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Sammanfattning 
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, i Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter och i svensk grundlag finns stadgat att varje människa är född fri och 

alla har samma värde och lika rättigheter. Skyddet mot diskriminering är ett uttryck för 

uppfyllandet av dessa rättigheter. Under det senaste decenniet påstås det ha blivit allt 

vanligare att folk känner sig diskriminerade och kränkta för allt möjligt. Om detta betyder att 

diskriminerande behandling har ökat eller om folk har blivit mer medvetna om sina rättigheter 

och mer benägna att anmäla diskriminering än tidigare är svårt att svara på. Det som kan 

konstateras är att skyddet mot diskriminering har utökats och blivit starkare med tiden. Den 

första svenska lagen som förbjöd könsdiskriminering i arbetslivet trädde ikraft 1 januari 1980 

och fram till 1990-talet var kön den enda lagstadgade diskrimineringsgrunden.  

 

Sedan 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag. Den omfattar ett förbud mot 

diskriminering inom de flesta samhällsområden, den innehåller fem former av 

diskrimineringsförbud och sju diskrimineringsgrunder. Det finns en rad olika bestämmelser i 

diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer ett starkare 

skydd. Dels gäller i diskrimineringsfall en omvänd bevisbörda som gör det lättare för en 

diskriminerad person att få rätt i sin sak, dels är det tillåtet att i viss mån gynna personer i 

underrepresenterade grupper på bekostnad av personer i överrepresenterade grupper och dels 

har i lagen införts en ny ersättningsform, diskrimineringsersättning, som skall vara högre än 

tidigare ersättning och därmed i större utsträckning verka preventivt mot diskriminering. 

Eftersom skyddet mot diskriminering har utvidgats med tiden har jag funderat och resonerat 

huruvida det skulle vara möjligt och lämpligt att i framtiden lagstifta om ännu fler 

diskrimineringsgrunder och vilka dessa skulle vara. Det har diskuterats om det skulle vara 

lämpligt att införa en öppen lista med diskrimineringsgrunder i lagen men än så länge finns 

ingen utredning om detta. Jag tror att det är möjligt att vi kommer se en sådan lista i 

framtiden, men det finns en del viktiga frågor som måste övervägas innan dess. Framför allt 

hur gränsdragningar skall göras avseende vilka grunder som skall omfattas av en öppen lista.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
”Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet.”

1
 Så inleds det femte kapitlet i 

proposition 2007/08:95, ”Ett starkare skydd mot diskriminering”. Därefter följer en förklaring 

om att alla människor är födda fria och har samma värde och lika rättigheter. Dessa principer 

är grundläggande i dagens samhälle och anses särskilt viktiga att värna om. De finns lagfästa i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, i Europakonventionen om mänskliga 

rättigheter och i svensk grundlag
2
. Förbudet mot diskriminering är ett starkt uttryck för 

uppfyllandet av dessa principer och finns för att särskilt se till att ingen behandlas sämre än 

någon annan, om den sämre behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller 

ålder.
3
 

 

När DiskL trädde ikraft 1 januari 2009, införlivades likabehandlingsdirektivet (direktiv 

76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering 

(direktiv 2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) i svensk lagstiftning. 

DiskL hade som syfte att stärka skyddet mot diskriminering, dels genom att samla alla 

tidigare lagar som behandlade diskriminering i en lag,
4
 och på så sätt göra området mer 

lättöverskådligt, och dels genom att införa en ny ersättningsform som skulle kunna sättas 

högre än tidigare jämförlig ersättning och därmed i högre grad avskräcka från diskriminering.
5
 

 

Under det senaste decenniet påstås det ha blivit allt vanligare att folk känner sig 

diskriminerade och kränkta för allt möjligt. Om detta betyder att diskriminerande behandling 

har ökat eller att benägenheten att anmäla diskriminering har ökat är svårt att veta. Det talas 

om en ”diskrimineringsinflation” där nästan vad som helst kan vara en grund för 

diskriminering. Ett exempel på sådan ”inflation” är debatten som uppstod när GB lanserade 

glassen Nogger Black som upplevdes vara rasistisk på grund av att ordet Nogger lätt kunde 

associeras med orden nigger eller neger som är nedsättande uttryck för svarta människor.
 6

  Ett 

                                                             
1
 Prop. 2007/08:95, s. 79. 

2
 RF 1 kap 2 §.  

3
 DiskL 1 kap 4 §, Blanpain, s. 475. 

4
 A. Prop., s. 80. 

5
 A. Prop., s. 386 ff. 

6
 Eriksson, Rennerfelt, s. 36 f. 
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liknande exempel från tidigare i höstas är debatten om Fazers godis Kinapuffar. Debatten 

började med en krönika i Helsingborgs Dagblad
7
 där skribenten uttryckte sitt missnöje över 

det förlöjligande av kineser som finns i vårt samhälle. Det hela slutade med att Fazer 

återkallade alla Kina-påsar och skall göra om designen på dem. Därefter har följt en viss 

debatt om huruvida Fazers beslut var fånigt eller riktigt och behövligt.
8
   

 

Det finns en tendens mot att de lagstadgade diskrimineringsgrunderna blir fler. I samband 

med att DiskL infördes i svensk lag tillkom två nya diskrimineringsgrunder, 

könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Än så länge är de lagstadgade 

diskrimineringsgrunderna grundade på egenskaper som inte är valbara eller som inte anses 

acceptabla att kräva av en person att denne skall förändra. Med tanke på hur samhällsklimatet 

ser ut vad gäller diskriminering är frågan om det finns en möjlighet att nya 

diskrimineringsgrunder, som exempelvis utseende kommer att införas i lag i framtiden? 

1.2 Problemformulering 

 På vilket sätt hjälper DiskL:s speciella regler till att uppfylla lagens huvudsakliga 

syfte: att i större grad än tidigare avskräcka från diskriminering och att skapa ett 

starkare skydd för personer som har blivit utsatta för diskriminering? Är dessa regler 

ändamålsenliga? 

 Är det lämpligt att i framtiden lagstifta om fler diskrimineringsgrunder och 

diskrimineringsförbud, skulle det i så fall röra sig om specifika och tydligt avgränsade 

grunder eller en öppen lista?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur de speciella reglerna i DiskL 

fungerar var för sig och hur de samspelar för att på bästa sätt uppfylla syftet med lagen. 

Vidare är syftet att reflektera över och analysera hur DiskL skulle kunna utvecklas i framtiden 

och resonera kring olika för- och nackdelar med denna tänkta utveckling. Resultaten av min 

utredning och analys av DiskL:s möjliga utveckling syftar till att belysa några av de olika 

problem som måste utredas, utvärderas och bedömas innan några nya diskrimineringsgrunder 

eller en öppen lista kan införas i DiskL. Vidare skall mina resultat ses som idéer till hur dessa 

problem skulle kunna lösas.  

                                                             
7
 http://hd.se/mer/2011/09/13/ni-sliter-sjalen-ur-mig/ 13 september 2011. 

8
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4705753 13 september 2011. 

 

http://hd.se/mer/2011/09/13/ni-sliter-sjalen-ur-mig/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4705753
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1.4 Metod 
Jag har valt att utgå ifrån en traditionell juridisk metod, det vill säga jag kommer att studera 

och beskriva gällande rätt. Utifrån denna beskrivning skall jag fundera, resonera och 

analysera hur den gällande rätten fungerar i praktiken och på vilket sätt DiskL:s speciella 

reglers utformning och syfte får effekt på förhindrandet av diskriminering. Jag kommer också 

kritiskt granska dessa speciella regler och resonera om hur de skulle kunna förändras eller 

utvidgas i framtiden.  

 

Eftersom DiskL är inspirerad av, och utformad i enlighet med, ett antal olika EU-direktiv
9
 är 

det viktigt att redogöra för vad som gäller enligt dessa direktiv för att läsaren skall få en full 

förståelse av innebörden i svensk lagstiftning.   

 

För att förstå den praktiska tillämpningen av lagen kommer jag att presentera och analysera 

ett antal rättsfall som rör ämnet. Vid urvalet av rättsfall resonerar jag som så att det är av 

intresse att presentera och analysera de få vägledande rättsfall som finns och har avgjorts i 

högsta instans. För att få ett bredare jämförelseområde valde jag därefter ut ett antal rättsfall 

från AD eftersom det är i AD flest diskrimineringsfall avgörs. Jag ville ha med rättsfall som 

behandlade olika diskrimineringsgrunder och som var nya, varför samtliga utförligt refererade 

AD-domar är från 2011 och behandlar ett antal olika diskrimineringsgrunder. Rättsfallen 

fungerar som exemplifiering på hur domstolarna i praktiken dömer och resonerar vid 

tillämpningen av DiskL, var gränser skall dras och hur ersättningsbelopp skall bestämmas. 

Vidare kommer dessa rättsfall att i viss mån analyseras och användas för att visa var särskilda 

intresseavvägningsproblem finns inom diskrimineringsrätten, och hur dessa problem har lösts. 

 

Jag kommer också till viss del att använda mig av icke-juridiska källor, exempelvis icke-

juridiska artiklar och icke-juridisk litteratur. Detta görs i ett tjänande syfte för att tydligare 

visa på att området diskriminering är ett känsligt område där juridiska resonemang kan ligga 

nära såväl politiska som moraliska resonemang. Det jag avser göra med den icke-juridiska 

informationen är att undersöka och analysera hur den politiska och moraliska diskursen kan 

påverka lagstiftningen.
10

 

 

                                                             
9
 Direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG, (likabehandlingsdirektivet), direktiv 2000/43/EG, 

(direktivet mot etnisk diskriminering) och direktiv 2000/78/EG, (arbetslivsdirektivet). 
10

 Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (3)- den rättsliga och den politiska diskursen möts.  
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Kapitel fyra i uppsatsen är en presentation av olika åsikter om diskrimineringsersättningen. 

Dels presenteras de skäl som angavs i Ds 2007:10 om varför diskrimineringsersättning borde 

lagstiftas om, dels presenteras kritik mot dessa skäl och en förklaring till varför DiskL inte 

borde särskiljas från annan ersättningsrätt. Det finns såvitt jag har funnit endast en person som 

utförligt har kritiserat lagförslaget och skälen bakom detta, Håkan Andersson, varför han ges 

ett stort utrymme i min uppsats. För att nyansera kritiken något presenteras i kapitel fyra 

utförligare hur författaren till promemorian
11

 motiverade sina ställningstaganden och jag själv 

diskuterar och reflekterar i analysen över hur de båda författarna har argumenterat och hur 

rimliga och lämpliga deras argument är.  

1.5 Disposition 
I kapitel två kommer begreppet diskriminering att beskrivas. Det kommer göras en 

genomgång av gällande rätt på området, såväl internationell- som nationell rätt. Vidare 

kommer diskrimineringsförbuden och diskrimineringsgrunderna att utförligt beskrivas. 

Därefter kommer att göras en presentation och beskrivning av några speciella särdrag och 

regler som finns i DiskL. Slutligen kommer i detta kapitel att ges en kortare presentation av 

begreppet diskriminering och hur det tolkas utanför juridiken. Kapitel tre är en presentation 

och genomgång av utvalda rättsfall. I kapitel fyra presenteras de skäl som låg till grund för 

införandet av diskrimineringsersättningen i svensk lag. Vidare i samma kapitel presenteras 

kritik mot dessa skäl. Kapitel fem är min analys och slutligen presenteras en slutsats i kapitel 

sex där svaren på mina frågor tydligt presenteras.  

