas av en kombination av 
centralisering och decentralisering.18 Löneförhandlingarna skedde länge på 
central nivå mellan arbetstagarorganisationerna, främst LO, och 
arbetsgivarorganisationen SAF (numera Svenskt Näringsliv). LO bedrev 
vad som kallades en solidarisk lönepolitik, vilket innebar att de mest 
högavlönade arbetarna stod tillbaka med sina lönekrav till förmån för mer 
lågbetalda grupper.19 Denna strategi medförde förhållandevis höga löner i 
kvinnodominerade yrken. ”Förhållandevis” bör betonas - den svenska 
fackföreningsrörelsen har fått stark kritik för sitt prioriterande av mäns 
intressen, inte minst vad gäller löner.20  
 
På senare år har förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter, till stor 
del på arbetsgivarnas initiativ, alltmer decentraliserats. Kombinerat med 
starka fackliga centralorganisationer finns också starka lokala 
organisationer. 21  

2.2.2 Domstolsorganisation 

Många arbetsrättsliga mål avgörs i Sverige av Arbetsdomstolen (AD), en 
specialdomstol med stark representation för arbetsmarknadens parter. Enligt 
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 3 kap 3§, ska fjorton av 
domstolens sjutton ledamöter utses av olika arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Vid en enskild huvudförhandling brukar 

                                                 
15 Kjellberg s 74. 
16 Kjellberg s 75 och s  80. 
17 Kjellberg s 93. 
18 Kjellberg s 75. 
19 Kjellberg s 80. 
20 Se t ex Hirdman, Yvonne, Med kluven tunga. LO och genusordningen, 1998. 
21 Kjellberg s. 85-88. 
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domstolen bestå av två representanter för arbetsgivarorganisationer, två 
representanter för arbetstagarorganisationer och tre ämbetsmannaledamöter. 
Två av ämbetsmannaledamöterna, nämligen domstolens ordförande och vice 
ordförande, ska enligt LRA 3 kap 2§ vara lagkunniga och erfarna i 
domarvärv. 
 
I arbetstvister (ett begrepp som definieras i LRA 1 kap 1§) där part företräds 
av sin organisation fungerar AD vanligen som första och enda instans. 
Förutsättningen för detta är enligt LRA 2 kap 1§ att tvisten gäller 
kollektivavtal eller en fråga som är reglerad i MBL, eller i övriga 
arbetstvister att kollektivavtal gäller mellan parterna eller åtminstone att 
arbetstagaren utför arbete på vilket arbetsgivaren tillämpar ett 
kollektivavtal.  
I övriga arbetstvister är tingsrätt enligt LRA 2 kap 2§ första instans. 
Detsamma gäller för mål som rör oorganiserade arbetstagare, organiserade 
arbetstagare/arbetsgivare som väcker talan utan stöd av sin organisation och 
oorganiserade arbetsgivare som inte träffat kollektivavtal. En tingsrättsdom 
i en arbetstvist kan enligt LRA 2 kap 3§ överklagas till AD, vars dom inte 
kan överklagas vidare. 
 
I lönediskrimineringsmål får jämställdhetsombudsmannen, som enligt JämL 
30§ ska utses av regeringen för att tillse jämställdhetslagens efterlevnad, 
föra talan för en arbetstagare (JämL 46§). Enligt JämL 47§ är denna talerätt 
subsidiär i förhållande till arbetstagarens fackliga organisations. Det vanliga 
i lönediskrimineringsmål har hittills varit att JämO för arbetstagarens talan 
sedan en facklig organisation har avstått. 
 
AD:s huvuduppgift var tidigare kollektivavtalstolkning, men sedan 1974 
kan domstolen också ta ställning till mål som rör individuella rättigheter på 
arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden kan systemet med en 
partssammansatt domstol som enda instans i många mål ifrågasättas. 
Lönediskrimineringsmål utgör ett utmärkt exempel, då domstolen där kan få 
pröva följder av kollektivavtal som ingåtts av organisationer som några av 
ledamöterna representerar.22  
 

                                                 
22 Fransson s 366ff. 
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3 EG-rätt 

3.1 Historik 

Redan i Romfördraget från 1957 fanns artikel 119, där det stadgades att 
varje medlemsstat skulle säkerställa och upprätthålla principen om lika lön 
för kvinnor och män för lika arbete. En förklaring till att EG:s 
grundarländer, trots att gemenskapen på detta tidiga stadium präglades 
starkt av marknadsliberala målsättningar, valde att införa en regel mot 
könsdiskriminering är att Frankrike, som var det enda av länderna som hade 
lagstiftning av denna typ, ville slippa konkurrens med länder som hade låga 
kvinnolöner.23 Bakgrunden är alltså densamma som bakgrunden till EG-
rättens första grundläggande diskrimineringsförbud, det mot (direkt och 
indirekt) diskriminering på grund av nationalitet i det dåvarande EG-
fördragets artikel 6; behovet av att eliminera hinder för förverkligandet av 
den gemensamma marknaden.24

 
Både medlemsstaterna och de privata arbetsgivarna tog länge för givet att 
fördragets likalöneprincip inte kunde vara direkt tillämplig, inte ens på de 
mest uppenbara fallen av direkt lönediskriminering med skilda löneskalor 
för kvinnor och män som utförde samma arbete. Först i och med Defrenne 
II-domen25 från 1975 blev likalöneprincipen direkt tillämplig på 
förhållandet mellan privata arbetsgivare och deras anställda.  
 
Samma år som Defrenne II-domen kom det första direktivet om 
jämställdhet, direktiv 75/117/EEG, som inte oväntat rörde tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar om tillämpning av likalöneprincipen 
(likalönedirektivet). I likalönedirektivets första artikel anges att EG-
fördragets likalöneprincip gäller även ”arbete som tillerkänns lika värde”. 
Sedan likalönedirektivet hade antagits fastslog EG-domstolen i Jenkins-
målet26 att artikel 119 omfattade både lika och likvärdigt arbete. 
 
Enligt likalönedirektivet artikel 2 och bevisbördedirektivet27 artikel 1 är 
medlemsstaterna skyldiga att tillhandahålla möjligheter för arbetstagare att 
få frågan om löneskillnader med grund i kön prövad av nationella 
domstolar. 1983 fann EG-domstolen, i fallet Kommissionen mot 
Storbritannien28, att Storbritannien inte levde upp till likalönedirektivets 
                                                 
23 Hepple, Bob, ”The Principle of Equal Treatment in Article 119 EEC and the Possibilities 
for Reform”, ur Dashwood, Alan, och O´Leary, Siofra (eds), The Principle of Equal 
Treatment in EC Law, 1997, s 137. 
24 Numhauser-Henning, Ann, ”Förord”, ur Numhauser-Henning, Ann (red), Perspektiv på 
likabehandling och diskriminering, 2000, s. 7. 
25 43/75 Gabrielle Defrenne mot Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne Sabena 
(1976) ECR 455. 
26 96/80 Jenkins mot Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (1981) ECR 911. 
27 Direktivet om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering, 97/80/EEG. 
28 61/81 Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland (1982) ECR 2101. 
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krav. Orsaken var att brittiska arbetstagare, utifrån lagens dåvarande två 
grunder för lönediskrimineringskrav, saknade möjligheten att få sitt arbete 
värderat med hjälp av ett arbetsvärderingssystem om inte arbetsgivaren 
samtyckte. Domstolen krävde inte att arbetsvärderingssystem skulle 
introduceras som generella tekniker hos arbetsgivare, men fastslog däremot 
att medlemsstaterna måste tillhandahålla rättsliga möjligheter att kräva lika 
lön för likvärdigt arbete oavsett arbetsgivarens inställning.  
 
När EG-fördraget reviderades i Amsterdam 1997 skrevs jämlikhet mellan 
kvinnor och män in som ett explicit mål för gemenskapens verksamhet. 
Artikel 119 numrerades om och kom att heta artikel 141. Dessutom 
ändrades artikelns innehåll så att det nu uttryckligen nämns att förbudet mot 
lönediskriminering gäller även vid likvärdigt arbete. 
 

3.2 Arbetsvärdering 

Den materiella prövningen av arbetens eventuella likvärdighet ska göras av 
nationella domstolar. EG-domstolen har aldrig tagit ställning till vad som 
menas med lika eller likvärdigt arbete. Domstolen har dock gjort 
principiella uttalanden om vad som kan vara relevant att jämföra. I 
Macarthys-målet29 hävdade domstolen att det, vid en bedömning av 
huruvida två arbeten var lika, var ”arbetsprestationernas art” som skulle 
jämföras.  
 
I Wiener Gebietskrankenkasse-målet30 frångicks dock detta. Frågan i målet 
var huruvida en psykolog och en läkare, som hade samma arbetsuppgifter, 
utförde lika arbete. Eftersom de båda personerna hade olika 
utbildningsbakgrund fann EG-domstolen att deras arbeten inte kunde anses 
vara lika. I Royal Copenhagen-målet31 uttalade domstolen att en bedömning 
av huruvida två arbetstagare befinner sig i jämförbara situationer ska göras 
utifrån följande faktorer: arbetets art, utbildningskrav och arbetsvillkor. 
 
Enligt likalönedirektivet artikel 1 får en arbetsvärdering varken vara direkt 
eller indirekt könsdiskriminerande. I Rummler-målet32 tog EG-domstolen 
ställning till ett arbetsvärderingssystem där fysisk styrka var ett av 
kriterierna. Domstolen fann att en sådan arbetsvärdering är acceptabel 
endast då fysisk styrka är nödvändig för att utföra det arbete som värderas. 
Domstolen uttalade också att arbetsvärderingssystem som belönar typiskt 
manliga ”fallenheter” inte behöver vara könsdiskriminerande, om de också 
tar hänsyn till kvinnors fallenheter. 
 

                                                 
29 129/79 Macarthys Ltd mot Wendy Smith (1980) ECR 1275. 
30 C-309/97 Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebeitskrankenkasse mot Wiener 
Gebeitskrankenkasse 1999-05-11. 
31 C-400/93 Specialarbejdsforbundet i Danmark mot Dansk Industri, för Royal Copenhagen 
A/S (1995) ECR I-4921. 
32 273/85 Rummler mot Dato-Druck GmbH (1986) ECR 2101. 
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EG-domstolen har slagit fast att lönediskriminering enligt EG-rätten kan 
föreligga även då kvinnans arbete vid en arbetsvärdering framstår som ”mer 
värt” än jämförelsepersonens. I Murphy-målet33 tolkade domstolen 
likalönebestämmelserna utifrån deras ändamål: att tillåta lägre lön för ett 
arbete som är mer kvalificerat än ett annat, när det inte tillåts vid likvärdigt 
arbete, skulle strida mot likalönereglernas syfte. 
 

3.3 Bevisbördans fördelning 

Frågan om bevisbördans fördelning i lönediskrimineringsmål avgörs numera 
av bevisbördedirektivet. Direktivet är en kodifiering av EG-domstolens 
praxis när det gäller bevisbördans fördelning. Framförallt har det sin grund i 
Bilka-Kaufhaus-målet34. EG-domstolen menade i denna dom att om en 
åtgärd, som gör åtskillnad mellan de anställda på grund av deras arbetstid 
faktiskt missgynnar långt fler personer av det ena könet, skall denna åtgärd 
anses stå i strid med artikel 119 i fördraget. Detta under förutsättning att 
arbetsgivaren inte kan visa att åtgärden är berättigad av objektivt grundade 
faktorer som inte har med könsdiskriminering att göra.  
 