1.6 Avgränsningar 
Jag kommer inte att göra några jämförelser med andra länders inhemska rätt eftersom mitt 

syfte är att utreda och analysera svensk rätt. Det enda en sådan jämförelse skulle ge för min 

uppsats är ett konstaterande av hur det ser ut i andra länder, vilket inte har någon egentlig 

betydelse för svensk rätt. Visserligen kan andra länders inhemska rätt användas för att finna 

exempel, men jag anser det inte vara nödvändigt för att ge bra svar på min frågeställning. Jag 

gör i besvarandet av min frågeställning en lämplighetsprövning av den svenska 

diskrimineringslagen och denna lämplighetsprövning görs i enlighet med systematiken i och 

motiven bakom denna lag inte andra länders lagstiftning. Jag kommer inte heller att utreda 

eller presentera DO:s roll för rättstillämpningen eftersom det intressanta för min frågeställning 

är att utreda hur diskriminering bedöms och tillämpas av domstolar. Vidare skall jag inte 

behandla spörsmål som rör den straffrättsliga bestämmelsen mot diskriminering som finns i 

                                                             
11

 Ds 2007:10, Skadeståndsfrågor vid kränkning. 
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16 kap 9 § BrB. Jag kommer inte heller i presentationen av positiv särbehandling närmare gå 

in på vilka särskilda åtgärder arbetsgivare kan företa och hur dessa skulle kunna se ut 

eftersom det saknar betydelse för min frågeställning. Jag kommer inte att göra någon 

utredning avseende diskrimineringsersättningens och kränkningsersättningens relation till 

varandra eller eventuella skillnader och likheter. 

1.7 Terminologi  

1.7.1 Valbara diskrimineringsgrunder 

I uppsatsen diskuterar jag huruvida det skulle kunna lagstiftas om ”valbara” 

diskrimineringsgrunder eller ej. Det är inte självklart vilka egenskaper, åsikter eller liknande 

som är valbara. Inte heller är det självklart vilka av dessa som en arbetsgivare lämpligen kan 

kräva av en arbetssökande att denne förändrar för att kunna få en anställning.  

 

De möjliga framtida diskrimineringsgrunder som jag tar upp i denna uppsats är: politisk 

tillhörighet
12

, språk
13

, utseende
14

, fetma
15

, och stil eller klädsel
16

. Samtliga dessa 

diskrimineringsgrunder är mer eller mindre valbara och mer eller mindre skyddsvärda.  

 

Det är en av våra grundläggande rättigheter att varje myndig individ får rösta på det parti 

denne vill. Visserligen kan valet exempelvis påverkas av vilket parti personens föräldrar 

röstar på eller vilken samhällsklass personen lever i eller kommer ifrån. Likväl är rösträtten fri 

och påverkan från föräldrar eller andra kan verka åt olika håll, antingen håller personen som 

röstar med i sina föräldrars val och röstar likadant som dem, eller så tycker personen att 

dennes föräldrar är mindre kloka i valet av parti och röstar därför på något annat parti. 

 

När det gäller språk utgår jag ifrån att modersmål inte är valbart. Ett barn kan inte välja 

föräldrar och det kan inte heller välja vilket språk föräldrarna talar. Däremot kan varje person 

senare i livet välja om denne vill lära sig fler språk. Här påverkar skolan i viss mån eftersom 

exempelvis engelska är ett grundläggande obligatoriskt ämne för alla elever i svenska skolor. 

 

Utseende är både valbart och icke-valbart. När det kommer till fysiska egenskaper som finns 

från födseln, exempelvis en stor näsa, gäller att de inte är valbara. Dock kan den som föds 

                                                             
12

 Se stycke 5.3.2.2. 
13

 Se stycke 5.3.2.3. 
14

 Se stycke 5.3.3.1. 
15

 Se stycke 5.3.3.2. 
16

 Se stycke 5.3.3.3. 
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med en stor näsa senare i livet operera sin näsa om denne vill det, men en arbetsgivare torde 

rimligtvis inte få ställa det som krav vid tillsättandet av en tjänst. När det gäller klädsel eller 

stil är utseendet valbart. Dock är det diskutabelt i vilken utsträckning en arbetsgivare måste 

respektera varje individs val, många arbetsgivare vill inte anställa personer med piercingar i 

ansiktet eller stora, synliga tatueringar och i nuläget kan en arbetsgivare välja bort en person 

på grund av att den har tatueringar eller liknande.
17

   

 

I analysen kommer valbarheten och lämpligheten i att lagstifta om dessa 

diskrimineringsgrunder utförligare att förklaras.
18

    

1.7.2  Särskilt om övervikt i denna uppsats 

Med begreppet övervikt i denna uppsats syftar jag oftast på fetma. Fetma klassas som en 

sjukdom som kan uppstå om en person äter mer än vad denne förbränner och den vanligast 

rekommenderade behandlingen är att förändra sin livsstil genom att äta rätt och motionera. 

Det är inte klarlagt i hur stor utsträckning ärftlighet påverkar sannolikheten för att drabbas av 

fetma, men eftersom fetma har ökat väldigt kraftigt under de senaste decennierna och 

arvsanlagen under denna tid inte har förändrats anses den största orsaken till viktproblem vara 

dåliga mat- och träningsvanor.
19

 Med grund i detta hävdar jag att fetma i stor utsträckning är 

valbart och möjligt för varje individ att göra något åt. Jag är medveten om att det finns 

sjukdomar som försämrar ämnesomsättningen eller gör att vissa individer har svårare att 

behålla en hälsosam vikt än andra. I min argumentation kommer jag inte ta hänsyn till detta 

eftersom de allra flesta fall av fetma inte beror på andra sjukdomar. Jag vet inte hur stor andel 

av de personer som lider av fetma som har drabbats av fetma på grund av andra 

bakomliggande sjukdomar. Detta är en juridisk uppsats som behandlar ämnet diskriminering. 

Jag anser därför att det inte är motiverat att genomföra en grundlig undersökning av problem 

avseende fetma för att kunna argumentera om lämpligheten i att lagstifta om ett eventuellt 

förbud mot diskriminering på grund av fetma.  

 

Vidare vill jag tydliggöra att med personer som lider av fetma menar jag de personer som har 

problem med att klara av sin vardag och som i hög utsträckning hindras från att delta i 

samhällslivet på grund av sin övervikt.  

  

                                                             
17

 Se stycke 2.8. 
18

 Se stycke 5.3. 
19

 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/ 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/
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2 Begreppet diskriminering 

2.1 Internationell rätt 

2.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Inom FN är icke-diskriminering en central princip och den fastslås redan i FN- stadgans första 

artikel. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utvecklas och förklaras 

innebörden av principen om icke-diskriminering. I dess andra artikel förbjuds diskriminering. 

Enligt denna artikel är alla berättigade till alla de fri- och rättigheter som finns i förklaringen 

utan åtskillnad av något slag såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Trots att 

FN:s allmänna förklaring inte är ett juridiskt bindande dokument finns ett brett stöd för att den 

gäller som internationell sedvanerätt och att bland annat artikel 2 har uppnått status av 

tvingande rätt.
20

  

2.1.2 FEUF och Europakonventionen 

1957 infördes principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män i Romfördraget 

artikel 119 (numera artikel 157, FEUF). Enligt artikel 6.2 FEU skall alla medlemsstater 

ansluta sig till den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, nedan kallad 

Europakonventionen. Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 1995. 

Artikel 14 i Europakonventionen stadgar att de fri- och rättigheter som konventionen 

beskriver skall säkerställas för alla medborgare utan åtskillnad av kön, ras, hudfärg, språk, 

religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Listan över skyddade individer 

och grupper är inte uttömmande och därför kan även diskrimineringsgrunder såsom sexuell 

läggning, funktionshinder och ålder omfattas av artikel 14.
21

    

 

1961 undertecknades Europarådets sociala stadga. Den är en motsvarighet till 

Europakonventionen inom det ekonomiska och sociala området och garanterar vissa 

grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter till varje EU-medborgare. Syftet med 

stadgan är att den ska garantera sociala rättigheter och höja levnadsstandarden och öka den 

sociala välfärden.
22

 Stadgan trädde i kraft i Sverige den 26 februari 1965. Under 1990-talet 

omarbetades stadgan och nya bestämmelser infördes, bland annat att åtnjutandet av de sociala 

och ekonomiska rättigheterna som angavs i stadgan skulle garanteras till alla utan åtskillnad 

                                                             
20

 SOU 2006:22, del 1, s. 143 f. Prop. 2007/08:95, s. 47. 
21

 A. bet., del 1, s. 155 f. 
22

 Prop. 1997/98:82, s. 4. 
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på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell 

härstammining eller socialt ursprung, hälsa, tillhörighet till nationell minoritet, börd eller 

ställning i övrigt.
23

  

 

Fram till och med 1997 var kön den enda diskrimineringsgrunden som fanns stadgad i 

fördraget. I Amsterdam-fördraget infördes för första gången ras, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, religion eller annan övertygelse, ålder och funktionshinder som 

diskrimineringsgrunder.
24

  

2.1.3 Recastdirektivet 

Antalet direktiv och praxis från EG-domstolen är omfattande vad gäller frågan om 

könsdiskriminering. Under 2000-talet har pågått ett arbete med att sammanföra 

bestämmelserna i de många olika direktiven till ett direktiv. Arbetet resulterade i det så 

kallade Recastdirektivet
25

. Det huvudsakliga syftet med direktivet var att försäkra att 

principen om likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet tillämpades. Det hade också till 

syfte att modernisera, förbättra och förenkla gemenskapens lagstiftning.
26

 

2.1.4 Arbetslivsdirektivet och direktivet mot etnisk diskriminering 

 För andra diskrimineringsgrunder än kön finns sedan år 2000 två direktiv, arbetslivsdirektivet 

och direktivet mot etnisk diskriminering vilka båda syftar till att skapa en allmän ram för 

bekämpning av diskriminering i arbetslivet och för att likabehandlingsprincipen skall få 

effekt. Arbetslivsdirektivet ger ett skydd mot diskriminering på grund av religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Direktivet mot etnisk 

diskriminering ger skydd mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung.
27

 Det var i 

och med dessa två direktiv som begreppet direkt diskriminering för första gången definierades 

i EU:s rättsakter.
28

  

                                                             
23

 SOU 2006:22, del 1, s. 157 f. 
24

 Barnard, s. 297, Blanpain, s. 476. 
25

 En sammanslagning av: Likalönedirektivet (75/117/EG), Likabehandlingsdirektivet (2002/73/EEG), Direktiv 
om ändring av likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), Direktivet om företags och yrkesbaserade system för 
social trygghet (96/97/EG) om ändring av direktiv (86/378/EEG), Bevisbördedirektivet (97/80/EG), Direktiv 
(98/52/EG) om att utvidga bevisbördedirektiv (97/80/EG) till att omfatta Storbritannien och Nordirland. 
26

 Blanpain, s. 561.  
27

 Direktiv 2000/78/EG. art 1, Direktiv 2000/43/EG art. 1. Prop. 2007/08:95, s. 57, Blanpain, s. 477. 
28

 Prop. 2007/08:95, s. 97. 
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2.2 Svensk rätt och rättsutveckling 

2.2.1 Ursprunget till den svenska diskrimineringslagstiftningen  

Under sjuttiotalet började jämställdhetstankar utvecklas mer i samhället. 1975 höll FN en 

kvinnokonferens i Mexiko. Under denna konferens antogs en världsaktionsplan som syftade 

till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
29

 Denna plan innebar att alla 

medlemsländer skulle utarbeta egna nationella handlingsplaner för att öka jämställdheten och 

därefter rapportera till FN om resultaten. Den svenska handlingsplanen blev SOU 1979:56, 

”Steg på väg…”. Det var med utgångspunkt i denna SOU som regeringen kom fram med 

prop. 1979/80:56 vilken resulterade i den första svenska jämställdhetslagen.  