I Bilka-Kaufhaus-målet etablerades en princip för prövning av 
arbetsgivarens motbevisning, som brukar kallas Bilka-testet. Arbetsgivarens 
skäl för att särbehandla kvinnor ska bedömas utifrån huruvida 
särbehandlingen var föranledd av ett verkligt behov, om den var ägnad att 
uppnå det mål företaget eftersträvade, och om den var nödvändig för att 
uppnå det aktuella syftet. Detta test är ett utslag av den EG-rättsliga 
proportionalitetsprincipen. 
 
I Enderby-målet35 fastslog domstolen att om ”signifikant statistik” visar att 
det föreligger en påtaglig löneskillnad mellan en yrkesgrupp bestående 
nästan uteslutande av kvinnor och en bestående nästan uteslutande av män, 
åligger det arbetsgivaren att visa att löneskillnaden beror på objektiva 
faktorer utan samband med könsdiskriminering.  
 
I Brunnhofer-målet36 från 1999 uttalade EG-domstolen att det inte åligger 
arbetstagaren att bevisa att diskriminering föreligger. Sedan arbetstagaren 
har visat att hon (eller han) utför lika eller likvärdigt arbete men har lägre 
lön än jämförelsepersonen, åligger det arbetsgivaren att bevisa att arbetena 
inte är lika eller likvärdiga, eller att löneskillnaden beror på sakliga skäl som 
saknar samband med särbehandling på grund av kön. 
 

                                                 
33 157/86 Mary Murphy m. fl. mot An Bord Telecom Eireann (1988) ECR 673. 
34 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH mot Karin Weber von Hartz (1986) ECR 1607. 
35 C-127/92 Dr P M Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for 
Health (1993) ECR-I-4921. 
36 C-381/99 Susanna Brunnhofer mot Bank der Österreichische Postsparkasse AG 2001-06-
26. 
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3.4 Objektiva skäl 

Enligt EG-domstolens rättspraxis ankommer det på den nationella 
domstolen, som ensam är behörig att bedöma de faktiska omständigheterna, 
att avgöra om och i vilken mån de skäl som en arbetsgivare anför som 
motivering för att denne tillämpar en lönepolitik som visserligen är 
oberoende av arbetstagarnas kön, men som i realiteten drabbar kvinnor 
hårdare än män, kan anses utgöra objektivt grundade ekonomiska skäl. Vid 
ett flertal tillfällen har dock domstolen fått anledning att ta ställning till 
huruvida olika typer av skäl kan anses vara tillräckliga.  
  
I Danfoss-målet37 använde sig arbetsgivaren av följande kriterier: flexibilitet 
och förmåga att anpassa sig till varierande arbetstider och arbetsplatser, 
yrkesutbildning och antalet anställningsår. Dessa kriterier är enligt EG-
domstolen acceptabla om de är relevanta för företagets behov och 
målsättningar. Anställningstid accepterades utan vidare som skäl i Danfoss-
målet, medan domstolen var mer restriktiv i Nimz-målet38, där man betonade 
att erfarenheten måste ställas i relation till arbetsuppgifterna. 
 
I Enderby-målet prövades marknadskrafterna som objektiv faktor. Brittiska 
Court of Appeal vände sig till EG-domstolen med frågan huruvida det 
faktum att en arbetsgivare kan visa att det under perioder råder brist på 
arbetskraft av den högavlönade kategorin helt, delvis eller inte alls ska anses 
som ett objektivt skäl för en löneskillnad. Domstolen svarade att det är upp 
till den nationella domstolen att avgöra om, och i förekommande fall till hur 
stor del, en löneskillnad är objektivt berättigad av marknadsskäl. Men man 
betonade också att proportionalitetsprincipen måste tillämpas vid dessa 
bedömningar. 
 
En annan fråga som dök upp i Enderby-målet gällde betydelsen av 
kollektivavtalsförhandlingar. För det andra undrade man huruvida separata 
kollektivavtalsförhandlingar, som i sig inte medfört någon 
könsdiskriminering, för de båda berörda yrkesgrupperna utgjorde en 
tillräcklig objektiv motivering. EG-domstolen svarade nej, under 
förutsättning att yrkesgrupperna tillhörde samma fackförening och hade 
samma arbetsgivare. Annars skulle nämligen arbetsgivare kunna kringgå 
likalöneprincipen genom att ordna separata förhandlingar. 
 

                                                 
37109/88 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk 
Arbejdsforening, för Danfoss (1989) ECR 3199. 
38 C-184/89 Helga Nimz mot Freie und Hansestadt Hamburg (1991) ECR I-297. 
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4 Historik 

4.1 Storbritannien 

Den brittiska lag som förbjuder lönediskriminering, Equal Pay Act (EqPA), 
stiftades 1970 men trädde inte i kraft förrän 1975. I sitt ursprungliga skick 
föreskrev lagen lika lön för lika arbete samt för arbete som ansågs likvärdigt 
enligt arbetsvärdering utförd på arbetsplatsen. I målet Kommissionen mot 
Storbritannien (se avsnitt 3.1), befanns denna lagstiftning otillräcklig för att 
leva upp till EG-rättens krav. Storbritannien hävdade att ”work of equal 
value” var en alltför abstrakt formulering för att tillämpas av domstolarna, 
men fick ingen framgång och tvingades därför inkludera likvärdigt arbete i 
sin likalönelagstiftning. Detta skedde genom Equal Pay (Amendment) 
Regulations 1983.  
 
Fram till 1986 gav den brittiska lagstiftningen möjlighet att angripa hela 
kollektivavtal, genom ensidig medling (”unilateral arbitration”) inför 
Central Arbitration Committee. Detta förändrades i och med Court of 
Appeals beslut i fallet R v Central Arbitration Committee, ex p Hy-mac 
Ltd39, där Kommitténs befogenheter under EqPA begränsades till att gälla 
situationer där direkt diskriminering förelåg. Alltså kunde bara de inslag i 
kollektivavtal som uttryckligen föreskrev skilda löner för kvinnor och män 
angripas.  
 
1986 kom en ny version av Sex Discrimination Act (SDA), den mer 
övergripande lagen mot könsdiskriminering. Lagstiftaren valde då att helt 
avskaffa Central Arbitration Committees jurisdiktion. Istället utsträcktes 
paragraf 77 i SDA till att gälla kollektivavtal. Detta innebär att en domstol 
ska ogiltigförklara varje villkor i ett kollektivavtal som strider mot 
likalönebestämmelserna i Equal Pay Act. Detta var en klar försvagning av 
arbetstagarens möjligheter, jämfört med den tidigare situation där Central 
Arbitration Committee aktivt kunde förbättra villkoren i kollektivavtal och 
därmed höja lönerna för avsevärda grupper. Idag finns bara möjlighet att ta 
bort en diskriminerande bestämmelse, utan att kunna ersätta den med bättre 
villkor.  
 
1996 ändrades reglerna kring arbetsvärdering i lönediskrimineringsmål, 
genom Sex Discrimination and Equal Pay (Miscellaneous Amendments) 
Regulations. Dessförinnan fick en domstol inte avgöra ett mål till den 
klagandes fördel innan den tagit del av en oberoende 
arbetsvärderingsexperts utlåtande. Domstolen behövde visserligen inte följa 
expertens rekommendation, men så skedde oftast. Numera har alltså 
domstolen möjlighet att själv ta ställning i arbetsvärderingsfrågan. Ett motiv 
bakom lagändringen är att parterna i ett mål ska ha möjlighet att lägga fram 

                                                 
39 R v Central Action Committee, ex p Hy-mac Ltd [1979] IRLR 461. 
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stöd för sin uppfattning om arbetenas värde inför domstolen, även om 
domstolen inte funnit anledning att bekosta en expertutredning.40

 

4.2 Sverige 

Den första versionen av den svenska jämställdhetslagen trädde i kraft 1980, 
efter två utredningar, två lagstiftningsförsök och en utdragen debatt. Det 
som var kontroversiellt var det avsteg från den svenska modellens 
partsautonomiprincip som lagen innebar.41 Riksdagen beslutade så 
småningom att en lag som bestod av ungefär hälften av det ursprungliga 
förslagets innehåll skulle träda i kraft 1 januari 1980. Den antagna lagen 
hade utformats i enlighet med den socialdemokratiska utskottsreservationen 
och innehöll ett principuttalande om att bästa sättet att uppnå jämställdhet i 
arbetslivet var genom frivillig partssamverkan. Efter den borgerliga 
valsegern 1979 upphävdes dock denna lag och riksdagen beslutade, med en 
rösts övervikt, om en lag i enlighet med det ursprungliga förslaget. I 
förarabetena till 1979 års lag framhålls att syftet med jämställdhetslagen är 
att inte störa arbetsmarknadens parter så länge normerna på 
arbetsmarknaden inte är könsdiskriminerande i sig.  
 
I det första förslaget till jämställdhetslag fanns inget uttryckligt förbud mot 
lönediskriminering. Likalöneprincipen förklarades vara förankrad hos 
arbetsmarknadens parter, vilket grundades på att det ”knappast” längre 
fanns kollektivavtal med skilda lönetariffer för kvinnor och män. Vid 
utformningen av lönediskrimineringsförbudet hämtades viss inspiration från 
brittiska Equal Pay Act, som dock kritiserades för att vara svår och rigid.42

 
1979 års lag tycks enligt en allmän uppfattning, i enlighet med bilden av 
Sverige som ett föregångsland vad gäller jämställdhet, ha ansetts ge ett 
bättre skydd än EG-rätten. Inför den nya lagens tillkomst tvingades man 
dock göra upp med denna uppfattning, då en utredning konstaterade att 
löneskillnaderna hade ökat under 1980-talet och att arbetsdomstolen bara 
hade prövat ett enda fall av lönediskriminering. I 1991 års lag skapades ett 
särskilt lagrum, 18§, med förbud mot lönediskriminering. Dessutom togs en 
tidigare hänvisning i lagtexten till ”överenskommen arbetsvärdering” bort, 
som en följd av EG-domstolens dom i Kommissionen mot Storbritannien. 
Dock fastslogs att om det fanns en könsneutral och ej indirekt 
diskriminerande arbetsvärdering på arbetsplatsen, skulle denna vara 
utgångspunkt för prövningen.43

 
1994 förtydligades reglerna för bedömning av vad som utgör likvärdigt 
arbete. Ett antal kriterier, som ansågs stämma överens med såväl svensk 
som internationell arbetsvärderingspraxis, angavs i en proposition: kunskap 

                                                 
40 Detta konstaterades i Wood v William Ball [2000] ICR 277. 
41 Fransson s. 284f. 
42 Prop. 1978/79:175 s. 72 och 74, SOU 1978:38 s 115f. 
43 Prop. 1990/91:113 s 87f. 
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och förmåga (färdigheter), arbetsinsats (ansträngning), ansvar och 
arbetsförhållanden.44  
 
2001 genomfördes ett antal ändringar i jämställdhetslagen som led i en 
anpassning till EG-rätten. En definition av likvärdigt arbete infördes i själva 
lagen, och det tidigare kravet på jämförelseperson i lönediskrimineringsmål 
avskaffades. Även de tidigare presumtionsreglerna avskaffades, för att 
ersättas av en reglering byggd på bevisbördedirektivets regler. Detta gjorde 
också att de bevisregler som berörde arbetsgivarens syfte togs bort. 

                                                 
44 Prop. 1993/94:147 s 51ff. 
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5  Storbritannien 

5.1 Lönediskrimineringsförbud 

De brittiska lönediskrimineringsförbuden finns i Equal Pay Act (EqPA). 
Syftet med Equal Pay Act är - oavsett vad namnet antyder - inte att 
föreskriva rättvisa löner i allmänhet, utan att motverka vissa skillnader i 
anställningsvillkor mellan män och kvinnor.45 Lagtexten behandlar dock 
inte uttryckligen begreppet diskriminering eller löneskillnader mellan 
kvinnor och män. I stället anges konkreta situationer där två personer av 
olika kön måste tillerkännas samma villkor, nämligen då de utför ”like 
work”, ”work rated as equivalent” eller ”work of equal value”. 
 
EqPA är uppbyggd kring begreppet ”equality clause”. En sådan klausul 
skall enligt s. 1(1) införas i en kvinnas anställningsavtal om den inte redan 
finns ”directly or by reference to a collective agreement or otherwise”. Detta 
under förutsättning att kvinnan visar att hon utför lika eller likvärdigt arbete 
i förhållande till en konkret manlig jämförelseperson som arbetar inom ”the 
same employment” (EqPA s. 1(2)). Man behöver alltså inte visa att man 
utsatts för diskriminering, utan bara framhålla att ens anställningsvillkor är 
sämre än jämförelsepersonens trots arbetenas likhet.  
 
En ”equality clause” ska vid likvärdigt arbete ha effekten att ett 
anställningsvillkor som är eller blir mindre fördelaktigt för en kvinna än ett 
liknande anställningsvillkor som gäller för jämförelsepersonen, ändras så att 
denna ofördelaktiga verkan försvinner (EqPA s. 1(2)(c)(i)). Om det i 
kvinnans anställningsavtal saknas ett förmånligt villkor som finns i 
jämförelsepersonens anställningsvtal, ska en ”equality clause” medföra att 
detta villkor införs även i kvinnans anställningsavtal (EqPA s. 1(2)(c)(ii)). 
 
I den brittiska lagen finns två punkter som på olika sätt behandlar likvärdigt 
arbete. Jag kommer nedan att redogöra för dem, men först nämna några ord 
om vad som anses utgöra lika arbete. 
 

5.1.1 Like work 

EqPA s. 1.2 (a) berör ”like work”, ett begrepp som utvecklas under s 1.(4). 
Där anges att en kvinna och en man ska anses utföra ”like work” om – och 
bara om – deras arbeten är av en ”broadly similar nature”. Skillnaderna 
mellan kvinnans arbetsuppgifter och mannens ska sakna praktisk betydelse i 
förhållande till anställningsvillkor och -förhållanden. Vid bedömningen av 
detta ska tas hänsyn till ”the frequency or otherwise with which any such 
differences occur in practice as well as to the nature and extent of the 
                                                 
45 Under punkt (2) anges uttryckligen att lagens bestämmelser inte bara gäller löner utan 
även andra villkor som ingår i anställningsavtal. 
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differences”. I praxis har bedömningarna gjorts ganska generöst. Inte minst 
har domstolarna undvikit att bedöma arbeten som olika på grund av 
arbetstidens omfattning.46  
 

5.1.2 Work rated as equivalent 

Punkten 1(2) (b) i EqPA behandlar ”work rated as equivalent”. Detta 
innebär enligt s. 1(5) arbeten som värderats lika enligt en utförd 
arbetsvärdering, eller som skulle ha värderats lika om inte arbetsvärderingen 
varit sådan att den gett kvinnor och män olika värden för uppgifter som 
medför samma krav. För att arbetsgivarens arbetsvärderingsmodell ska 
kunna ifrågasättas som diskriminerande, krävs alltså att diskrimineringen 
varit direkt. Arbetsvärderingen måste vidare ha grundat sig på ”the demand 
made on a worker under various headings (for instance effort, skill, 
decision)”. 
 
Tanken är här att arbetsgivaren själv har utfört en arbetsvärdering, antingen 
på eget initiativ eller efter påtryckningar från en facklig organisation. Under 
förutsättning att hennes arbete vid denna arbetsvärdering har bedömts som 
likvärdigt med en mans, kan en kvinnlig anställd med hjälp av s. 1(2) (b) 
kräva att få samma lön som jämförelsepersonen.  
 
Bestämmelsen innebär på inget vis att arbetsgivare är skyldiga att utföra 
arbetsvärderingar. Dessutom ställs krav på arbetsvärderingens utformning. 
Ironiskt nog kan alltså en arbetstagare förlora ett mål på grund av att 
arbetsgivarens värdering inte varit tillräckligt väl genomförd för att få ligga 
till grund för ett krav enligt s. 1(2) (b), även om dess resultat varit att en 
lägre avlönad kvinnas arbete bedömts som likvärdigt med en högre avlönad 
mans.  
 
I Neil and others v Ford Motor Co Ltd47, ett mål där processen pågick i flera 
omgångar mellan 1966 och 1984, hade ett antal typiska arbeten rangordnats 
efter att ha jämförts parvis, och fått värden mellan 1 och 4 för 28 olika 
faktorer. Därefter hade en ”multiple regression analysis” genomförts för att 
avgöra den lämpliga viktningen bland de 28 faktorerna, med syftet att bäst 
motsvara den rangordning som redan hade uppstått genom de tidigare 
stegen i arbetsvärderingsprocessen. Utifrån detta hade arbetsgivaren 
värderat samtliga arbeten på arbetsplatsen.  
 
De sömmerskor som var kärande i målet hävdade att arbetsvärderingen hade 
utförts på ett diskriminerande sätt, då den innebar att den redan rådande 
uppfattningen om värdet av mans- och kvinnojobb på arbetsplatsen hade fått 
styra. I målet fanns dessutom bevis för att såväl arbetsgivaren som de 
fackliga organisationerna hade könsdiskriminerande uppfattningar om 
arbetens värde. Omedelbart före det aktuella arbetsvärderingssystemets 

                                                 
46 Deakin, Simon & Morris, Gillian S, Labour Law, s 635. 
47 Neil and others v Ford Motor Co Ltd [1984] IRLR 339. 
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införande hade Ford exempelvis tillämpat ett rangordningssystem med 
graderna ”skilled”, ”semi-skilled”, ”unskilled” och ”women”. Målet 
avgjordes aldrig i en högre instans än en arbetsdomstol. Domstolen fann att 
det inte fanns några specifikt manliga eller kvinnliga förmågor bland de 
kriterier som hade värderats, och att det därför inte gick att underkänna en 
arbetsvärdering bara på grund av en tro att attityderna till 
könsdiskriminering var ”less enlightened” på 1960-talet. 
 
Sedan dess har lagens krav i praxis utvecklats till att den utförda 
arbetsvärderingen, för att den anställda ska få stödja sin 
diskrimineringstalan på den, måste ha varit ”analytical”. Enligt EAT i fallet 
Eaton Ltd v Nuttall48 innebär detta att arbetsvärderingsmodellen måste vara 
”thorough in analysis” och kunna tillämpas ”opartiskt” (”impartial 
application”). Alla bedömningar av arbetets innehåll ska ingå i själva 
arbetsvärderingsmodellen. Om modellen kräver att arbetsgivaren gör 
subjektiva bedömningar relaterade till arbetets natur redan innan 
arbetstagarens uppgifter ska värderas, är den inte godkänd enligt 1(5).  
 
EAT höll senare fast vid denna tolkning i fallet Bromley v Quick49.  I detta 
mål hade arbetsvärderingen skett genom att ett antal typiska arbeten hade 
anlayserats och placerats in på en skala, varefter ett övriga arbeten - av vilka 
vissa saknade en skriftlig beskrivning - hade inplacerats på skalan utan 
någon specifik bedömning. Court of Appeal underkände denna 
arbetsvärdering. För att vara ”analytical” måste en arbetsvärdering enligt 
domstolen innehålla en bedömning av varje berört arbete utifrån olika 
kriterier. 
 
Viss ytterligare vägledning beträffande arbetsvärderingars konstruktion har 
getts i praxis. I Eaton Ltd v Nuttall hänvisade EAT till en 
arbetsvärderingsguide utgiven av ACAS (Advisory, Conciliatory and 
Arbitration Service). I denna guide utpekades fem möjliga metoder: Job 
ranking, där arbeten bedöms individuellt och därefter rangordnas och 
grupperas i grader som får utgöra grunden för lönesättningen.  Paired 
comparison, en variant av det föregående där arbetena i tur och ordning 
jämförs parvis före rangordningen. Job classification, där olika ”typiska” 
tjänster på arbetsplatsen placeras in på en skala, som sedan blir normerande 
för bedömningen av andra arbeten. Points assessment, där arbeten bedöms 
utifrån de krav de ställer i fråga om ett antal faktorer, som färdigheter, 
ansvar, arbetsförhållanden och fysiska och psykiska krav.  Och sist factor 
comparison, där man med hjälp av ett antal ”nyckelarbeten” beräknar hur 
stora delar av lönerna som bestäms utifrån olika faktorer, vilket sedan blir 
vägledande för bedömningen av övriga arbeten.  
 
Förutom att en arbetsvärdering ska vara ”analytical” för att läggas till grund 
för en lönediskrimineringstalan, måste den ha godtagits av den eller dem 
som tagit initiativ till den, vanligen arbetsgivaren och/eller arbetstagarens 

                                                 
48 Eaton Ltd v Nuttall [1977] IRLR 71. 
49 Bromley v H & J Quick Ltd [1988] IRLR 249. 
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fackliga organisation. Det räcker inte att stödja sig på en arbetsvärdering 
som utförts av en utomstående konsult men sedan inte godkänts av 
arbetsgivaren. Syftet med EqPA är nämligen inte att tvinga arbetsgivare att 
utföra arbetsvärderingar. Detta framgår av fallen Arnold v Beecham Group 
Ltd50 och O´Brien v Sim-Chem Ltd51. 
 
Möjligheten att lyckas vid en talan enligt 1(2) (b) är enligt Deakin och 
Morris liten.52 Av fallet England v Bromley London Borough Council53 
följer att den klagande måste ta den föreliggande arbetsvärderingen som den 
är, med undantag för de direkt diskriminerande inslagen. Det räcker inte 
med att hävda att om arbetsvärderingen hade utförts på ett helt annat sätt, 
skulle resultatet ha blivit att det egna arbetet befunnits likvärdigt med 
jämförelsepersonens. I så fall hamnar man snarare under punkten 1(2) (c), 
som jag nu kommer att redogöra för. 
 

5.1.3 Work of equal value 

Andra arbeten som kan anses som likvärdiga, ”work of equal value” berörs 
under EqPA s. 1(2) (c). Enligt denna punkt ska en ”equality clause” gälla: 
 

where a woman is employed on work which, not being work in relation to 
which paragraph (a) or (b) above applies, is, in terms of the demands made on 
her (for instance under such headings as effort, skill and decision), of equal 
value to that of a man in the same employment 

 
Detta kan tolkas som att en kvinnlig anställd kan använda sig av punkten (c) 
bara i situationer där det inte existerar någon man som utför lika arbete eller 
arbete som bedömts som likvärdigt av arbetsgivaren. Den mer generösa 
tolkningen är att texten helt enkelt fastslår att en prövning enligt punkt (c) 
kan göras när det inte går att angripa en viss löneskillnad med hjälp av 
punkt (a) eller (b).  
 
Denna tolkningsfråga blev aktuell i fallet Pickstone and Others v Freemans 
plc54, där både en ordinarie domstol och EAT valde den förstnämnda, 
restriktiva tolkningen. Ett antal kvinnliga kassabiträden krävde samma lön 
som ett mer högavlönat manligt kassabiträde, vilket domstolarna avvisade 
med hänvisning till det faktum att det fanns en (enda) manlig anställd som 
hade lika låg lön som sina kvinnliga kollegor. EAT bedömde också att 
Romfördragets artikel 119 inte var direkt tillämplig i fallet, utifrån Court of 
Appeals dom i O’Brien v Sim-Chem. Artikel 119 hade den gången inte 
bedömts vara direkt tillämplig beträffande ”work rated as equivalent”, 
eftersom denna kategori ingick i artikel 141 bara genom likalönedirektivet.  
 