 

Den första gången ett diskrimineringsförbud infördes i svensk lagstiftning var således genom 

den arbetsrättsliga lagen, lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet. Lagens syfte var att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Med diskriminering enligt denna lag avsågs 

ett missgynnande från arbetsgivares sida som hade samband med kön och där den 

diskriminerade personen hade bättre sakliga meriter än den som gynnades.
30

 Dock fanns ett 

undantag från diskrimineringsförbudet som sade att gynnande av en person av ett visst kön på 

bekostnad av en annan person av annat kön kunde ske om beslutet var ett led i strävanden att 

främja jämställdhet i arbetslivet eller var berättigat av hänsyn till ett ideellt eller annat särskilt 

intresse, som inte borde vika för intresset av jämställdhet i arbetslivet.
31

  

 

Denna lag har sedan dess ändrats ett flertal gånger och 1992 trädde, den fram till 31 december 

2008 gällande lagen, jämställdhetslagen (1991:433) i kraft.  

 

De senast gällande lagarna som behandlade diskriminering och jämställdhet, innan DiskL 

trädde ikraft, var sju
32

 till antalet. De omfattade fem olika diskrimineringsgrunder, kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Med 

                                                             
29

 Prop. 1979/80:56, s. 7.   
30

 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 3 § 1 st.  
31

 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 3 § 2 st.  
32

 Jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1992:132) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund 
av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud 
mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever.  
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tiden har alltså allt fler samhällsområden och grupper av personer i Sverige fått ett lagstadgat 

skydd mot diskriminering.     

2.2.2  Diskrimineringsförbud enligt DiskL 

I 1 kap 1 § DiskL stadgas att ändamålet med lagen är: ”att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder.”. Därefter följer i 1 kap 4 § en uppräkning av vilka 

diskrimineringsförbud som finns. Det finns fem diskrimineringsförbud, direkt diskriminering, 

indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att diskriminera.
33

  

2.2.2.1 Direkt diskriminering 

I DiskL definieras direkt diskriminering som att ”någon missgynnas genom att behandlas 

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

situation om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna”
34

.  

 

Med missgynnande menas att någon har försatts i ett sämre läge eller gått miste om en förmån 

eller förbättring. Ett missgynnande medför en nackdel för den missgynnade. I propositionen 

nämns att det avgörande för om ett missgynnande föreligger eller ej är om det har uppstått en 

negativ effekt för den enskilde, inte orsakerna bakom missgynnandet.
35

  

 

För att utreda om en person har blivit diskriminerad måste också behandlingen av den som 

anser sig ha blivit diskriminerad jämföras med hur en annan person i en jämförbar situation 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats. Om jämförelsen visar en avvikelse från 

hur en person i en jämförbar situation behandlas föreligger diskriminering. Ett exempel på 

vad som menas med jämförbar situation är om en man och en kvinna söker samma jobb och 

har likvärdiga meriter. Om den ena automatiskt ges företräde till anställningen på grund av sitt 

kön föreligger en direkt diskriminering. Om det däremot skulle vara så att den ena har klart 

bättre kvalifikationer för tjänsten föreligger inte en jämförbar situation och om personen med 

sämre meriter ges företräde till anställningen föreligger en diskriminering. Väljs personen 

med bäst meriter kan inte den andra anses ha blivit diskriminerad.
36

   

 

                                                             
33

 Prop. 2007/08:95 s. 96, Barnard s. 316.  
34

 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
35

 A. Prop., s. 486 f.  
36

 A. Prop., s. 487. 
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Orsakssambandet mellan diskrimineringsgrunden och missgynnandet kan vara starkt eller 

svagt. Om någon har en direkt avsikt att diskriminera en annan person på grund av någon av 

diskrimineringsgrunderna föreligger ett starkt orsakssamband. Det är dock inte nödvändigt att 

den som diskriminerar har för avsikt att diskriminera för att diskriminering skall kunna 

föreligga. Om någon diskriminerar en annan exempelvis på grund av en tredje persons 

önskemål föreligger en svagare form av diskriminering. Ett exempel på detta som togs upp i 

propositionen var en hyresvärd som nekar en person med en annan hudfärg att få hyra en 

lägenhet eftersom övriga hyresgäster inte vill ha en person med annan hudfärg boende i deras 

hus. Personen som nekas att hyra lägenheten drabbas otvivelaktigt av ett missgynnande som 

har samband med hans hudfärg, men samtidigt kan det vara så att hyresvärden nekar honom 

hyra för att undvika att han skall bli illa behandlad av sina grannar. Avsikten i detta fall skulle 

kunna vara en annan än att diskriminera men det föreligger ändå ett tillräckligt samband 

mellan behandlandet och en diskrimineringsgrund.
37

 Vidare föreligger ett diskriminerande 

handlande om diskrimineringsgrunden varit en av flera orsaker till beslutet. Den föreliggande 

diskrimineringsgrunden behöver inte vara det enda skälet till varför en person missgynnas i 

förhållande till en annan. Ytterligare en situation då det finns ett tillräckligt orsakssamband 

mellan diskrimineringsgrund och diskriminerande behandling är om någon felaktigt förmodas 

tillhöra en skyddad grupp. Det är alltså inte nödvändigt att tillhöra en diskriminerad grupp för 

att kunna bli diskriminerad. Det räcker att personen som diskriminerar tror att den 

diskriminerade tillhör en viss skyddad grupp och agerar därefter. Ett exempel på detta är att 

en person nekas inträde på en restaurang för att vakten tror att personen ifråga är homosexuell 

även om detta antagande är felaktigt.
38

  

 

Den EU-rättsliga definitionen och den svenska definitionen av direkt diskriminering ser i 

princip likadana ut och skall ha samma innebörd. Vad som menas med direkt diskriminering 

enligt EU-rätten finns uttryckt i artikel 2a arbetslivsdirektivet, i artikel 2a direktivet mot 

etnisk diskriminering och artikel 2a Recastdirektivet. Skillnaden mellan direktivens definition 

och DiskL:s definition är att i direktiven används inte ordet missgynnande. Istället skrivs 

”behandlas mindre förmånligt”.   

2.2.2.2  Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering definieras i DiskL som att: ”någon missgynnas genom tillämpning av 

en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan 

                                                             
37

 Prop. 2007/08:95, s. 488.  
38

 A. Prop., s. 489.  
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komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 

uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 

funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet”.
39

  Ett sådant kriterium kan vara exempelvis krav på en viss längd för att 

kunna få anställning på en viss arbetsplats. Detta togs upp till behandling i AD 87/2005 där 

Volvo tillämpade ett krav på en längd om minst 163 cm.
40

 Detta kriterium ansågs innebära en 

indirekt diskriminering av kvinnor eftersom tillämpningen av detta kriterium oftast 

missgynnar kvinnor. Volvo dömdes för diskriminering och fick inte fortsätta tillämpa detta 

kriterium trots att det fanns objektiva skäl bakom agerandet.   

 

Undantaget för kriterier som har berättigade syften hänvisar till den så kallade positiva 

särbehandlingen, vilken innebär att i vissa situationer finns ett berättigat motiv till att välja 

bort vissa grupper till förmån för andra. Vilka dessa berättigade motiv kan vara är inte helt 

självklart och det krävs starka argument för att ett positivt särbehandlande inte skall anses 

vara diskriminerande.
 41

     

 

Enligt arbetslivsdirektivet, direktivet mot etnisk diskriminering och Recastdirektivet 

definieras indirekt diskriminering som att i en viss situation en skenbart neutral bestämmelse 

eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt tillämpas, vilket missgynnar personer 

med en viss religion eller övertygelse, ett visst funktionshinder, en viss ålder, en viss sexuell 

läggning, en viss ras eller ett visst etniskt ursprung jämfört med andra personer. Om 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett objektivt berättigat mål och om medlen 

för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga kan undantag göras och diskriminering 

kan tillåtas.
42 

 

                                                             
39

 DiskL 1 kap 4 § 2 p. 
40

 AD 87/2005: Volvo tillämpade ett visst längdkrav på sina anställda, vilket ansågs indirekt missgynna kvinnor 
eftersom de generellt är kortare än män. Skälet till varför Volvo tillämpade detta krav var att kortare personer 
inte skulle kunna genomföra arbetet på ett ergonomiskt lämpligt sätt och därför skulle risken för arbetsskador 
minska. Volvo hade därför objektiva skäl för sitt längdkrav men det ansågs inte vara nödvändigt och Volvo fick 
därför betala skadestånd till kvinnan som nekades anställning på grund av sin längd.  
41

 Se stycke 2.6. 
42

 Direktiv 2000/78/EG art. 2.2a och 2.2b. Direktiv 2000/43/EG art. 2.2a och 2.2b. 
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2.2.2.3 Trakasserier och sexuella trakasserier 

Trakasserier innebär enligt DiskL ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det krävs inte att de sexuella 

trakasserierna har något direkt samband med de olika diskrimineringsgrunderna.
43

  

 

Trakasserier enligt arbetslivsdirektivet, direktivet mot etnisk diskriminering och 

Recastdirektivet definieras som ett oönskat beteende som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna som uppräknas i art 1 respektive direktiv och leder till att en 

persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 

kränkande stämning skapas. Förbudet mot sexuella trakasserier finns enbart stadgat i 

Recastdirektivet. Definitionen är likadan som definitionen av trakasserier, med den skillnaden 

att sexuella trakasserier innebär ett oönskat beteende av sexuell natur.
44

  

2.2.2.4  Instruktion att diskriminera 

Instruktioner att diskriminera innebär enligt DiskL att någon lämnar instruktioner till en 

underordnad att diskriminera någon annan i enlighet med något av de fyra nyss nämnda 

diskrimineringsförbuden.
45

  

 

I de olika EU direktiven är instruktion att diskriminera en form av diskriminering och innebär 

i likhet med svensk rätt att någon instruerar någon annan att diskriminera en tredje part. Detta 

diskrimineringsförbud går att återfinna i artikel 2.4 i direktivet mot etnisk diskriminering, 

artikel 2.4 i arbetslivsdirektivet och artikel 2.2b i Recastdirektivet. 

2.3 Diskrimineringsförbudens tillämpningsområde 
Diskrimineringsförbuden gäller inom tre huvudsakliga områden, arbetsliv, utbildning och 

samhällsliv. Med arbetsliv avses all verksamhet som har med arbete att göra. Arbetsgivare får 

inte diskriminera vare sig arbetssökande, arbetstagare, inhyrd personal eller praktikanter av 

olika slag. Det materiella tillämpningsområdet är vittomfattande och omfattar alla situationer 

som kan uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare, arbetssökande, praktikanter eller inhyrd 

personal.
46

   

 

                                                             
43

 DiskL 1 kap 4 § 3 och 4 p.  
44

 Direktiv 2000/78/EG art. 2.3. Direktiv 2000/43/EG art. 2.3. 
45

 DiskL 1 kap 4 § 5 p.  
46

 Prop. 2007/08:95 s. 498, 2 kap 1 § DiskL.  
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Förbudet mot att diskriminera inom utbildningsområdet innebär ett förbud för alla som 

bedriver verksamhet som avses i skollagen att inte diskriminera något barn eller någon elev, 

student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.
47

  

 

Slutligen vad gäller det sista området, samhällsliv, kan detta delas in i ett antal 

underkategorier. Det är exempelvis förbjudet att diskriminera inom hälso- och sjukvård, 

civilplikt och värnplikt, socialförsäkringssystemet, medlemskap i arbetstagarorganisation eller 

arbetsgivarorganisation. Det är inte heller tillåtet att diskriminera för den som utanför 

privatlivet erbjuder varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.
48

 

 

Generellt kan sägas att diskrimineringsförbuden gäller inom offentlig verksamhet. 