                                                 
50Arnold v Beecham Group Ltd [1982] IRLR 307. 
51 O´Brien v Sim-Chem Ltd [1980] IRLR 373. 
52 Deakin & Morris s 637. 
53 England v Bromley London Borough Council [1978] ICR 1. 
54 Pickstone and Others v Freemans plc [1988] IRLR 357. 
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Court of Appeal tillät däremot direkt tillämpning av artikel 119, även om 
man instämde i EAT:s tolkning av 1(2) (c). House of Lords behövde dock 
aldrig ta ställning till artikel 119:s tillämplighet, eftersom man bedömde 
1(2) (c) på ett annat sätt än de lägre instanserna hade gjort. Lord Keith of 
Kinkel framhöll att de lägre instansernas tolkning skulle medföra att 
Storbritannien ännu en gång misslyckats med att implementera artikel 119 
samt likalönedirektivet. Likalönelagstiftningen skulle innehålla en stor 
lucka om arbetsgivare kunde kringgå den genom att inkludera en enda man i 
en grupp av kvinnliga anställda, och därmed fortsätta att betala dem mindre 
än manliga anställda med likvärdigt arbete. House of Lords kom därför fram 
till att punkt 1(2) (c) skulle tolkas utifrån sina ändamål, på ett sätt som 
stämde överens med likalönedirektivet och lagstiftarens intentioner: 
”Paragraph (c) will only apply if paragraphs (a) and (b) are first held by the 
Tribunal not to apply in respect of the work of the woman and the man with 
whom she seeks parity of pay”.  
 

5.2 Arbetsvärdering 

Arbetens likvärdighet ska, som framgår ovan, enligt EqPA s. 1(2)(c) 
bedömas utifrån de krav de medför, exempelvis vad gäller ansträngning, 
kunskaper och ansvar.  
 
En domstol som ställs inför en ”equal value claim” har två alternativ vad 
gäller arbetsvärdering. Enligt EqPA s. 2A(1) (a) kan domstolen välja att 
själv ta ställning i arbetsvärderingsfrågan. Den andra möjligheten är enligt s. 
2A(1) (b) att ta hjälp av en oberoende expert för att göra en arbetsvärdering. 
Om detta görs får domstolen inte avgöra fallet innan den har tagit del av 
expertens resultat. I allmänhet brukar domstolarna låta arbetsvärderingen 
utföras av en oberoende expert. Sådana hämtas från en panel som 
sammansatts för ändamålet av ACAS. 
 
Experten ska utforma en skriftlig rapport, som sedan ska tillställas parterna 
för att dessa ska få ta ställning till den. Därefter ska domstolen komma till 
en slutsats beträffande arbetenas värde. Det är möjligt för domstolen att 
beställa en ny rapport på grund av ett antal skäl, till exempel att den inte 
uppfyller de krav som ställs på arbetsvärderingar enligt lagen eller att den 
varit felaktigt utförd. Domstolen får dock inte kräva en ny rapport enbart för 
att den ogillar expertens slutsatser. Å andra sidan behöver domstolen inte 
fastställa att expertens slutsats är riktig efter att ha hört parternas 
kommentarer. Detta framgår av målen Tennants Textile Colour v Todd55 och 
Aldridge v British Telecommunications56. 
 
Ett antal arbetsvärderingsmetoder som rekommenderas av ACAS nämns 
ovan i samband med Eaton Ltd v Nuttall. En undersökning utförd 1991 visar 
att de oberoende experternas rapporter under detta år utfördes med 

                                                 
55 Tennants Textile Colour v Todd [1989] IRLR 3. 
56 Aldridge v British Telecommunications [1990] IRLR 10. 
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påfallande liten konsekvens vad gäller kriterier, värdering och viktning av 
kriterier, samt tolkning av vad likvärdighet innebär. Frågan om likvärdighet 
avgjordes i mycket stor utsträckning av arbetsvärderingsmetoden, samtidigt 
som ingen konsenus fanns bland experterna om vilka metoder som är 
lämpliga.57

 
Innan domstolen överhuvudtaget uppdrar åt en oberoende expert att utföra 
en arbetsvärdering, kan den konstatera att ”reasonable grounds” för att 
godkänna yrkandet saknas. I så fall kan yrkandet, enligt EqPA s.2A(1) (b), 
avvisas omedelbart. Grunden för ett sådant avvisande kan vara såväl att 
bevisningen inte räcker för att göra gällande att arbetena är likvärdiga, som 
att arbetsgivaren kan visa upp ett godkänt försvar för löneskillnaden (en 
redogörelse för dessa följer i avsnitt 5.3). Att arbetsgivaren tar upp en viss 
faktor som stöd för ett yrkande om avvisande är inget hinder för att återigen 
använda sig av den vid en prövning, om domstolen skulle bestämma sig för 
att inte avvisa likalöneyrkandet. I s.2A(2) anges dessutom att ”reasonable 
grounds” inte ska anses finnas där en kvinna hävdar att hennes arbete har 
”equal value” i förhållande till en mans, men deras arbeten fått olika värden 
vid en utförd arbetsvärdering som inte varit direkt diskriminerande. 
 
Syftet med s.2A(1) (b) var enligt lagstiftaren att fånga upp ”hopeless cases”. 
Om dess användning har begränsats till det syftet kan dock diskuteras. I 
Davies v McCartneys58 bedömde EAT en jämförelse mellan en sekreterares 
och en fondmäklarkanslists arbeten som ”hopeless”. EAT menade att 
kvinnan var ”just a secretary”, medan jämförelsepersonen hade ”a 
responsible job”. Enligt EAT var sekreterarens uppgifter inte exceptionella 
för en sekreterare, och hennes färdigheter i ekonomiska frågor var inte 
utöver det vanliga utan motsvarade vad de flesta sekreterare skulle fånga 
upp genom att arbeta på ett företag som det aktuella. Kanslisten ansågs 
däremot ha ett stort ansvar, eftersom misstag från hans sida skulle kunna 
medföra betydande förluster för företaget.  
 
Utöver detta ansåg EAT att arbetsgivaren hade framfört en ”genuine 
material defence” (se nedan) för löneskillnaden. Fondmäklarkanslisten 
tillbringade 30% av sin arbetstid under vad som bedömdes som otrevliga 
(”unpleasant”) förhållanden, nämligen på börsen. Utöver att det gjorde att 
arbetena inte kunde anses vara likvärdiga, var det faktum att hans arbete var 
mer krävande och ansvarsfullt än sekreterarens även en GMF. Domstolen 
ansåg att också det faktum att fondmäklarkanslister alltid hade haft högre 
lön än sekreterare, bröt presumtionen för lönediskriminering.  
 
Den andra grunden för avvisande är alltså att de båda arbetena bedömts som 
icke likvärdiga i en arbetsvärdering på arbetsplatsen, det vill säga den typ av 
arbetsvärdering som berörs i EqPA s. 1(5). Arbetsvärderingen måste alltså 
vara ”analytical” i den mening som utvecklats i praxis (se avsnitt 5.1.2). 
Enligt s. 2A(2)(b) får det inte finnas ”reasonable grounds” för att 
                                                 
57 McColgan s 561. 
58 Davies v McCartneys [1989] IRLR 439 
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arbetsvärderingen skulle ha varit utförd enligt ett könsdiskriminerande 
system. Med det sistnämnda avses ett system där ”a difference, or 
coincidence, between values set by that system on different demands under 
the same or different headings is not justifiable irrespective of the sex of the 
person on whom those demands are made”. Court of Appeal påpekade i 
Bromley v Quick att detta ska tolkas i enlighet med EG-rätten i form av 
artikel 119 (alltså numera 141) och likalönedirektivet. 
 
 

5.3 Arbetsgivarens motbevisning  

När den anställda bevisat att hennes arbete har ”equal value” (eller, för den 
delen, att hon utför ”like work” eller ”work rated as equivalent”) i 
förhållande till jämförelsepersonens, övergår bevisbördan enligt 
huvudregeln till arbetsgivaren. Dennes möjligheter att försvara sig uttrycks 
under EqPA s 1.(3), där det stadgas att en ”equality clause” inte ska gälla 
om arbetsgivaren bevisar att olikheten i mannens och kvinnans 
anställningsavtal beror på en materiell faktor som inte utgörs av 
könsskillnaden. 
 

An equality clause shall not operate in relation to a variation between the 
woman's contract and the man's contract if the employer proves that the 
variation is genuinely due to a material factor which is not the difference of sex  

 
I fall som gäller lika arbeten eller arbeten som redan bedömts som 
likvärdiga, måste (”must”) denna materiella faktor enligt 1.(3)(a) vara ”a 
material difference between the woman’s case and the man’s”. Vid annat 
likvärdigt arbete får (”may”) faktorn enligt 1.(3)(b) vara en sådan materiell 
skillnad. Skillnaden mellan ”material factor” och ”material difference” 
tycks antyda att arbetsgivaren har större utrymme för att försvara sig i fall 
med likvärdigt arbete än i fall med lika arbeten eller arbeten som bedömts 
som likvärdiga. Deakin och Morris menar att det är tveksamt om detta är 
förenligt med artikel 141 och likalönedirektivet. Åtminstone finns ju inget 
uttryckligt tillåtande av en sådan skillnad i EG-rätten.59

 

5.3.1 Personliga faktorer 

I de tidiga rättsfallen begränsades begreppen ”material factor” och ”material 
difference” till faktorer som specifikt gällde de båda jämförelsepersonerna. I 
Fletcher v Clay Cross60 krävde en kvinnlig försäljare, Karen Fletcher, 
samma lön som en manlig kollega, Mr. Tunnicliffe. Fletcher och Tunnicliffe 
utförde samma arbete, men Tunnicliffes veckolön var drygt £5 högre än 
Fletchers. Orsaken var enligt arbetsgivaren att den högre lönen varit 
nödvändig för att företaget skulle kunna anställa Tunnicliffe, som varit den 
enda kvalificerade sökande till tjänsten. Tunnicliffes lön motsvarade den 
                                                 
59 Deakin & Morris s 643. 
60 Fletcher v. Clay Cross (Quarry Services) Ltd [1978] IRLR 361. 
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som han haft hos sin tidigare arbetsgivare. Detta hade inget samband med 
hans könstillhörighet.  
 
House of Lords betonade i domen ordalydelsen ”between her case and his” i 
EqPA s. 1(3). Detta tolkades som att jämförelsen ska gälla de båda 
anställdas ”personal equations”. Enligt domen utgörs en anställds ”personal 
equation” av hennes/hans kvalifikationer, erfarenhet, kompetens, ansvar och 
arbetsförhållanden. Yttre omständigheter, som marknadsläget, är inte 
relevanta vid en jämförelse enligt EqPA:  
 

An employer cannot avoid his obligations under the Act by saying: 'I paid him 
more because he asked for more', or 'I paid her less because she was willing to 
come for less'. If any such excuse were permitted, the Act would be a dead 
letter. Those are the very reasons why there was unequal pay before the Statute. 

 

5.3.2 Marknadsfaktorer 

I fallet Rainey v Greater Glasgow Health Board61 ansågs däremot hänsyn 
till marknadsläget utgöra en GMF. En särskild protesserviceenhet skulle för 
första gången inrättas inom den skotska offentliga sjukvården. Greater 
Glasgow Health Board ansåg det nödvändigt att anställa personal från den 
privata sektorn, vilket krävde att dessa personer fick löner som motsvarade 
deras tidigare. De fick därmed högre löner än personal som rekryterats från 
andra arbetsplatser inom den offentliga sjukvården eller som anställdes efter 
att den nya enheten redan kommit igång. 
 
House of Lords hävdade i Rainey att ”material factor”-försvaret inte kan ges 
den begränsade innebörd det gavs i Clay Cross. När ett diskriminerande 
syfte saknas, kan ekonomiska faktorer som påverkar arbetsgivarens 
möjlighet att effektivt driva sin verksamhet mycket väl vara relevanta. 
House of Lords stödde sig här på utgången i Bilka-målet. 
 
Att utgången i Rainey strider mot den princip som etablerades i Clay Cross 
är inte självklart. De enda ”marknadskrafter” som arbetsgivaren kunde 
hänvisa till i Clay Cross var det faktum att kvinnan i fallet hade nöjt sig med 
lägre lön än mannen. I Rainey fanns det däremot en bevisad brist på den 
aktuella typen av arbetskraft. McColgan menar dock att House of Lords 
misslyckades med att tillämpa Bilka-testet i Rainey, då man bedömde 
könssammansättningen i de båda grupperna (alla de tidigare privatanställda 
var män, medan alla utom en av de övriga var kvinnor) som ”an accident”. 
McColgan tolkar detta som uttryck för en begränsad förståelse av begreppet 
indirekt diskriminering. Det faktum att all personal som rekryterades från 
den privata sektorn var män, behöver inte ha varit en slump utan kan lika 
gärna vara ett resultat av diskriminering inom den privata sektorn. House of 
Lords borde ha sett till effekten av det marknadsskäl arbetsgivaren 
hänvisade till och krävt bevis för att löneskillnaden, trots sin 

                                                 
61 Rainey v Greater Glasgow Health Board [1987] IRLR 26. 
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diskriminerande inverkan, var nödvändig av de ekonomiska skäl som 
angavs.  
 
McColgan hävdar dock att ”marknadsfaktorer”, efter Rainey-målet, tolkats 
som tillräckligt för att rättfärdiga en löneskillnad, oberoende av 
omständigheterna i de specifika fallen. Överhuvudtaget har arbetsgivarna – 
och domstolarna – under perioder tenderat att uppfatta försvarskategorierna 
som i sig tillräckliga för att utgöra en GMF. Enligt McColgan blev Bilka-
målets effekt till en början snarare ett vidgat än ett begränsat utrymme för 
vad som kan anses vara en GMF.62

  
Utrymmet för marknadskrafter som ”genuine material factor” begränsades 
dock av Ratcliffe v North Yorkshire County Council63. Den offentliga 
arbetsgivaren i målet sänkte sin skolserveringspersonals löner med 25% för 
att kunna fortsätta driva sin verksamhet. Denna skulle nämligen bli föremål 
för en offentlig upphandling, där arbetsgivaren måste komma med den 
lägsta offerten för att inte verksamheten skulle läggas ut på entreprenad. 
Serveringspersonalens tidigare löner var bestämda i kollektivavtal som 
gällde den offentliga sektorn, och lönerna var högre än för motsvarande 
jobb i den privata sektorn. North Yorkshire County Council hade 
konkurrerat med en arbetsgivare som anställde enbart kvinnor och därmed 
kunde betala betydligt lägre löner än de som tidigare gällt inom North 
Yorkshire County Council. I målet jämfördes tre kvinnor med män vars 
arbeten tidigare bedömts som likvärdiga med deras i en arbetsvärdering 
utförd av arbetsgivaren. 
 
EAT godtog de aktuella förhållandena som GMF, eftersom man vid en 
upphandling inte kan komma med den lägsta offerten utan att ta full hänsyn 
till marknadskrafterna. House of Lords intog ett annat perspektiv. 
Arbetsgivaren konkurrerade med ett företag vars löner uppenbarligen var ett 
resultat av könsdiskriminering, menade House of Lords. Det faktum att 
arbetsgivaren hade sänkt lönerna för att anpassa sig efter detta kunde därför 
inte sägas vara ”a material difference other than the difference of sex”. 
Tvärtom handlade det just om den typ av diskriminering som EqPA riktar 
sig mot, enligt House of Lords. 
 

5.3.3 Tidigare lön 

Vid några tillfällen har domstolarna i lönediskrimineringsmål fått ta 
ställning till ett fenomen som i Storbritannien kallas för ”red circling”, 
vilket innebär att en anställd eller en grupp av anställda som blivit 
omplacerade till en lägre avlönad tjänst, exempelvis på grund av att den 
gamla tjänsten inte längre finns, får behålla sin gamla lön. I praxis har det 
oftare handlat om att en historia av separata mans- och kvinnolöner, som 
strider mot EqPA, används som skäl för fortsatta löneskillnader. Det gäller 

                                                 
62 McColgan s 582. 
63 Ratcliffe and others v North Yorkshire County Council[1994] IRLR 439. 
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till exempel det första lönediskrimineringsmål som togs upp i 
Storbritannien, Bedwell v Hellerman Deutsch64. Innan EqPA trädde i kraft 
1975 hade arbetsgivaren haft särskilda mans- och kvinnolöner. Från den dag 
då lagen trädde i kraft betalades alla enligt ett ”könsneutralt” system, där 
lönerna baserades på en arbetsvärdering som utförts av arbetsgivaren. Detta 
innebar att alla män behöll sina högre löner. Domstolen godkände detta som 
”genuine material factor” och menade rentav att EqPA s. 1(3) hade 
konstruerats för att hjälpa arbetsgivarna genom de praktiska 
övergångssvårigheter som lagen kunde innebära. 
 
Även i målet Snoxell v Vauxhall Motors Ltd65 såg den första domstolen utan 
vidare undersökning ”red circling” som en ”genuine material defence”. 
Även i detta mål hade en grupp manliga anställda från början befunnit sig i 
en högre lönegrad bara för män. I samband med EqPA:s tillkomst 1970 
avskaffades de separata lönegraderna baserade på kön, men de anställda 
behöll sina tidigare löner. EAT fann dock att arbetsgivaren inte hade lyckats 
presentera ett godkänt försvar för löneskillnaden, eftersom den var resultatet 
av tidigare könsdiskriminering. EAT slog fast att huruvida ”red circling” är 
legitim avgörs av huruvida den planeras vara tillfällig eller permanent, om 
den har varit föremål för kollektiva förhandlingar, om den har sitt ursprung i 
könsdiskriminering, och huruvida möjligheten att uppnå den högre lönen är 
lika stor för kvinnor som för män. 
 

5.3.4 Arbetsgivarens bedömning 

I flera mål har arbetsgivaren använt sig av egna bedömningar av de 
anställda som ”genuine material factor”. Första gången det inträffade var i 
National Vulcan v Wade66- målet. Arbetsgivaren hade utfört en gradering av 
de anställdas prestationer, vid vilken den klagande, Ms Wade, tillsammans 
med en manlig kollega hade hamnat på en lägre nivå än övriga på 
arbetsplatsen. Jämförelsepersonen i målet hade fått ett ”medelbetyg”. En 
arbetsdomstol, och därefter EAT, kom fram till att arbetsgivaren inte hade 
lyckats presentera ett tillräckligt försvar för löneskillnaden genom att 
hänvisa till denna gradering. EAT motiverade detta med att en bedömning 
som den arbetsgivaren hade gjort med nödvändighet måste vara subjektiv.  
 
Court of Appeal menade dock att detta innebar en alltför tung bevisbörda 
för arbetsgivaren. Ett värderingssystem som grundar sig på arbetstagarnas 
kompetens är enligt domen ”an integral part of good business management” 
och därför, så länge det inte är könsdiskriminerande, fullt godtagbart som 
försvar för en löneskillnad. Det fanns tre kvinnor på arbetsplatsen utöver Ms 
Wade, och av dessa hade två placerats i den högsta lönegraden och den 
tredje i den näst högsta. Det fanns därför inte skäl att anta att 
graderingssystemet var könsdiskriminerande.  

                                                 
64 Bedwell v Hellerman Deutsch Ltd [1976] IRLR 98. 
65 Snoxell v Vauxhall Motors Ltd [1977] IRLR 123. 
66 National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd v Wade [1979] QB 132. 
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I Reed v Boozer67 jämfördes ett antal kvinnor, som hade veckolön och 
därmed ingick in i en speciell lönestruktur hos arbetsgivaren, med ett antal 
män som hade timlön och därför avlönades enligt en annan skala. En 
arbetsdomstol såg uppdelningen som ”artificiell” och godkände inte 
arbetsgivarens skilda lönestrukturer som en GMF. Arbetsgivaren 
överklagade, varefter EAT fann att ingen av lönestrukturerna innehäll något 
könsdiskriminerande element, vare sig direkt eller indirekt. Därför utgjorde 
de ett fullgott ”administrativt skäl” för löneskillnaden. EAT hänvisade här 
till Rainey-domen, samt dessutom till National Vulcan-målet, trots att det 
sistnämnda avgjordes innan indirekt diskriminering omfattades av 
likalönereglerna. 
 

                                                 
67 Reed Packaging Ltd v Boozer [1988] ICR 391. 
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6 Sverige 

6.1 Lönediskrimineringsförbud 

Alla de lönediskrimineringsmål jag kommer att ta upp har avgjorts enligt 
reglerna i jämställdhetslagen (1991:433) sådan den var före 2001. 
Lönediskriminering berördes då i 18§, en presumtionsregel enligt vilken 
otillåten könsdiskriminering skulle anses föreligga om en arbetsgivare 
tillämpade lägre lön eller annars sämre anställningsvillkor för en 
arbetstagare än dem som tillämpades för arbetstagare av det andra könet 
(eller med lagstiftarens ord ”motsatt kön”), om de utförde arbete som var att 
betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetstagaren hade bevisbördan för att 
dessa omständigheter förelåg.  
 
Sedan 1 januari 2001 skiljer dock den svenska jämställdhetslagen på direkt 
och indirekt könsdiskriminering i arbetslivet. Direkt diskriminering förbjuds 
i 15§, enligt vilken en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller 
en arbetstagare genom att behandla henne eller honom mindre förmånligt än 
arbetsgivaren behandlar eller skulle ha behandlat en person av motsatt kön i 
en likartad situation, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar 
samband med könstillhörighet. Indirekt diskriminering regleras i 16§, som 
förbjuder arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare 
genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 
framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer av 
det ena könet, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet är 
lämpligt och nödvändigt och kan motiveras med objektiva faktorer som inte 
har samband med personernas kön. 
 
Enligt lagens 17§, punkt 3, är båda typerna av diskriminering förbjudna vad 
gäller löne- eller andra anställningsvillkor vid lika eller likvärdiga arbeten.  
 

6.2 Arbetsvärdering 

Före den lagändring som trädde i kraft 2001 fanns ingen definition av 
begreppet likvärdigt arbete i den svenska lagen. Enligt förarbetena skulle en 
arbetsvärdering göras utifrån fyra huvudkriterier: kunskap och erfarenhet, 
arbetsinsats, ansvar samt arbetsmiljö.68

 
2001 infördes dock en definition av likvärdigt arbete i jämställdhetslagen 2§ 
2 st. Bedömningen ska enligt denna definition ske utifrån ”de krav arbetet 
ställer samt dess natur” sammantaget. Bedömningen av kraven ska ske 
”utifrån kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning”. 
När arbetets natur bedöms ska ”särskilt arbetsförhållandena” beaktas. 