Privatpersoner kan inte diskriminera varandra genom att exempelvis neka inträde till en privat 

fest. Vidare kan en person som säljer en bil privat vägra att sälja den till en homosexuell 

person utan att det är att anse som olaglig diskriminering.
49

  

2.4 Diskrimineringsgrunderna 

2.4.1 Inledning 

Det finns som nämnt i DiskL sju diskrimineringsgrunder. Begreppet diskrimineringsgrund 

används för att ange de personer eller grupper som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. 

De lagstadgade diskrimineringsgrunder som nu finns är; kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder.
50

  

2.4.2 Kön 

Med kön avses att någon är kvinna eller man. Detta är den äldsta diskrimineringsgrunden som 

finns i svensk lagstiftning och det var enligt regeringen självklart att denna skulle fortsätta 

existera i den nya lagen.
51

  

2.4.3 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon definierar sig som man eller 

kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Denna diskrimineringsgrund fanns inte tidigare och anledningen till att den nu infördes i lag 

                                                             
47

 DiskL 2 kap 5 §.  
48

 DiskL 2 kap 11-15 §§.  
49

 DiskL 2 kap 12 § 1 p. e contrario.  
50

 DiskL 1 kap 5 §. 
51

 Prop. 2007/08:95, s. 111 f. 
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var att transpersoner ansågs behöva ett skydd eftersom de ofta utsätts för fördomar vilket kan 

leda till trakasserier och andra missgynnanden.
52

 

2.4.4 Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. Inom EU-rätten används även termen ”ras” i definitionen. Enligt 

Diskrimineringskommittén ansågs det vara mindre lämpligt att använda sig av detta uttryck i 

svensk lag, framför allt eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis på att människor kan 

delas in i olika raser och att göra något liknande skulle riskera att underblåsa fördomar.
53

  

2.4.5 Religion eller annan trosuppfattning 

Denna diskrimineringsgrund har ingen legaldefinition. Svaret på vad som omfattas av denna 

diskrimineringsgrund får istället sökas i förarbeten och lagkommentarer. I lagkommentaren 

till DiskL hänvisas till förarbetena till regeringsformen (RF), där det uttalas att religion 

handlar om en personlig övertygelse eller en tro som går ”utöver det jordiska”. Utövandet av 

religionsfriheten bör dock inte störa ordningen i samhället eller rättfärdiga brottsliga 

handlingar.
54

 Även ateism och agnosticism omfattas av denna diskrimineringsgrund, varje 

person som väljer att inte tro på någon religion har alltså ett skydd mot att inte bli 

diskriminerade på grund av detta. I artikel 9 2 p. Europakonventionen stadgas att skyddet för 

religionsfrihet avser såväl den positiva som den negativa religionsfriheten.
55

  

2.4.6 Funktionshinder 

Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en sjukdom eller skada fanns 

vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Denna definition är densamma 

som tidigare och flyttades bara över till DiskL från tidigare lagstiftning.
56

  

2.4.7 Sexuell läggning 

Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Denna 

definition liksom funktionshinder ändrades inte i samband med den nya lagen utan flyttades 

bara direkt över från tidigare lagstiftning.
57

 

                                                             
52

 Prop. 2007/08:95, s. 115; SOU 2006:22, del 1, s. 277. 
53

 A. Prop., s. 117 ff. A. bet., del 1, s. 306. 
54

 Fransson, Stüber, s. 116.  
55

 Fransson, Stüber, s. 118. 
56

 A. Prop., s. 123. 
57

 A. Prop., s. 125. 
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2.4.8 Ålder 

Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Denna diskrimineringsgrund var en nyhet i DiskL 

och infördes för att uppfylla arbetslivsdirektivets krav. Definitionen gavs en vid innebörd och 

omfattar alla personer. Den avser framför allt att skydda äldre och yngre personer som ofta 

kan behandlas sämre i arbetslivet just på grund av sin ålder.
58

 Dock skall inte all 

särbehandling på grund av ålder vara diskriminering, vissa förmåner som ges till äldre eller 

yngre personer har sakliga skäl och skall inte anses vara diskriminering.
59

 

2.4.9 Fler diskrimineringsgrunder 

I propositionen till DiskL diskuterades om det borde införas fler diskrimineringsgrunder än de 

ovanstående sju. Anledningen till detta var att det i Europakonventionen och i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna finns fler. I dessa rättsakter finns 

diskrimineringsgrunder som språk, politisk uppfattning, hudfärg, socialt ursprung, egendom, 

börd eller ställning i övrigt. Vidare diskuterades om det skulle vara lämpligt att skapa en 

öppen lista, det vill säga enbart stadga ett generellt förbud mot diskriminering som kunde 

omfatta fler än de uppräknade diskrimineringsgrunderna. Anledningen till att regeringen valde 

att stanna vid de sju nuvarande diskrimineringsgrunderna var att Diskrimineringskommittén 

hade arbetat med dessa sju och det fanns vid tillfället inte tillräckligt med underlag för att 

bedöma lämpligheten av att införa fler diskrimineringsgrunder. Regeringen ställde sig dock 

positiv till att i framtiden undersöka om möjligheten och lämpligheten i att utforma ett 

generellt och heltäckande diskrimineringsskydd.
60

  

2.5 Bevisbörda 

2.5.1  EU-rätt 

Till skillnad från övrig ersättningsrätt gäller inom diskrimineringsrätten en omvänd eller 

”delad” bevisbörda. Detta innebär en bevislättnad för den som anser sig ha blivit 

diskriminerad. I diskrimineringsfall gäller att individen som anser sig ha blivit diskriminerad 

skall visa på objektiva omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering har skett. 

Denne behöver inte visa att ersättningsgrundande diskriminering har förekommit. Istället 

gäller att om käranden gör antagligt att diskriminering har inträffat måste svaranden visa att 

diskriminering inte har skett för att bli fri från ersättningsskyldighet. Detta kommer till uttryck 

i DiskL 6 kap 3 § och i artikel 19 Recastdirektivet. Där stadgas att den som anser sig ha blivit 

kränkt genom att principen om likabehandling inte har tillämpats på henne eller honom har att 

                                                             
58

 Prop. 2007/08:95, s. 130.  
59

 SOU 2006:22, del 1, s. 331. 
60

 A. Prop., s. 111. 
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framlägga fakta som ger anledning att anta att direkt eller indirekt diskriminering har 

förekommit. Om så görs har svaranden att bevisa att det inte föreligger något brott mot 

principen om likabehandling. Även i artikel 10 arbetslivsdirektivet och i artikel 8 direktivet 

mot etnisk diskriminering finns samma bevisbörderegel stagad.
61

   

2.5.2  Svensk rätt 

Precis som enligt EU-rätt gäller enligt DiskL att i diskrimineringsmål skall tillämpas en 

omvänd eller delad bevisbörda.
62

 I 6 kap 3 § DiskL stadgas att: ”om den som anser sig ha 

blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att 

anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden 

som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.”. 

 

Anledningen till att bevisbördan utformades på detta sätt i diskrimineringsfall var framför allt 

för att se till att skyddet mot diskriminering upprätthölls i praktiken och syftet med lagen 

skulle uppnås mer effektivt. Det ska vara lättare för en diskriminerad person att få rätt i sin 

sak för att på så sätt fullt ut stärka skyddet mot diskriminering och avskräcka från 

diskriminerande behandling.
63

   

2.6  Positiv särbehandling 

2.6.1 Inledning 

Positiv särbehandling är ett uttryck för att i vissa fall berättiga en diskriminering av en viss 

grupp eller individ till förmån för en annan grupp eller individ som är underrepresenterad på 

exempelvis en viss arbetsplats eller ett utbildningsprogram. Grunden till att positiv 

särbehandling är tillåten finns att hämta i jämställdhetsarbetet och syftar till att förenkla för 

exempelvis kvinnor att öka i antal på arbetsplatser där de är och tidigare har varit 

underrepresenterade.
64

  

2.6.2 Positiv särbehandling enligt FN 

Enligt artikel 1.4 i 1965 års FN-konvention om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering skulle inte vissa särskilda åtgärder anses utgöra rasdiskriminering. Dessa 

särskilda åtgärder var sådana åtgärder som vidtogs för att åstadkomma framsteg för sådana 

rasgrupper, etniska grupper eller enskilda personer som var i behov av ett särskilt skydd för 

att kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Åtgärderna fick inte 

                                                             
61

 Blanpain, s. 483, s. 488 och s. 555, direktiv 2006/54/EG, direktiv 2000/78/EG och direktiv 2000/43/EG. 
62

 DiskL 6 kap 3 §.  
63

 Prop. 2007/08:95, s. 443. 
64

 SOU 2006:22, del 1, s. 625.  
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leda till att skilda rättigheter upprätthölls för olika rasgrupper och när syftet med åtgärderna 

hade uppnåtts fick de inte tillämpas längre. Enligt artikel 4.1 i 1979 års FN-konvention om 

avskaffande av all diskriminering av kvinnor skulle särskilda åtgärder som varje stat vidtog 

för att påskynda jämställdhetsarbetet mellan kvinnor och män inte anses vara diskriminering. 

Liksom bestämmelserna kring rasdiskriminering fick inte heller de särskilda åtgärderna för att 

faktiskt säkerställa jämlikhet mellan kvinnor och män leda till att olika normer skulle gälla för 

män och kvinnor. Vidare gällde att när syftet med de särskilda åtgärderna var uppnått skulle 

de inte längre tillämpas.
65

      

2.6.3 Positiv särbehandling och EU-rätten 

Inom EU-rätten har tillåtligheten av positiv särbehandling prövats ett antal gånger och det 

finns sju avgöranden där EG-domstolen har fastslagit vad som menas med positiv 

särbehandling. Nedan följer en sammanfattande lista över hur domstolen genom dessa sju 

avgöranden har definierat vad som är tillåten och otillåten positiv särbehandling.  

 Det är tillåtet i enlighet med art 2.4 i likabehandlingsdirektivet att genomföra åtgärder 

som visserligen är diskriminerande men som tillämpas i syfte att uppnå reell jämlikhet 

i samhället,
66

 

 Dock skall artikel 2.4 likabehandlingsdirektivet tolkas restriktivt och det är inte tillåtet 

att ovillkorligt och undantagslöst ge företräde till ett kön på bekostnad av det andra 

könet,
67

 

 Vidare är det tillåtet att särbehandla om samtliga sökande har fått en objektiv 

bedömning av sina meriter och vid likvärdiga meriter skall företräde inte ges åt det 

underrepresenterade könet om det finns objektiva skäl att välja en person ur det 

överrepresenterade könet,
68

 

 Det är tillåtet att vid bedömningen av kvalifikationer beakta vissa kriterier som i 

allmänhet gynnar kvinnor, om dessa beaktanden syftar till att skapa reell jämlikhet,
69

 

 I den offentliga sektorn är det tillåtet att välja en kvinna framför en man om kvinnor är 

underrepresenterade och detta förfarande är nödvändigt för att uppnå reell jämlikhet,
70

 

                                                             
65

 SOU 2006:22, del 1, s. 613 f. 
66

 Mål 312/86, Kommissionen mot Frankrike. 
67

 Mål C-450/93, Kalanke-målet. 
68

 Mål C-409/95, Marschall-målet. 
69

 Mål C-158/97, Badeck-målet. 
70

 Mål C-158/97, Badeck-målet. 
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 Det är vidare tillåtet att tilldela en viss andel vetenskapliga tjänster till kvinnor och 

inom yrken där kvinnor är underrepresenterade är det tillåtet att garantera att samtliga 

sökande kvinnor kallas till intervju,
71

 

 Det är inte tillåtet att vid tillsättandet av forskar- eller professortjänster ha en 

bestämmelse som säger att en kvinna med tillräckliga meriter skall tilldelas tjänsten. 

Dock är det tillåtet att ha en bestämmelse som säger att en kvinna med tillräckliga 

meriter får tilldelas tjänsten före en manlig konkurrent, förutsatt att de har likvärdiga 

meriter.
72

  

 Vidare har fastslagits att en bestämmelse som ger företräde vid tillsättandet av 

notarietjänst till personer som har genomfört allmän värnplikt eller civilplikt inte är 

indirekt diskriminerande mot kvinnor eftersom personer som genomför värnplikt och 

civilplikt försenas i sina studier och detta företräde syftade enbart till att kompensera 

denna försening.
73

 

 Slutligen gäller att det är tillåtet att ett departement uppställer regler om att kvinnor 

har rätt till ett visst antal subventionerade barnomsorgsplatser som arbetsgivaren 

tillhandahåller sina anställda, medan män enbart har rätt till dessa platser om särskilda 

omständigheter föreligger, exempelvis att mannen är ensamstående vårdnadshavare.
74

   

 

Samtliga dessa mål behandlade särbehandling av kvinnor och män, men principerna som 

fastslogs i dessa mål anses även vara tillämpliga vid positiv särbehandling som beror på 

exempelvis etnisk tillhörighet.
75

  

 

I bland annat Recastdirektivet stadgas att positiv särbehandling får ske inom ramen för artikel 

157.4 FEUF för att i praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet.
76

 Artikel 157.4 FEUF har till syfte att underlätta för det underrepresenterade könet 

att bedriva yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i 

yrkeskarriären.
77

  

                                                             
71

 Mål C-158/97, Badeck-målet.  
72

 Mål C-407/98, Abrahamsson-målet. 
73

 Mål C-79/99, Schnorbus-målet.  
74

 Mål C-476/99, Lommers-målet. 
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 SOU 2006:22, del 1, s. 617. 
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 Direktiv 2006/54/EG, artikel 3. 
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 Nyström, s. 188.  
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2.6.4 Positiv särbehandling i svensk rätt 

Begreppet positiv särbehandling finns inte definierat i svensk lag. Det finns inte heller en enda 

definition av begreppet som alla är ense om. Några svenska termer som används för att 

uttrycka innebörden av positiv särbehandling är aktiva åtgärder, särskilda åtgärder och 

kvotering. Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att genomföra ett visst antal åtgärder och 

bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
78

 Vidare måste arbetsgivare 

genomföra åtgärder som kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 

arbetstagare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. När det 

gäller rekrytering av ny personal ska arbetsgivaren aktivt verka för att arbetsplatsen ska 

präglas av mångfald och att det skall finnas en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. 

Slutligen skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete där 

arbetsgivaren redovisar de åtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen och vilka av 

dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de närmaste åren.
79

  

 

I slutbetänkandet SOU 2006:22 gav Diskrimineringskommittén sin definition av vad 

begreppet positiv särbehandling skall innebära. Enligt den avses med positiv särbehandling 

särskilda åtgärder som utgör undantag från likabehandlingsprincipen, åtgärder som innebär 

företräde, fördelar eller förmåner åt en grupp som är underrepresenterad eller eftersatt på ett 

område, åtgärder vars syfte är att uppnå reell jämställdhet eller jämlikhet i praktiken för 

personer i den gruppen och åtgärder som är tillfälliga i den meningen att de tillämpas endast 

så länge som det finns behov av dem.
80

 I propositionen till DiskL förändrades definitionen 

något, där angavs att med positiv särbehandling menas särskilda åtgärder som innebär; 

företräde, fördelar eller förmåner åt eftersatta eller underrepresenterade grupper. Särskilda 

åtgärder vars syfte är att uppnå reell jämställdhet eller jämlikhet för personer i den gruppen. 

Särskilda åtgärder som är tillfälliga i den meningen att de tillämpas endast så länge som det 

finns behov av dem. Särskilda åtgärder vars tillämpning är en möjlighet inte en skyldighet.
81

 

Eftersom positiv särbehandling är ett undantag från den grundläggande 

likabehandlingsprincipen bör den tillämpas restriktivt, jämför med kommissionens uttalande 

efter domen i Kalanke-målet
82

.  

                                                             
78

 DiskL 3 kap 3 §.  
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 DiskL 3 kap.  
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 SOU 2006:22, del 1, s. 600 och 624. 
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Det nämndes redan i propositionen till likabehandlingslagen att det skulle vara möjligt att 

diskriminera någon om det förelåg ett berättigat intresse av att särbehandla en viss person 

eller grupp av personer. Ett berättigat intresse skulle vara ett intresse som ”uppenbarligen är 

viktigare än intresset av att förhindra diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.”
83

 Ett sådant intresse skulle kunna vara att 

öka mångfalden inom högskolan genom att vid lika meriter välja en manlig sökande framför 

en kvinnlig sökande till lärarprogrammet eftersom det inom lärarprogrammet finns en klar 

överrepresentation av kvinnor.
 84 

 Tillåtandet av positiv särbehandling är inte helt okritiserat 

och innebär enligt vissa att diskriminering sker. Thomas Gür menar i sin bok ”Positiv 

särbehandling är också diskriminering” att någons positiva särbehandling i princip alltid 

innebär någon annans negativa särbehandling och därför är positiv särbehandling bara en 

omvänd diskriminering. Han menar dock inte att diskriminering är rättfärdigad, men att 

automatiskt gynna en förfördelad grupp framför en annan är inte ett bra sätt att förhindra 

diskriminering.
85

  

 

Positiv särbehandling är inte automatiskt tillåtet. Positiv särbehandling indikerar att det är 

tillåtet att särbehandla om det finns särskilda skäl för detta. Enligt EG-domstolen är det inte 

tillåtet att automatiskt ge företräde på grund av att personen tillhör en underrepresenterad 

grupp. Det kan vara tillåtet att positivt särbehandla en person om denna har fått en objektiv 

bedömning och särbehandlandet därefter är motiverat. Det är inte tillåtet att positivt 

särbehandla personer med olika meriter, det är fastslaget att enbart om individerna har lika 

meriter är särbehandling tillåten. Slutligen måste särbehandlingen stå i proportion till 

ändamålet.
86

  

2.7  Diskrimineringsersättning 
”Det behövs en ny påföljd vid överträdelser av den nya diskrimineringslagen- 

diskrimineringsersättning. Påföljden bör både utgöra ersättning för den kränkning som 

överträdelsen innebär och avskräcka från diskriminering.” På detta sätt inleds kapitel tretton i 

proposition 2007/08:95 ”Ett starkare skydd mot diskriminering”.  
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En del av syftet med att införa DiskL i svensk lagstiftning var således att göra skyddet mot 

diskriminering mer effektivt och att lagen på ett reellt sätt skulle avskräcka från 

diskriminering. För att uppfylla detta syfte infördes i DiskL en ny ersättningsform, 

diskrimineringsersättning. Detta skulle ge domstolarna ett lagstöd för att kunna utdöma högre 

ersättning i diskrimineringsfall än vad som gjorts tidigare. Innan DiskL trädde i kraft gällde 

att ersättingen i diskrimineringsfall bedömdes utifrån befintliga skadeståndsrättsliga principer. 

Utan särskilt lagstöd kunde därför inte ersättningsnivåerna fjärmas alltför mycket från vad 

som gällde enligt skadeståndslagen i jämförbara fall. Det ansågs innan DiskL trädde ikraft att 

nivåerna på ersättningen i diskrimineringsfall var för låga för att på ett reellt sätt ha en 

avskräckande effekt. Resultatet av detta skulle bli att den preventiva effekten med sanktionen 

uteblev.
87

  

 

EG-domstolen har fastslagit att om en medlemsstat väljer att ingripa med skadestånd som 

påföljd vid brott mot diskrimineringsförbud gäller att skadeståndet skall vara ”ägnat att 

säkerställa ett faktiskt och effektivt domstolsskydd, ha en reell avskräckande verkan och 

under alla omständigheter stå i rimlig proportion till skadan.”
88

 Detta krav på medlemsstaterna 

finns numera stadgat i Recastdirektivet.
89

  

 

Ett annat skäl till varför det ansågs vara lämpligt och motiverat att medge högre 

ersättningsnivåer för diskriminering jämfört med kränkning i samband med brott var att i 

diskrimineringsfall, ersättningen är den enda sanktionen. När det gäller kränkningsersättning i 

samband med brott drabbas den skyldige av två straff, dels fängelse och dels skyldigheten att 

betala ut skadestånd till den skadelidande.
90

  

2.8 Kort om diskriminering utanför juridiken  
Ordet diskriminering var ursprungligen ett värdeneutralt begrepp som betydde särskilja eller 

urskilja. Det var först under efterkrigstiden som det fick en negativt värdeladdad betydelse i 

det svenska språkbruket. Ungefär vid samma tidpunkt stadfästes FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
91
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 A. Prop., s. 392.  
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 Roth, s. 9 f. Den Europeiska konventionen 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. 
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Diskriminering i dess icke-juridiska innebörd kan beskrivas som ett särskiljande som är 

moraliskt felaktigt och grundat på irrelevanta egenskaper som exempelvis hudfärg, kön eller 

religion. Det är ett ogynnsamt negativt särbehandlande som strider mot de mänskliga 

rättigheterna och alla människors lika värde.
92

 Den icke-juridiska definitionen av 

diskriminering ser i stort ut som den juridiska, med den skillnaden att i allmänt språkbruk ges 

begreppet en betydligt vidare innebörd än vad som för närvarande är möjligt enligt lag. 