                                                 
68 Prop 1993/94:147 s 51 ff 
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I propositionen betonas att det är ovan nämnda faktorer som är det viktiga - 
inte den individ som utför arbetet. Kriterierna är utformade med de kriterier 
som ”brukar användas i engelskspråkiga länder” som förebild, men också 
baserade på vad Arbetsdomstolen brukat använda som kriterier i mål om 
likvärdigt arbete. Som framgår av ordet ”såsom” är inte uppräkningen av 
kriterier avsedd att vara uttömmande.69

 
Men de mål som berör lönediskriminering vid likvärdigt arbete har, som 
nämnts, avgjorts enligt 1991 års jämställdhetslag. Barnmorskemålet, AD 
1996 nr 41, var det första svenska mål där artskilda arbetens likvärdighet 
skulle bedömas. En barnmorskas, Kia Wetterberg, arbete jämfördes med två 
klinikingenjörers.  
 
AD menade att beviskraven i fråga om två artskilda arbetens likvärdighet, 
när de inte betraktas som likvärdiga i kollektivavtal, var mycket höga. 
Arbetsvärderingen måste nämligen enligt AD inte bara vara könsneutral, 
utan också ”i möjligaste mån objektiv” och genomförd på ett sådant sätt att 
den medger ”säkra slutsatser”. AD stödde sig på ett antal 
förarbetsuttalanden (varav flera var från förarbetena till 1979 års 
jämställdhetslag) som uttryckte en restriktiv inställning till ingrepp i 
avtalsfriheten mellan arbetsmarknadens parter. AD påpekade också att ett 
bifall till JämO:s talan i målet skulle kunna användas för att framtvinga 
åtgärder som har ansetts höra till 2§ jämställdhetslagen, som föreskriver att 
arbetsgivare och arbetstagare gemensamt skall verka bland annat för att 
utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män vad gäller arbete som är att 
betrakta som likvärdigt.  
 
Dessutom såg AD ett antal rättssäkerhetsskäl som talade för de höga 
beviskraven. Rättssäkerheten sågs till exempel som ett viktigt skäl för att 
respektera kollektivavtalen. AD menade att en arbetsgivare som, för att 
undvika anklagelser om lönediskriminering, ger sina kvinnliga anställda 
högre löner än vad som följer av kollektivavtal, istället riskerar att dras inför 
rätta för kollektivavtalsbrott. Resonemanget är tunt: som Fransson påpekar 
har Sverige ett system med kollektivavtal som anger minimilöner, och som 
dessutom i många fall uppmanar till individuell lönesättning.70

 
AD:s diskussion av arbetsvärdering kom till stor del att gälla den utförda 
arbetsvärderingens utformning, snarare än de faktiska förhållandena i målet. 
JämO genomförde i målet en egen arbetsvärdering. AD uppehöll sig länge 
vid det faktum att JämO:s utredare hade underlåtit att upprätta en 
arbetsvärderingsgrupp, sammansatt av representanter för olika 
arbetstagargrupper. AD beklagade speciellt att de medicinskt ansvariga 
läkarna inte hade fått ge synpunkter på arbetsbeskrivningarna innan de 
lämnades in till domstolen. Istället hade läkarna i efterhand varit kritiska till 
beskrivningen av en barnmorskas arbetsuppgifter, vilket enligt AD gjorde 
                                                 
69 Prop. 1999/2000:143 s 26. 
70 Fransson s 345. 
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det tveksamt om beskrivningarna kunde läggas till grund för värdering av 
arbetet.  
 
AD frågade sig dock inte vilket intresse läkarna kunde ha i saken. Fransson 
är starkt kritisk mot detta, då hon menar att vårdsektorns hierarkier, liksom 
konflikten mellan yrkesgrupperna barnmorskor och läkare, är 
väldokumenterade inom forskningen.71 Den kritik som hade framförts från 
läkarna sågs ändå inte mot bakgrund av det intresse läkarna som grupp kan 
tänkas ha av att bevara sin ställning i vårdhierarkin. 
 
Även klinikingenjörerna förutsattes sakna intresse för att presentera sina 
egna arbeten i ett fördelaktigt ljus. AD förklarade nämligen det man 
bedömde som den andra stora bristen i utredningen - skillnaden i längd 
mellan beskrivningen av barnmorskans och klinikingenjörernas arbeten - 
med klinikingenjörernas brist på intresse av att beskriva sina arbeten. 
Barnmorskan, som däremot ansågs ha ett intresse i saken, hade enligt AD 
gjort en utförlig beskrivning av sitt arbete, och i vissa fall även överdrivit 
eller utformat beskrivningar som kunde missförstås, just för att tillgodose 
detta intresse. Utredarna hade enligt AD inte klarat att ta ansvar för att 
kompensera det, vilket var den avgörande faktor som gjorde att 
arbetsvärderingen inte kunde anses leva upp till det uppställda kravet på att 
medföra ”säkra slutsatser” om arbetenas värde. 
 
AD tog tidigt upp frågan om vilka konsekvenser målet skulle kunna få om 
JämO fick rätt. JämO argumenterade utifrån antagandet att utgången i målet 
skulle få betydelse för alla liknande fall, och yrkade därför på att AD skulle 
fastställa att de jämförda arbetena var likvärdiga. Målet sågs som ett 
pilotmål och JämO motiverade sitt yrkande med att grupptalan inte är 
tillåten i Sverige. Fastställelseyrkandet avvisades, eftersom AD fann att det 
inte uppfyllde rättegångstvistslagens krav. 
 
AD konstaterade att även om JämO:s yrkande om ogiltigförklarande av 
kollektivavtal bara riktades mot den del av avtalet som gällde just Kia 
Wetterbergs lön, måste de inblandade arbetstagarnas löner - eftersom de var 
bestämda i kollektivavtal - kunna anses ”återspegla vad som allmänt gäller 
enligt kollektivavtal för barnmorskor och klinikingenjörer”. Om JämO 
skulle anses ha rätt i sin uppfattning att utgången i målet skulle få betydelse 
för alla liknande fall, skulle bifall till JämO:s talan kunna medföra att 
samtliga sjukvårdshuvudmän skulle anses ha utsatt samtliga barnmorskor, 
och kanske också annan vårdpersonal, för otillåten lönediskriminering. Ett 
stort antal lokala kollektivavtal skulle kunna komma att förklaras ogiltiga. 
Fransson kritiserar domen i barnmorskemålet för att AD inte ens försöker 
dölja att motivet för argumentationen är de konsekvenser som en fällande 
dom skulle få.72

 

                                                 
71 Fransson s 347. 
72 Fransson s 348. 
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I nästa barnmorskemål, AD 2001 nr 13 (som gällde ytterligare en 
barnmorska samt en längre tidsperiod), valde JämO att hävda att utgången i 
målet inte skulle ha någon direkt verkan för andra barnmorskor eller andra 
som var bundna av samma kollektivavtal. Även denna gång hade JämO 
gjort en egen arbetsvärdering, sedan landstinget vägrat att medverka. 
(Däremot hade även landstinget, efter att ha uppmanats till det av AD, 
denna gång utfört en egen arbetsvärdering.) JämO sade sig ha tagit hänsyn 
till AD:s kritik mot arbetsvärderingen i AD 1996 nr 41. Man påpekade 
också att AD inte skulle ta ställning till själva arbetsvärderingen utan till 
bevisningen i sig. 
 
AD konstaterade även denna gång att vissa förarbetsuttalanden tydde på att 
jämställdhetslagens lönediskrimineringsförbud inte är avsett att angripa 
generella värderingar i fråga om mäns och kvinnors löner. Man framhöll 
också att ”tvingande regler om förbud mot lönediskriminering skapar 
särskilda komplikationer på en arbetsmarknad som den svenska, vilken i så 
hög grad bygger på lönesättning genom kollektivavtal”. Samtidigt 
konstaterade AD att det stod klart att lagstiftaren hade avsett att 
lönediskrimineringsförbudet skulle kunna tillämpas i fråga om löner som 
bestämts i kollektivavtal. Dessutom krävde EG-rätten detta.   
 
AD konstaterade i domskälen att man denna gång gjort en mer självständig 
bedömning av arbetenas värde, genom förhör med vittnen och sakkunniga, 
än i det första barnmorskemålet. AD fann beträffande kriteriet kunskap och 
förmåga att kraven för barnmorskornas arbetsuppgifter ”inte var lägre” än 
för klinikingenjörens. Beträffande ansvar var kravet enligt AD ”minst lika 
stort” för barnmorskornas arbete som för klinikingenjörens. När det gällde 
de två övriga kriterierna, ansträngning och arbetsförhållanden, fanns enligt 
AD inga nämnvärda skillnader. Eftersom kraven på barnmorskornas arbete 
inte hade befunnits vara lägre än för klinikingenjörens i fråga om något av 
kriterierna, fann AD sammantaget att barnmorskornas och klinikingenjörens 
arbeten var att betrakta som likvärdiga. AD 2001 nr 13 var alltså det första 
svenska lönediskrimineringsmål där två artskilda arbeten fastslogs vara 
likvärdiga.  
 
Det tredje svenska mål som har gällt denna fråga, AD 2001 nr 76, hade 
vissa likheter med de båda barnmorskemålen. En kvinnlig 
intensivvårdssjuksköterska, jämfördes med en mer högavlönad manlig 
medicinteknisk ingenjör. Arbetsgivaren hävdade först och främst att ”det för 
en rättslig prövning av frågan om två arbeten är likvärdiga krävs att arbetena 
är jämförbara samt att denna förutsättning inte är uppfylld i målet eftersom 
det här är fråga om två arbeten som till sin natur är så vitt skilda att de 
överhuvudtaget inte kan jämföras”. Arbetsgivaren hävdade att detta följde 
av EG-rätten och ville att AD skulle begära ett förhandsbesked från EG-
domstolen i frågan.  
 
AD avslog detta yrkande, eftersom man menade att den svenska rätten helt 
klart medgav att två artskilda arbeten jämförs. Stöd för detta hittade man 
både i förarbetena och de båda barnmorskemålen, särskilt naturligtvis AD 
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2001 nr 13. AD menade att EG-rätten hade samma innebörd som den 
svenska, samt att något förhandsbesked hursomhelst inte behövdes eftersom 
inget hindrar medlemsstaterna från att ha regler som är mer fördelaktiga för 
arbetstagaren än vad som föreskrivs i EG-rätten.  
 
JämO hävdade att den kärande i en lönediskrimineringstvist enligt 
bevisbördedirektivet bara behöver göra antagligt att två arbeten är 
likvärdiga för att bevisbördan för att lönediskriminering inte föreligger ska 
övergå till arbetsgivaren. AD fann dock att käranden enligt 
bevisbördedirektivet istället ska göra antagligt att diskriminering föreligger, 
vilket i det aktuella fallet innebar att styrka sakomständigheter som visar att 
arbetena är likvärdiga.  
 
Då det saknades en partsgemensam måttstock för värdering av kraven i de 
båda arbetena, lade AD inte JämO:s arbetsvärdering till grund för sin 
likvärdighetsbedömning. Däremot hade de fakta som framkom i den, liksom 
vad landstinget anfört om kraven i de båda arbetena, betydelse som bevis 
vid AD:s egen prövning. AD fann att det saknades ”mer avgörande 
skillnader” mellan kraven för de båda arbetena vad gällde kriterierna 
kunskap och förmåga samt ansvar. Beträffande ansträngning och 
arbetsförhållanden fastslog AD bara helt kort att kraven inte var lägre i 
sjuksköterskans arbete än i ingenjörens. Efter detta mål och det andra 
barnmorskemålet tycks alltså rättsläget vara sådant att det inte längre är 
alltför kontroversiellt att bedöma två artskilda arbeten som likvärdiga.  
 