 

Det finns viss kritik mot att diskrimineringsbegreppet är på väg att spåra ur och omfatta 

alldeles för många och omotiverade grunder. Nuförtiden känner sig folk ”kränkta” eller 

”diskriminerade” för nästan vad som helst.
93

 Det kan handla om allt från olämpliga namn på 

glassar eller godis till klädval och utseende. Ett exempel som gick ända upp till hovrätten, och 

där käranden fick rätt, var två muslimska kvinnor som blev avvisade från en simhall för att de 

hade för mycket kläder på sig. Dock ansågs de ha blivit diskriminerade på grund av religion 

och inte klädval eftersom muslimska kvinnor måste ha heltäckande klädsel på sig enligt 

muslimska regler. De blev utsatta för en direkt diskriminering eftersom de blev sämre 

behandlade än andra i en jämförbar situation och missgynnandet hade samband med deras 

religion. De tilldömdes ett skadestånd om 20 000 kr vardera.
94

 Det finns flertalet anmälningar 

till DO som handlar om rätten att få bära huvudduk på arbetsplatsen och huruvida det passar 

in i ett företags klädpolicy. Kvinnor som anmäler sådan diskriminering till DO får ofta rätten 

på sin sida eftersom det anses vara diskriminering på grund av religion och inte på grund av 

klädval. Skulle däremot någon anmäla diskriminering på grund av tillsägelse om sitt utseende 

verkar ännu inget tyda på att denne som i ett sådant fall känner sig diskriminerad skulle få 

rätten på sin sida. Företag har än så länge rätt att tillämpa särskilda klädpolicys eller ha 

särskilda krav på ett vårdat yttre hos sina anställda.
95

 Det finns dock en viss tendens till att en 

förändring skulle kunna komma att ske i framtiden. I en artikel i tidningen Metro uttalade 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att fula personer skulle ha samma chans som snygga att 

få jobb och att diskrimineringslagstiftningen borde ändras.
96

   

 

                                                             
92

 Roth, s. 9 ff. 
93

 Se stycke 1.1 och Eriksson, Rennerfelt, s. 36 f. 
94

 Mål nr T 2049-07. 
95

 Eriksson, Rennerfelt, s. 36 ff.  
96 http://www.metro.se/nyheter/snart-kan-fula-inte-nekas-jobb/ObjheA!07_1643-62/ 
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De flesta gånger när personer känner sig diskriminerade på omotiverade grunder som klädval 

eller utseende kommer aldrig upp i domstol eller får inga skadestånd eftersom de fortfarande 

inte är olagliga diskrimineringsgrunder. Frågan är dock om möjligheten finns för att 

diskrimineringsbegreppet enligt lag skulle kunna komma att utvidgas till att omfatta liknande 

omständigheter, bland annat på grund av jämställdhetsministerns uttalande. När det gäller 

arbetsgivares krav på ett vårdat yttre hos sina anställda kan jag förstå båda parter. Den 

anställde känner att hans eller hennes rätt att uttrycka sig med sin klädstil kränks och 

arbetsgivaren vill att dennes arbetsplats image skall se bra och professionell ut för att på så 

sätt skapa förtroende hos kunderna. Enligt en undersökning gjord av professor Patrik Larsson 

på Karlstad universitet anser sex av tio arbetsgivare att det är viktigt att personalen ser snygg 

ut. Om en arbetsgivare väljer en person som denne anser vara snygg framför en person med 

mindre fördelaktigt utseende är detta ofta ett medvetet val enligt Larsson. Arbetsgivaren är 

övertygad om att snygg personal eller personer med en viss stil gynnar företaget. Detta är 

extra vanligt inom kläd- och restaurangbranschen där arbetsgivare ofta öppet säger att de vill 

ha anställda som ser ut på ett visst sätt eller har en viss stil. Larssons studie visar dock att 

arbetsgivaren har fel. Enligt studien påverkar personalens utseende inte företagets lönsamhet 

och inget tyder på att snygg personal är fördelaktigt.
97

  

 

Än så länge har dock en arbetsgivare inom den privata sektorn rätt att anställa vem denne vill 

eftersom det inte finns något lagstadgat förbud mot diskriminering som har samband med 

utseende eller stil. Den som vill uttrycka sig med hjälp av kläder, smink eller dylikt får göra 

detta på sin fritid utanför arbetsplatsen. I analysen kommer jag att återkomma till detta och 

försöka komma fram till ett svar på om det i framtiden kan bli olagligt att välja en person före 

en annan på grund av utseende, klädval eller liknande.
98

  

 

När det kommer till bärandet av slöja finns mycket diskussion om att detta är kvinnoförtryck
99

 

och därför borde förbjudas. De plagg som framför allt ligger bakom dessa diskussioner i 

Sverige är niqab
100

 och burka
101

 som anses vara mindre lämpliga att bära för den som skall 
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 http://mobil.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article12223584.ab?partner=www hämtad 1 feb -12, och 
Larsson, 2009. 
98

 Se stycke 5.3.3.3. 
99

 http://blogg.aftonbladet.se/4242/perma/162660 hämtad 2012-03-19.  
100

 En slöja som täcker ansiktet och bärs av vissa muslimska kvinnor. Den bärs med huvudduk och lämnar 
ögonen synliga. http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/niqab hämtad 2012-03-06. 
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arbeta som lärare, förskollärare eller är elev i skolan. Det anses vara mindre lämpligt att bära 

dessa plagg för att de försvårar kommunikationen mellan lärare och elev.
102

 Samtidigt finns i 

Sverige väldigt få kvinnor som bär dessa plagg varför diskussionen här ter sig något onödig. 

Enligt motståndarna till dessa klädesplagg saknas ett påbud inom islam för att kvinnor skall 

bära dem.
103

  

 

  

                                                                                                                                                                                              
101

 En heltäckande klädedräkt som bärs av kvinnor, främst i Afghanistan och Pakistan. Framför ögonen finns ett 
gallerliknande tygstycke vilket medför att hela kvinnan täcks. http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/burka, 
hämtad 2012-03-06. 
102

 http://nyheter24.se/maktkamp24/439441-bjorklund-skolor-ska-kunna-forbjuda-burka. Publicerad 4 augusti 
2010. Hämtad 2012-03-19. 
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3 Rättsfall 

3.1 Inledning 
I detta kapitel kommer sju rättsfall att presenteras för att exemplifiera och visa hur 

domstolarna i praktiken dömer och resonerar i diskrimineringsfall. Dessa kommer sedan 

användas i analysen för att visa på hur verkligheten ser ut och hur DiskL:s speciella regler 

fungerar och vilken effekt de får för parterna. Vid urvalet av rättsfall vill jag dels presentera 

vägledande HD-domar eftersom de har stor vikt för hur rättstillämpningen ser ut. Dels vill jag 

presentera nya rättsfall för att ge aktualitet åt mina senare ställningstaganden.  

3.2 NJA 2006 s 170, Restaurangfallet  

3.2.1 Inledning 

Det här är ett av de första vägledande rättsfallen på diskrimineringsområdet. Det som 

fastställdes i detta mål var hur bevisbördan i diskrimineringsfall skulle tolkas och vad 

domstolar skall ta hänsyn till vid bestämmande av skadeståndets storlek. Domen kom innan 

nya DiskL hade trätt i kraft, men nuvarande systematik för hur ersättningsbelopp skall 

bestämmas grundas på vad HD uttalade i detta domslut. Bevisbörderegeln ser likadan ut idag 

som den gjorde då.
104

 

3.2.2 Bakgrund 

S.G. var på en restaurang med sin flickvän och några arbetskamrater. S.G. skulle gå på toa 

och hennes flickvän följde med. När de stod i kö och väntade började de pussas och kramas. 

Restaurangens ägare, A.C., blev uppmärksammad på detta och bad paret att sluta med sin 

aktivitet. När paret frågade varför inleddes en diskussion som slutade med att restaurangens 

ägare avvisade paret och deras vänner från restaurangen. S.G. hävdade att hon som 

homosexuell hade missgynnats och hade blivit utsatt för en diskriminering på grund av 

sexuell läggning, vilket var otillåtet enligt 3 och 9 §§ DFL. HomO som förde S.G:s talan 

yrkade på att restaurangen skulle betala 120 000 kr i ersättning till S.G. 

3.2.3 HD 

HD började med att konstatera att bevisbördan i diskrimineringsmål är omvänd, eller delad, 

och att avsikten med detta är att uppfylla målsättningen med lagstiftningen. Den som anser sig 

ha blivit diskriminerad skall ha en bevislättnad, i enlighet med EG-rättsliga regler
105

. HD 

konstaterade därmed att 21 § DFL (numera 6 kap 3 § DiskL) var att anse som en 

presumtionsregel.  

                                                             
104

 Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, 21 § och nuvarande DiskL 6 kap 3 §. 
105

 Prop. 2002/03:65 s. 105 ff. direktiv (97/80/EG), direktiv (2000/78/EG) och direktiv (2000/43/EG).  
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HomO ansågs visa sådana omständigheter som gav anledning att anta att diskriminering på 

grund av sexuell läggning hade förekommit. Restaurangen lyckades inte styrka att det fanns 

objektiva skäl bakom tillsägelsen och avvisningen och hade således inte kunnat bevisa att 

åtgärderna inte var av diskriminerande art.  

 

Slutligen vad gällde storleken på skadeståndet började HD med att konstatera att 

skadeståndsbeloppen enligt 16 § DFL har förutsatts ligga på högre nivåer än vad som gäller 

vid skadestånd för kränkning enligt SkL.
106

 Men eftersom DFL kunde omfatta väldigt många 

och vitt skilda situationer måste ersättningens storlek kunna vara ytterst varierande. För att 

bestämma storleken på ersättning i det enskilda fallet skulle därför hänsyn tas, dels till det 

faktum att diskriminering generellt sett skall ses som en allvarlig kränkning, dels 

kränkningens art och omfattning samt andra omständigheter. Det har i förarbeten bland annat 

angetts att hänsyn skall tas till om den diskriminerande handlingen var avsiktlig och till de 

faktorer som anges i 5 kap 6 § SkL.
107

 Nu förevarande fall skiljer sig väsentligt från 

arbetsrättslig diskriminering, vilken ofta får långvarande negativa effekter för den som har 

blivit diskriminerad. I detta fall har den diskriminerande handlingen ”bara” inneburit en 

offentlig tillsägelse och en avvisning från en restaurang. Dessa åtgärder medförde inga 

praktiska bestående effekter. Trots att den kränkning som åtgärderna innebar skulle vara att 

anse som allvarlig sade HD att det belopp som HomO yrkade på, 120 000 kr, låg långt över de 

nivåer som tillämpas enligt allmän skadeståndsrätt. Utan särskilt lagstöd borde därför inte 

ersättning för kränkning i nu förevarande fall fjärmas alltför mycket från de ersättningsnivåer 

som gäller när skadestånd döms ut enligt SkL i jämförbara fall, även om ersättningsnivåerna 

vid diskriminering generellt skall ligga på en högre nivå.  

 

HD ansåg att HovR hade utdömt ett alldeles för generöst skadestånd och ändrade därför 

HovR:s domslut på så sätt att skadeståndet minskades från 50 000 kr till 15 000 kr.  

                                                             
106

 Prop. 2002/03:65 s. 159 ff.  
107

 A. Prop., s.160. 
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3.3 NJA 2006 s 683, Uppsalafallet 

3.3.1    Bakgrund 

År 1999 beslutade regeringen att tillsätta en utredning
108

 med uppdrag att lämna förslag till 

åtgärder för att öka mångfalden inom högskolan. Syftet med åtgärderna var att de skulle 

hjälpa till att bredda den sociala och etniska mångfalden. Särskilda bestämmelser infördes i 

högskoleförordningen vilka innebar att högskolor och universitet fick tillämpa andra 

urvalsgrunder än de gängse vid antagningen till nybörjarprogram. Dessa särskilda 

urvalsgrunder skulle omfatta vissa förkunskaper eller andra sakliga omständigheter och fick 

endast tillämpas på tio procent av de tillgängliga platserna.
 109

  

 

För att öka mångfalden och följa regeringens förslag infördes vid Uppsala universitet en 

urvalsgrund som innebar att tio procent av platserna till juris kandidat programmet skulle 

tilldelas studenter med båda föräldrar födda utomlands. Två studenter, J.M. och C.L., som inte 

hade ”båda föräldrar födda utomlands”, hade högre betyg än samtliga studenter som blev 

antagna i den särskilda urvalsgruppen, och skulle således ha blivit antagna till programmet om 

denna urvalsgrund inte hade tillämpats. Frågan var då om Uppsala universitet genom att 

tillämpa denna särskilda urvalsgrund hade utsatt J.M. och C.L. för diskriminering eller om 

agerandet omfattades av undantaget från diskrimineringsförbudet och innebar en så kallad 

positiv särbehandling.  

3.3.2 HD 

HD konstaterade att J.M. och C.L. hade blivit utsatta för en diskriminering. Frågan var då om 

den var otillåten eller omfattades av undantaget för positiv särbehandling. Samtliga personer i 

den särskilda urvalsgruppen hade sämre meriter än J.M. och C.L. därför var universitetets 

förfarande en form av stark positiv särbehandling som automatiskt och ovillkorligt gynnade 

en eftersatt grupp på bekostnad av studenter med högre meriter.  

 

För att ett förfarande skall falla under undantaget från diskriminering skall den missgynnande 

handlingen skydda ett intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra 

diskriminering i högskolan. Enligt HD skulle vid bedömningen om ett behandlande faller 

under undantaget tillämpas restriktivt eftersom undantaget åsidosätter en viktig huvudprincip.  

 

                                                             
108

 Utredningen resulterade i betänkandet ”Mångfald i högskolan- reflektioner och förslag om social och etnisk 
mångfald i högskolan” (SOU 2000:47). 
109

 7 kap 10 § fjärde stycket och 16 c § högskoleförordningen (1993:100, efter ändring, 2002:761). 
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HD anförde att sådan stark positiv särbehandling som det här var fråga om inte var tillåten 

enligt lagen. Det uttalades i propositioner till lagen att positiv särbehandling skulle kunna få 

ske om två studenter av exempelvis olika kön hade likvärdiga meriter. I sådant fall skulle en 

person från det underrepresenterade könet kunna lämnas företräde som en följd av strävan att 

tillgodose jämställdhet inom högskolan och arbetslivet. Eftersom det i detta fall rörde sig om 

studenter med olika meriter var undantaget inte tillämpligt.  

 

Positiv särbehandling vid olika meriter var inte tillåtet och HD dömde Uppsala universitet att 

betala 75 000 kr vardera till J.M. och C.L. i skadestånd.      

 

Vid tidpunkten för domslutet gällde lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i 

högskolan.  Eftersom innebörden av diskrimineringsförbudet och dess undantag är tänkt att 

vara i princip detsamma i dåvarande och nu gällande lag är rättsfallet fortfarande av relevans. 

3.4 NJA 2008 s. 915, Jämkning av ersättning 

3.4.1 Bakgrund 

Fyra personer hade diskriminerats genom att inte beredas tillträde till en restaurang. Frågan i 

målet var om det hade någon betydelse för utgången i målet att besöket gjordes för att 

undersöka om restaurangen i fråga diskriminerade.  

 

Under den natt som var aktuell i detta fall genomfördes en undersökning på ett antal krogar i 

Malmö. Undersökningen gick till så att grupper bestående av två till tre personer med typiskt 

”svenskt” utseende samt grupper med två till tre personer med mörk hy och hårfärg försökte 

komma in på olika nöjesställen. Grupperna hade med sig mikrofon och videokamera för att 

dokumentera resultaten och händelseförloppen. Vid besök hos restaurangen E nekades en 

grupp med utländskt utseende inträde, medan en grupp med svenskt utseende som anlände till 

restaurangen strax därefter blev insläppta utan vidare problem. Frågan i målet var om 

ungdomarna med utländsk bakgrund hade blivit utsatta för etnisk diskriminering, och om så 

var fallet, skulle ersättningsbeloppet jämkas eftersom gruppen hade besökt restaurangen med 

syfte att dokumentera diskriminering? 

3.4.2 HD:s bedömning 

HD konstaterade att direkt diskriminering hade förekommit eftersom personerna i gruppen 

med utländsk bakgrund blev behandlade sämre än andra personer i en jämförbar situation och 

detta missgynnande hade samband med deras etniska tillhörighet. Att personerna genomförde 
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en undersökning och egentligen inte hade för avsikt att utnyttja restaurangens tjänster saknade 

betydelse för bedömningen om diskriminering hade förekommit. Behandlingen som gruppen 

blev utsatt för utgjorde grund för skadeståndsskyldighet. Borde då denna 

ersättningsskyldighet jämkas till följd av det särskilda undersökningssyfte som låg bakom 

restaurangbesöken?  

 

HD konstaterade att det finns en laglig möjlighet att jämka ersättning för diskriminering. Vid 

jämkning skall hänsyn tas till det skyddssyfte som diskrimineringslagstiftningen har och i 

förarbetet
110

 till DFL uttalades att jämkningsmöjligheten skall tillämpas restriktivt och endast 

om den jämkningsgrundande omständigheten varit särskilt framträdande. En möjlig grund för 

jämkning av diskrimineringsersättning nämndes vara om diskrimineringen hade provocerats 

fram. Dock påstods aldrig av endera parten att de diskriminerade individerna på något sätt 

agerade klandervärt eller provocerande. Det enda i detta fall som kunde utgöra ett legitimt 

skäl för jämkning av skadeståndsbeloppet var allmänhetens befarade reaktion. HD uttalade att 

om käranden i detta fall skulle få full ersättning fanns en risk för ”att allmänhetens stöd för 

lagstiftningen kan motverkas om den (lagstiftningen) kommer att uppfattas som ett medel för 

någon enskild att genom planmässigt och systematiskt förfarande berika sig, en risk som blir 

särskilt påtaglig om ersättningen utgår med belopp som överstiger vad som i och för sig kan 

anses utgöra skälig kompensation för den förnedring som kränkningen fört med sig.”. 

Eftersom käranden enbart hade till syfte att undersöka om diskriminering förekom på 

restaurang E ansågs det inte vara principiellt lämpligt att utdöma full ersättning.  

 

Eftersom det var klarlagt att de diskriminerade individerna hade som uteslutande syfte att 

genomföra en undersökning ansåg HD att en skälig ersättning var 5 000 kr vardera till de fyra 

diskriminerade. Två justitieråd var skiljaktiga och menade att de fyra diskriminerade 

personerna skulle medges en ojämkad ersättning om 15 000 kr vardera. 

3.5 AD 2/2011, Lantbrukarfallet  

3.5.1  Bakgrund 

En kvinna, E.N., hade sökt anställning som mjölkerska hos en lantbrukare och fick påbörja en 

praktiktjänstgöring med möjlighet till framtida anställning eftersom en annan anställd hos 

lantbrukaren skulle sluta sin tjänst. Under praktiktjänstgöringen fick E.N. ett missfall. E.N. 

talade om detta för lantbrukaren som då frågade om hon hade planerat att skaffa barn inom de 

                                                             
110

 Prop. 2002/03:65, s. 160. 
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närmsta åren. När hon bekräftade detta sade lantbrukaren att han inte hade råd att ha anställda 

på föräldraledighet. Efter avslutad praktik fick E.N. ingen anställning utan en annan kvinna 

som redan hade barn fick jobbet. Frågan var då om lantbrukaren genom sitt agerande hade 

gjort sig skyldig till diskriminering på grund av kön.   

3.5.2 Arbetsdomstolens bedömning 

AD konstaterade att lantbrukaren hade missgynnat E.N. genom att inte anställa henne.  

Därefter måste AD utreda om det förelåg något orsakssamband mellan E.N:s graviditet och 

beslutet att inte erbjuda henne anställning som mjölkerska.  AD tog i sin bedömning hänsyn 

till att E.N. väldigt snart efter att hon meddelade lantbrukaren att hon hade drabbats av ett 

missfall inte fick något erbjudande om anställning. Att detta skett i så nära samband 

tidsmässigt tydde enligt AD på att beslutet att inte erbjuda E.N. någon anställning hade 

samband med hennes förväntade framtida graviditeter. (se exempelvis s. 489, prop. 

2007/08:95). Vidare lade AD vikt vid att lantbrukaren vid ett samtal med E.N. uttryckte en 

åsikt om att det skulle vara problematiskt för honom att anställa gravida kvinnor eftersom 

verksamhetens storlek inte tillät sådana kostnader. Omständigheterna gav därför anledning att 

anta att E.N. hade blivit diskriminerad på grund av kön varför lantbrukaren hade till uppgift 

att bevisa motsatsen.  

 

Vid en sammantagen bedömning av alla omständigheter kom AD fram till att lantbrukarens 

beslut att neka E.N. anställning delvis hade samband med hennes graviditet och detta innebar 

att lantbrukaren ansågs ha gjort sig skyldig till diskriminering som hade samband med kön.  

 

Slutligen vad gällde storleken på diskrimineringsersättningen kom AD fram till att viss 

jämkning av det yrkade ersättningsbeloppet borde göras eftersom den huvudsakliga 

anledningen till varför lantbrukaren inte anställde E.N. var att han uppfattade henne som 

olämplig för tjänsten. I en samlad bedömning beslutade AD att 30 000 kr var ett rimligt 

ersättningsbelopp.    

3.6  AD 19/2011, Frisörsalongsfallet 

3.6.1  Bakgrund 

Fallet handlade om en högstadieelev, H.S., som hade sökt en sommarpraktik hos C.N. på 

hennes frisörsalong. Efter ett möte hos frisörsalongen blev H.S. nekad sin praktikplats. Frågan 

i målet var om H.S. hade blivit diskriminerad av C.N. på grund av kön eller religion. Flickan 

var troende muslim och bar huvudduk. Talan avslogs dock eftersom det inte kunde styrkas att 
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den som hade agerat i frågan hade någon rätt att besluta om praktikplatsen å arbetsgivarens 

vägnar.  

 

DO påstod att S.F., anställd på salongen och den som höll i mötet med H.S., vid mötet frågade 

om H.S. tänkte ha sin schal på sig när hon arbetade varpå H.S. svarade att hon helst ville bära 

sin schal. S.F. sade då att det inte passade med företagets klädpolicy och att man måste se 

snygg ut på arbetet för att göra ett gott intryck. I anslutning till salongen fanns ett café och 

H.S. frågade om hon kunde praktisera där istället. Salongen hade vid tillfället två andra 

praktikanter i caféet varför det inte fanns plats för H.S. där.   

 

C.N. hade inte lämnat någon beslutanderätt i frågan om praktik till S.F. såsom företrädare för 

C.N:s firma. S.F. agerade som egen företagare och hade hand om praktikfrågan i sin egen 

frisörverksamhet som hon drev i C.N:s lokaler. C.N. var således inte rätt motpart i frågan om 

H.S. hade utsatts för diskriminering.  

3.6.2 Arbetsdomstolens bedömning 

AD hade att utreda om C.N. genom hennes firma hade diskriminerat H.S. genom att inte 

tilldela H.S. någon praktikplats på grund av att hon bar religiös huvudbonad. Det var också 

tvistigt huruvida C.N. gav S.F. till uppdrag att företräda C.N. i praktikplatsfrågan och om S.F. 

därför skulle jämställas med arbetsgivaren.  

 

I en samlad bedömning kom AD fram till att C.N. och S.F. hade kommit överens om att S.F. 

skulle agera på egen hand som företrädare för sin egen verksamhet. DO lyckades inte i målet 

visa att S.F. hade rätt att besluta i frågor som rörde H.S. som företrädare för C.N. och hennes 

bolag. C.N. var alltså inte rätt motpart i frågan om diskriminering hade förekommit och DO:s 

talan avslogs.  

3.7 AD 22/2011, Gravid kvinna uppsagd på grund av arbetsgivarens dåliga 

ekonomi 

3.7.1 Inledning 

Detta fall, liksom AD 2/2011, handlar om en kvinna som blev gravid under sin 

provanställning och därefter inte blev erbjuden någon anställning. Här fick dock kvinnan inte 

rätten på sin sida och min tanke är att det skulle vara intressant att analysera och utreda varför 

de båda fallen utföll olika när omständigheterna var så pass lika.  
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3.7.2 Bakgrund 

A.G. påbörjade i februari 2009 en provanställning som butiksförsäljare hos Barnvagnar AB. I 

mars samma år berättade hon för arbetsgivaren att hon var gravid. Två månader senare 

avbröts hennes provanställning. DO gjorde gällande att bolaget genom att avbryta A.G:s 

provanställning hade diskriminerat A.G. i strid med bestämmelserna i DiskL.  

 

Under 2008 hade bolaget en större ökning i omsättning varför de ville anställa mer personal. 