6.3 Arbetsgivarens motbevisning 

Enligt jämställdhetslagen sådan den såg ut före 2001 kunde presumtionen 
för lönediskriminering, sedan de jämförda arbetena visats vara lika eller 
likvärdiga, brytas på två sätt. Arbetsgivaren kunde antingen visa att 
löneskillnaden berodde på ”skillnader i arbetstagarnas sakliga 
förutsättningar för arbetet”, eller att den hade andra orsaker som varken 
direkt eller indirekt hade samband med arbetstagarnas kön.  I det första 
fallet handlade det alltså om personrelaterade faktorer, medan det andra 
handlade om yttre omständigheter.  
 
Sedan lagändringen 2001 framhålls i förarbetena att uttalanden i tidigare 
förarbeten och domar vad gäller bevisfrågor numera ska läsas med 
försiktighet. Till exempel saknar påståenden om att presumtionen vid 
lönediskriminering inte är stark, helt betydelse. Den viktigaste rättskällan 
vad gäller bevisregler är EG-domstolens avgöranden. Det understryks också 
att EG-rätten inte erkänner någon allmän presumtion för att 
förhandlingsresultat beträffande löner är fria från diskriminering eller för att 
sådana inte bör överprövas på grund av att de tillkommit i förhandlingar 
mellan arbetsmarknadens parter.73

 
                                                 
73 Prop. 1999/2000:143 s 57f. 
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6.3.1 Sakliga förutsättningar 

I AD 1995 nr 158 ansåg AD att en kvinnlig socialekonoms arbete hade 
visats vara likvärdigt med en manlig stadsbyggnadsekonoms. För att bryta 
lönediskrimineringspresumtionen gjorde arbetsgivaren, Kumla kommun, 
gällande att den kvinnliga ekonomen saknade visioner, kreativitet och 
drivande egenskaper. När den manlige stadsbyggnadsekonomen anställdes 
hade arbetsgivaren framförallt varit på jakt efter en ”handlingskraftig” och 
”bestämd” person, vilket mannen var. Därav hans högre lön i förhållande till 
sin kvinnliga kollega. Arbetsdomstolen fann att detta inte räckte för att bryta 
presumtionen. AD konstaterade att den kvinnliga ekonomen hade ”en mer 
försiktig framtoning” än den manlige, men att det inte fanns stöd i 
utredningen för att hon skulle vara mindre duglig, prestera sämre eller i 
lägre grad än mannen bidra till att förbättra kommunens verksamhet. 
 
Även i AD 1997 nr 68 hävdade arbetsgivaren att skillnader i personliga 
kvalifikationer var orsaken till löneskillnaden. Målet rörde två kvinnliga 
gymnasielärare, som menade att de var lönediskriminerade i förhållande till 
en manlig kollega. Mannen, Bertil, hade enligt arbetsgivaren fått en högre 
lön när han anställdes därför att han hade datakunskaper, något som skolan 
behövde. Visserligen ansåg kommunen att Bertil inte hade visat sig ha den 
pedagogiska kompetens som de förväntat sig vid anställningstillfället, men 
då datakompetensen kvarstod fanns det fortfarande skäl att betala honom en 
högre lön. AD hänvisade i detta mål till EG-rättens proportionalitetsprincip 
och menade att lönesättningen när Bertil anställdes var en nödvändig och 
adekvat åtgärd för att tillgodose kommunens behov av datakompetens. Man 
betonade också att presumtionsregeln i jämställdhetslagen 18§ inte innebar 
någon stark presumtion, vilket gjorde att kraven på arbetsgivarens 
motbevisning inte kunde vara höga.  
 

6.3.2 Marknadsfaktorer 

Det första mål där marknadsläget prövades som presumtionsbrytande faktor, 
AD 1991 nr 62 (journalistmålet), avgjordes enligt 1979 års jämställdhetslag. 
Målet handlade om två radiojournalister, som utförde lika arbete. Mannen 
anställdes nio månader efter kvinnan, och krävde en högre lön, vilket han 
också fick. Enligt arbetsgivaren var detta lönekrav ett utslag av 
marknadskrafterna. AD ställde inga höga beviskrav, utan hänvisade till de 
då gällande förarbetena, som fastställde att presumtionen för 
lönediskriminering inte var stark. Domstolen godtog därför hänvisningen till 
marknadssituationen. Samtidigt konstaterade man att marknadskrafterna i 
form av lönekravet inte räckte för att bryta presumtionen om 
lönediskriminering. Även andra omständigheter krävdes. I det här fallet 
hade en lönerevision gjorts sedan den kvinnliga journalisten anställdes. 
Angående journalistmålet kan nämnas att en ledamot var skiljaktig och 
citerade Lord Dennings uttalande apropå bevisfrågan i Clay Cross-målet (se 
avsnitt 5.3). 
 

 32 



I AD 1995 nr 158 konstaterade AD att man enligt EG-rätten, i form av 
Enderbymålet, hade att göra en bedömning enligt proportionalitetsprincipen 
av de marknadsskäl som arbetsgivaren hänvisade till. Domstolen slog fast 
att mannen hade anställts därför att kommunens förhandlare hade upplevt 
honom som väl överensstämmande med den bild de hade av de egenskaper 
som krävdes av den speciella person de ville anställa. Däremot ansåg AD att 
det var oklart om just dessa egenskaper egentligen motsvarade det behov 
kommunen ansåg sig ha. Det fanns inte heller tillräcklig bevisning för att 
det var en nödvändig och adekvat åtgärd att ge mannen högre lön i 
förhållande till den kvinnliga socialekonomen. Domstolen kom fram till att 
det inte var visat att det fanns sakligt grundade marknadsskäl för 
löneskillnaden.  
 
I AD 1997 nr 68 hade den manlige läraren tidigare arbetat inom 
näringslivet, och krävde en lön motsvarande sin gamla. AD ansåg hans 
erfarenhet från näringslivet vara ett sakligt skäl för hans högre lön. 
Löneläget för arbetstagare med hans typ av bakgrund fick ”antas generellt 
sett vara högre” än för ”den grupp kommunanställda lärare” som de båda 
kvinnorna tillhörde.  
 
I AD 2001 nr 13 hävdade arbetsgivaren att kollektivavtalsbakgrunden bröt 
presumtionen för lönediskriminering. Principerna i kollektivavtalet, som 
landstinget hade följt, var könsneutrala och de fackliga organisationerna var 
enligt arbetsgivaren garanter för en korrekt och ickediskriminerande 
lönesättning. JämO bestred att gällande kollektivavtal skulle ha denna 
betydelse, eftersom förhandlingsresultaten enligt kollektivavtalets regler 
brast i transparens. AD bedömde, utifrån EG-rätten, att det faktum att 
lönerna har bestämts i kollektivavtal inte utan vidare betyder att 
presumtionen för lönediskriminering är bruten. Däremot ansåg AD att 
kollektivavtalsbakgrunden kan beaktas som en av flera omständigheter vid 
bedömningen av skäl som kan bryta presumtionen.  
 
Arbetsgivaren anförde dessutom att åldersskillnaden mellan 
jämförelsepersonerna förklarade ungefär 25 procent av löneskillnaden. AD 
fann med hjälp av statistik att barnmorskorna skulle ha haft högre löner om 
de varit lika gamla som den medicintekniska ingenjören, men att detta inte 
förklarade hela löneskillnaden. AD såg dock ingen anledning att utreda 
exakt hur stor del av löneskillnaden som kunde anses bero på 
åldersskillnaden, på grund av de skäl för löneskillnaden som man såg i 
marknadssituationen. 
 
AD konstaterade att samtliga tre personer som var inblandade i målet hade 
löner som stämde överens med vad som allmänt sett gällde för de aktuella 
personalkategorierna inom landstingssektorn. Det fanns en stor alternativ 
arbetsmarknad för personer med en allmän teknisk kompetens (om än inte 
för personer med den aktuella personens specifika kunskaper, vilket AD 
dock inte kommenterade). För barnmorskorna fanns ingen stor alternativ 
arbetsmarknad. Även om det inte hade funnits någon konkret anledning för 
landstinget att befara att den medicintekniska ingenjören skulle lämna sin 
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tjänst, menade AD att landstinget långsiktigt varit tvunget att anpassa sin 
lönesättning till löneläget på det privata arbetsmarknaden. Dessutom 
fastslog AD att kollektivavtalsbakgrunden hade betydelse för bedömningen 
av marknadsläget, då den innebar att lönesättningen ytterst grundades i en 
överenskommelse mellan tongivande organisationer på arbetsmarknaden.  
 
Utifrån detta fann AD att landstingets lönesättning för medicintekniska 
ingenjörer var adekvat och nödvändig ”mot bakgrund av löneläget för 
tekniker på den privata arbetsmarknaden”. Därmed ansågs löneskillnaden 
mellan barnmorskorna och den medicintekniska ingenjören ha sin bakgrund 
i godtagbara sakliga skäl utan samband med deras könstillhörighet. 
 
I AD 2001 nr 51 var arbetsgivaren en länsstyrelse, som nyanställde två 
manliga socialkonsulenter, Bruno S och Malte S. Tio kvinnor (och en man) 
arbetade redan som socialkonsulenter på arbetsplatsen, och det var ostridigt 
i målet att de utförde lika eller åtminstone likvärdigt arbete i förhållande till 
de två männen. De båda nyanställda männen fick löner som översteg 
samtliga kvinnors. Länsstyrelsen motiverade detta med att man velat införa 
ett nytt arbetssätt och behövt socialkonsulenter med färsk erfarenhet från 
kommunal verksamhet. De båda männen hade tidigare varit anställda inom 
kommuner där löneläget var högre än hos den aktuella länsstyrelsen. 
Dessutom hade männen anställts mellan två lönerevisioner, och fick sina 
löner bestämda så att de inte skulle höjas vid nästa revisionstillfälle. Efter 
revisionen utjämnades löneskillnaderna.  
 
Utifrån dessa omständigheter kom AD fram till att de två männens högre 
löner var en nödvändig och försvarlig åtgärd från arbetsgivarens sida. AD 
påpekade att denna bedömning skedde ”med särskilt beaktande av den 
betydelse marknadssituationen haft”. Den period som var aktuell i målet 
sträckte sig över årsskiftet 2000/2001, vilket gjorde att frågan om 
arbetsgivarens motbevisning fick avgöras både enligt den gamla 18§ och 
enligt jämställdhetslagen i sitt ändrade skick. AD fann att arbetsgivarens 
försvar ägde samma tyngd efter 1 januari 2001 som före. 
 
Akademikerförbundet SSR, som företrädde de kvinnliga 
socialkonsulenterna, lämnade in en resningsansökan till Högsta Domstolen. 
SSR menade att domen på ett klart och otvetydigt sätt stred mot EG-rätten, 
dels för att den åsidosatte diskrimineringsförbudets tvingande karaktär 
genom att arbetsgivaren gavs uppskov till nästa lönerevision, dels för att den 
tillämpade bevisregeln var svagare än vad proportionalitetsprincipen kräver. 
Resningsansökan gällde bara en av kvinnorna, som hade anställts samtidigt 
som de båda männen. HD avslog dock resningsansökan, då AD:s 
rättstillämpning inte ansågs uppenbart strida mot lag.74

 
Den största skillnaden mellan AD 2001 nr 13 och sjuksköterskemålet, AD 
2001 nr 76, var att de båda jämförda personerna i sjuksköterskemålet var 

                                                 
74 HD Ö 4141-01. 
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jämnåriga, samt att marknadssituationen för en intensivvårdssjuksköterska i 
Stockholmsregionen är bättre än för en barnmorska i Örebroregionen.  
 
Arbetsgivarens försvar i målet handlade dels om gällande kollektivavtal, 
som föreskrev en individuell lönesättning där hänsyn enligt landstinget 
skulle tas till exempelvis marknadseffekter. JämO hävdade att de gällande 
kollektivavtalen hade en könsdiskriminerande effekt, eftersom de inte var 
inriktade på att utjämna strukturella löneskillnader utan tvärtom ägnade att 
befästa dem. Dessutom saknade kollektivavtalen transparens, eftersom de 
inte gav möjlighet att utläsa grunderna för lönesättningen. Landstinget 
menade att kollektivavtalen var könsneutrala och att de fackliga 
organisationerna är garanter för en korrekt och icke-diskriminierande 
lönesättning. I anslutning till kollektivavtalsbakgrunden hänvisade man 
också till att intensivvårdssjuksköterskan hade bättre 
anställningsförhållanden än klinikingenjören i fråga om annat än 
grundlönen, som arbetstidsförkortning och möjligheten att intjäna tillägg för 
obekväm arbetstid.  
 
AD tog emellertid aldrig ställning till kollektivavtalsbakgrundens betydelse, 
utan gick direkt in på den andra faktor som landstinget anfört till stöd för 
löneskillnaden: marknadsförhållandena. AD konstaterade att 90 procent av 
Sveriges sjuksköterskor med särskild kompetens (såsom 
intensivvårdssjuksköterskor) var anställda inom den offentliga sektorn. 
Utredningen visade också enligt AD att för en landstingsanställd 
sjuksköterska var den mest näraliggande alternativa arbetsmarknaden inom 
den primärkommunala vården. Vittnesmål om en alternativ arbetsmarknad i 
Norge och inom bemanningsföretag, där det var ostridigt i målet att 
löneläget var klart högre, tillmättes därför mindre betydelse av AD. Det 
fanns inget i målet som tydde på att löneläget i den primärkommunala 
vården var högre än intensivvårdssjuksköterskans lön. Av ingenjörer och 
tekniker arbetade 90 procent istället inom det privata näringslivet, som alltså 
utgjorde klinikingenjörens alternativa arbetsmarknad. AD ansåg det visat att 
löneläget på ingenjörens alternativa arbetsmarknad åtminstone inte legat 
lägre än hans lön.  
 
Nästa fråga var, i enlighet med proportionalitetsprincipen, om 
klinikingenjörens lön var nödvändig av marknadsskäl. Enligt AD var redan 
det faktum att de medicintekniska ingenjörerna haft en betydande alternativ 
arbetsmarknad, där löneläget i vart fall inte legat under löneläget inom 
landstingssektorn, typiskt sett ägnat att påverka lönesättningen för de 
medicintekniska ingenjörerna. Detta hade också varit en realitet för 
arbetsgivaren, som vid ett tillfälle hade fått ”köpa kvar” mannen genom en 
lönehöjning på mellan 2 000 och 3 000 kronor. Efter att ha beaktat den brist 
på medicinteknisk personal som rått hos landstinget och på såväl den 
offentliga som den privata arbetsmarknaden i övrigt, fann AD att dessa 
omständigheter i sig var tillräckliga för att motivera löneläget för de 
medicintekniska ingenjörerna. Därmed ansågs arbetsgivaren ha visat att 
löneskillnaden saknade samband med arbetstagarnas könstillhörighet.  
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Utgången i målet har fått kritik för att den innebär ett alltför okritiskt 
accepterande av marknadsskäl som ursäkt för löneskillnader. Ruth Nielsen 
menar till exempel att AD ställde låga beviskrav med tanke på att 
marknadsvärdet i målet var ett könsskevt kriterium. Enligt praxis om 
indirekt diskriminering borde arbetsgivaren enligt Nielsen ha bevisat att det 
var nödvändigt att stöda sig på kriteriet efterfrågan på den aktuella 
arbetskraften på marknaden, och att behovet inte kunde täckas på något 
annat sätt, till exempel genom intern utbildning. Det är nämligen inte givet 
att det är nödvändigt för en stor offentlig arbetsgivare att passivt anpassa sig 
till könsrelaterade löneskillnader mellan mansdominerade delar av den 
privata arbetsmarknaden och kvinnodominerade delar av den offentliga 
arbetsmarknaden.75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Nielsen, Ruth, ”Frågan om jämförbarhet är en bevisfråga”, EU & arbetsrätt 4/2001. 
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7 Slutsatser och 
kommentarer 
Det finns flera tydliga skillnader mellan Storbritannien och Sverige i fråga 
om rättsläget kring lönediskriminering vid likvärdigt arbete. En är att den 
brittiska lagens konstruktion, precis som konstaterades inför den svenska 
jämställdhetslagens tillkomst, är något krångligare än den svenska lagens. 
En av de mest uppenbara (och viktigare) skillnaderna berördes dessutom 
redan i inledningen, nämligen att arbetsrätten i Storbritannien i stor 
utsträckning förhandlas fram på arbetsplatsen, medan den i Sverige snarare 
styrs av kollektiva överenskommelser mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Detta märks till exempel i den syn på 
arbetsvärdering som kommer till uttryck i de båda ländernas lagstiftning och 
rättspraxis.  
 
I Storbritannien intar arbetsvärderingar utförda på arbetsplatsen en central 
rättslig roll. Fram till 1983 krävdes ju en sådan arbetsvärdering för att alls 
kunna hävda lönediskriminering vid likvärdigt arbete. Dessutom kan en 
lönediskrimineringstalan, där likvärdigt arbete hävdas, avvisas omedelbart 
om de jämförda arbetena bedömts som icke likvärdiga i en arbetsvärdering 
på arbetsplatsen (som dock inte får vara könsdiskriminerande).  
 
I Sverige har de mer eller mindre uttalade arbetsvärderingar som kommer 
till uttryck i kollektivavtal tidigare spelat motsvarande roll. I det första 
barnmorskemålet, AD 1996 nr 41, ställde AD upp mycket höga beviskrav 
vid arbetsvärdering med den explicita motiveringen att kollektivavtalen 
måste respekteras. Även i AD 2001 nr 13 pekade AD på motsättningen 
mellan partsautonomi och tvingande lönediskrimineringsregler, men 
konstaterade ändå att det stod klart att lagstiftningen var avsedd att tillämpas 
oavsett innehållet i kollektivavtal. I förarbetena till de lagändringar som 
genomfördes 2001 framhålls också att det inte finns skäl att anta att löner är 
fria från diskriminering för att de bestämts i kollektivavtal mellan centrala 
arbetsmarknadsorganisationer.  
 
De kriterier för arbetsvärdering som föreskrivs i lagen är i stort sett 
desamma i Storbritannien och Sverige, och i båda länderna är kriterierna i 
lagen avsedda som exempel. Tillämpningen av kriterierna för 
arbetsvärdering är dock betydligt mer konsekvent i svensk rätt än i brittisk. 
De arbetsvärderingar som utförs i brittiska lönediskrimineringsmål är av 
varierande art. Flera av de tekniker som rekommenderas av ACAS, den 
organisation som utser de arbetsvärderingsexperter som anlitas i 
lönediskrimineringsmål, utgår dessutom från jämförelser mellan existerande 
tjänster på en arbetsplats. Detta kan misstänkas öka risken för hänsyn till 
den redan rådande rangordningen. Å andra sidan kan systemet med 
oberoende arbetsvärderingsexperter tyckas mer rättssäkert än det svenska 
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system där värderingen görs av en domstol vars ledamöter representerar de 
organisationer som ingår kollektivavtal.  
 
I Sverige tycks det numera vara ganska oproblematiskt att få två artskilda 
arbeten sedda som likvärdiga. Även om läget i Storbritannien är mindre 
klart, menar jag att den mest centrala rollen i lönediskrimineringsmål både i 
Sverige och Storbritannien innehas av arbetsgivarens motbevisning. I 
Sverige är det marknadskrafterna som på ett oproblematiskt sätt godtas som 
ursäkt för löneskillnader. Undantaget är AD 1995 nr 158, där AD tillämpade 
den EG-rättsliga proportionalitetsprincipen på ett föredömligt sätt. Målet 
handlade dock om liknande, ej artskilda, arbeten, och att en fällande dom i 
ett sådant lönediskrimineringsmål är betydligt mindre kontroversiell än vid 
artskilda arbeten kan ha haft betydelse.  
 
Ett brittiskt mål med samma typ av argumentation är möjligen Rainey-
målet. Det målet handlade dock om en omorganisation, där arbetsgivaren 
var tvungen att snabbt rekrytera personer med specialkompetens. 
Arbetsgivarens motbevisning borde därför åtminstone hålla bättre för en 
prövning enligt proportionalitetsprincipen än AD:s resonemang i AD 2001 
nr 13 och AD 2001 nr 76, som gick ut på att arbetsgivaren utan vidare kan 
rätta sig efter normerna på en könsuppdelad och diskriminerande 
arbetsmarknad. Det finns dessutom brittiska mål - jag syftar främst på Clay 
Cross och Ratcliffe - där domstolarna klart genomskådat marknadens 
könsdiskriminerande effekter.  
 
Den stora skillnaden mellan Storbritannien och Sverige vad gäller 
arbetsgivarens motbevisning är annars den vikt som den brittiska rätten 
lägger vid arbetsgivarens egna bedömningar av de anställda. 
Bedömningarna får dock inte ha några inslag av könsdiskriminering. Även 
här kan man konstatera att regelsystem som uppstår på arbetsplatsen anses 
mycket viktiga i den brittiska rätten. 
 
De skilda industrial relations-strukturerna i Storbritannien och Sverige 
avspeglas överhuvudtaget tydligt i lönediskrimineringsmålen. I Sverige är 
industrial relations-perspektivet ständigt närvarande, genom den 
partssammansatta domstolen och den konflikt som kollektivavtalens starka 
roll försätter domstolen i vid lönediskrimineringsmål. I de brittiska målen är 
de kollektiva organisationerna och deras roll sällan synliga, och 
lönediskrimineringsmålen blir enskilda konflikter mellan en bestämd 
arbetsgivare och en bestämd arbetstagare.  
 
Detta är naturligtvis anledningen till den stora roll som arbetsgivarnas 
bedömningar spelar i den brittiska diskrimineringsrätten. Å andra sidan 
samverkar de svenska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna genom 
AD för att bevara det rådande läget, med allt vad det innebär av 
genusrelationer. Just vad gäller lönediskriminering är alltså den svenska 
arbetsrätten, med en förhållandevis stark ställning för fackliga 
organisationer, inte nödvändigtvis mer fördelaktig för arbetstagarna än den 
brittiska. 
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Förmodligen är skillnaden i industrial relations också en del av förklaringen 
till det mer motsägelsefulla rättsläget i Storbritannien. De radikala domar 
som förekommer där hade varit betydligt mer kontroversiella i en svensk 
situation, där de skulle kunna ifrågasätta hela kollektivavtal och därmed 
beröra stora mängder människor. Det faktum att Sverige har kollektivavtal 
som omfattar de allra flesta på arbetsmarknaden, gör (i kombination med 
den partssammansatta domstolen) att den svenska arbetsrätten har fastare 
ramar än den brittiska. 
 
Sammanfattningsvis finns det alltså återkommande skillnader mellan 
Storbritannien och Sverige. Det gemensamma är dock att det finns 
mekanismer som syftar till att upprätthålla status quo, vilket enligt min 
uppfattning sker genom att faktorer som har samband med 
könsdiskriminering framställs som neutrala av domstolarna. Om begreppet 
indirekt diskriminering gavs en mer fullständig innebörd, genom en bättre 
tillämpning av proportionalitetsprincipens nödvändighetskrav, skulle detta 
kunna förändras.  
 
En sådan förändring skulle göra att domstolar skulle kunna intervenera på 
ett väldigt långtgående sätt i arbetsmarknadsrelationerna, och det är kanske 
en osannolik utveckling i både Storbritannien och Sverige. Helt klart är att 
det skulle innebära en fullständigt genomgripande förändring. 
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