Under början av 2009 gick siffrorna nedåt och bolaget behövde vidta sparåtgärder för att klara 

sig. De behövde säga upp någon anställd och eftersom A.G. var den som senast blivit anställd 

och ännu var på provanställning föll det sig mest naturligt att säga upp henne. Under 

sommaren anställdes två semestervikarier, I.J. och H.Å. Bolaget brukade anställa 

semestervikarier under sommaren och hade gjort så oavsett om A.G. hade jobbat kvar.  

 

Uppsägningen av A.G. hade inget med hennes graviditet att göra, bolaget hade under fem 

månader minskat sin omsättning med 600 000 kr och behövde dra ner på kostnaderna. Det 

förelåg således en arbetsbristsituation och A.G. sades upp eftersom hon hade kortast 

anställningstid. Bolaget nyanställde ingen efter att A.G. hade sagts upp.  

3.7.3 Arbetsdomstolens bedömning 

AD konstaterade att A.G. hade blivit missgynnad och att hon befann sig i en jämförbar 

situation med en annan person som inte var gravid. Det som kvarstod att utreda var därför om 

uppsägningen av A.G. hade samband med hennes graviditet.  

 

I målet var ostridigt att A.G. berättade om sin graviditet i mars och två månader senare sades 

upp från sin provanställning. AD kom fram till att det var antagligt att A.G. hade 

diskriminerats med anledning av hennes kön genom att bolaget avbröt hennes anställning.  

 

AD måste därför utreda om arbetsgivaren hade lagt fram tillräckligt staka bevis för att kunna 

styrka att diskriminering inte hade skett. Det var visat att bolaget under fem månader hade en 

minskad omsättning om 600 000 kr. Samtliga uppgifter som bolagets företrädare lämnade om 

bolagets ekonomi ansågs vara trovärdiga. Utredningen visade inte heller på att bolaget hade 

nyanställt någon efter det att A.G. sades upp. Det fanns inget som tydde på att bolaget inte 

skulle ha anställt semestervikarier, oavsett om A.G. hade varit fortsatt anställd eller ej. Det 

anförda betydde att det var bevisat att bolaget befann sig i en svår ekonomisk situation. 

Arbetsgivarparterna hade enligt AD på ett övertygande sätt visat att beslutet att säga upp A.G. 
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uteslutande hade att göra med den svåra ekonomiska situationen och inte hade något samband 

med hennes graviditet.   

 

Bolaget hade inte diskriminerat A.G. och DO:s talan ogillades.  

3.8 AD 25/2011, Synskadad praktikant 

3.8.1 Bakgrund 

A.B. hade sökt praktik på ett vårdhem för personer med psykiska sjukdomar och 

missbruksproblem. Företrädaren för vårdhemmet, N-E.O., gjorde den bedömningen att en 

person med en så allvarlig synskada som A.B. hade inte var lämplig för tjänsten och därför 

nekades A.B. praktikplatsen. Tvisten i målet gällde om vårdhemmet genom att inte erbjuda 

A.B. praktik hade gjort sig skyldigt till direkt diskriminering som hade samband med den 

arbetssökandes funktionshinder.   

 

Vårdhemmet medgav att många arbetsuppgifter i sig inte var svåra och att A.B. med viss hjälp 

skulle kunna klara av dem, men eftersom vårdtagarna kunde vara oberäkneliga och aggressiva 

i sitt beteende kunde arbetet på vårdhemmet innebära en fara för A.B. och andra anställda. 

Det hade hänt att vårdtagare hade hotat och attackerat personal. I en sådan situation skulle 

A.B. inte kunna försvara sig själv eller hjälpa andra anställda om de befann sig i en farlig 

situation. De anställda måste vara observanta och kunna läsa av vårdtagarnas kroppsspråk för 

att kunna förhindra att utbrott sker. Eftersom A.B. på grund av sin synnedsättning inte kan 

läsa av kroppspråk var det inte lämpligt att han arbetade på vårdhemmet.  

3.8.2 Arbetsdomstolens bedömning 

Särskilda stöd- och anpassningsåtgärder 

Det finns en regel
111

 i DiskL som ger arbetsgivare en skyldighet att vidta skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder för att en funktionshindrad person skall kunna komma i en jämförbar 

situation med en person som saknar funktionshinder. Skyldigheten att genomföra stödåtgärder 

omfattar anställda, arbetssökande och yrkespraktikanter. Innebörden av detta krav är att 

arbetsgivaren inte får fästa någon vikt vid en persons funktionshinder om det är möjligt och 

skäligt att genom stöd- och anpassningsåtgärder eliminera eller reducera funktionshindrets 

inverkan på arbetsförmågan. Om således en arbetsgivare nekar en person anställning med 

anledning av dennes funktionshinder, vilket skulle kunna reduceras eller elimineras med hjälp 

av stöd- och anpassningsåtgärder, har arbetsgivaren gjort sig skyldig till direkt diskriminering. 

                                                             
111

 DiskL 2 kap 1 § 2 st.  
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Skulle det vara så att en funktionshindrad arbetssökande inte ens med hjälp av särskilda stöd-

och anpassningsåtgärder skulle kunna klara av arbetet saknar den arbetssökande sakliga 

förutsättningar för arbetet och kan inte påstå sig vara diskriminerad.   

 

Hade vårdhemmet gjort sig skyldigt till diskriminering?  

Det var ostridigt i målet att A.B. missgynnades i lagens mening och att missgynnandet hade 

ett klart samband med A.B:s funktionshinder. AD kom fram till att eftersom A.B. inte kunde 

utföra väsentliga arbetsuppgifter, ens med hjälp av stöd- och anpassningsåtgärder, var han inte 

i en jämförbar situation med en annan person utan funktionshinder. Vårdhemmet hade alltså 

inte diskriminerat A.B. eftersom han inte hade sakliga förutsättningar för att söka en praktik 

på vårdhemmet och talan avslogs. 
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4 Diskussion om diskrimineringsersättningen  

4.1 Inledning 
Efter domslutet i NJA 2006 s. 170 fick HD ta emot mycket kritik från allmänheten, media och 

vissa myndigheter eftersom ersättningen i fallet ansågs innebära en generell sänkning av 

ersättningsnivåerna för diskriminering. Regeringen ansåg det därför vara nödvändigt att 

tillsätta en utredning om skadestånd vid kränkning och diskriminering och resultatet blev Ds 

2007:10, författad av Bertil Bengtsson.  

4.2 Förespråkare till lagändring 

Bengtsson ifrågasatte i promemorian lämpligheten i att sammankoppla skadestånd vid 

diskriminering och allmänt skadestånd på det sätt som HD gjorde i NJA 2006 s.170. 

Bengtsson menade att detta skulle innebära att ersättningens preventiva funktion inte skulle 

uppnås samt strida mot EG-direktiv.
112

 För att visa på den nivåsänkande effekten av NJA 

2006 s. 170 inhämtade Bengtsson uppgifter från de olika ombudsmännen
113

 vilka visade att i 

förlikningar innan 2006 utdömdes generellt högre ersättningsbelopp än vad som gjordes 

därefter.
114

 Vidare menade Bengtsson att det skulle kunna uppfattas som stötande hos 

allmänheten att utdöma högre skadestånd för diskriminering än vid allvarlig brottslighet, 

särskilt eftersom diskriminering inte är kriminaliserat. För att lösa detta problem föreslog 

Bengtsson en terminologiförändring, istället för att döma ut skadestånd för diskriminering 

skulle i framtiden utdömas en diskrimineringsersättning. Detta skulle klargöra att skadestånd 

för kränkning och skadestånd för diskriminering (diskrimineringsersättning) var två olika 

sanktioner som har olika ändamål.
115

 Vid diskriminering är diskrimineringsersättning den 

enda preventiva sanktionen medan vid skadestånd för kränkning den huvudsakliga 

preventionen ligger i straffet för den brottsliga handlingen.
116

 Slutligen hävdade Bengtsson i 

promemorian att diskrimineringsersättningen är ett särpräglat inslag i skadeståndsrätten som 

borde hänföras till ett eget specialområde och på så sätt också undvika konflikter med 

allmänna skadeståndsrättsliga principer.
117

 

                                                             
112

 Ds 2007:10, s. 13 och s. 82-83. 
113

 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen 
mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO). Dessa är 
numera sammanslagna till Diskrimineringsombudsmannen (DO).  
114

 I förlikningar från dåvarande DO kan nämnas att ungdomar som nekats inträde på nattklubbar fått 50 000 
kr, en person som blev illa bemött i en matvarubutik fick 65 000 kr medan efter 2006 fick två kvinnor som 
nekades tillträde till en dansrestaurang endast 15 000 kr vardera. (Ds 2007:10, s. 30). 
115

 Ds 2007:10, s. 86-87.  
116

 Ds 2007:10, s. 84. 
117

 Ds 2007:10, s. 14 och s. 88. 
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Regeringen, som i stort baserade propositionen och motiven bakom nya DiskL med 

utgångspunkt i Ds 2007:10, hade i princip samma skäl och argument för lagändringen som 

Bengtsson. Diskrimineringsersättningen framhölls som extra viktig för att ge 

diskrimineringsförbuden genomslag och reell effekt. I likhet med Bengtsson hävdade 

regeringen att det är viktigt att skapa en ny ersättningsform för att stärka den preventiva 

effekten av förbudet mot diskriminering. Eftersom diskrimineringsersättningen, till skillnad 

från kränkningsersättningen enligt skadeståndslagen, har en dubbel funktion måste den 

särskiljas från kränkningsersättningen och det måste tydligt framgå att dess funktion är både 

att kompensera kränkningen som en diskriminering innebär och att avskräcka från 

diskriminering.
118

  Både regeringen och Bengtsson betonade således vikten i att särskilja 

diskrimineringsersättningen från annan jämförbar ersättning och att nivåerna på denna nya 

ersättning måste vara högre än annan jämförbar ersättning för att fungera avskräckande.  

4.3 Kritik till lagändring 

4.3.1 Inledning 

Det finns, såvitt jag har funnit, bara en tydlig kritiker till förändringarna i DiskL och skälen 

bakom dem, Håkan Andersson. I en artikelserie av Andersson har diskrimineringsrättens 

närhet till den allmänna skadeståndsrätten diskuterats och analyserats. I seriens tredje artikel, 

"Diskrimineringsskadeståndsrätt (3)- den rättsliga och politiska diskursen möts”, gjorde 

Andersson en utvärdering av Ds 2007:10 och angav att de skäl som Bengtsson presenterade i 

promemorian var bristfälliga eller felaktiga. Till skillnad från Bengtsson hävdade Andersson 

att domsluten
119

 från 2006 inte alls gav skäl till att befara en generell sänkning av 

ersättningsnivåerna utan menade istället att HD genom dessa domar ”lyckades med att finna 

en balanserad jämförelseakt, inom vars ramar vägledning kunnat ges för 

rättstillämpningen”
120

.  

 

4.3.2 En befarad nivåsänkning  

Andersson menade att det första skälet som Bengtsson presenterade var helt felaktigt. HD 

gjorde visserligen i domskälen till NJA 2006 s. 170 en jämförelse med allmän skadeståndsrätt 

och uttalade att ersättningsnivåerna för diskriminering inte kunde fjärmas för mycket från den 

allmänna skadeståndsrätten och dess kränkningsersättning utan särskilt lagstöd. Men HD 
                                                             
118

 Prop. 2007/08:95, s. 390.  
119

 NJA 2006 s. 170 och NJA 2006 s. 683. 
120

 Andersson, ”Diskrimineringsskadeståndsrätt (3)- den rättsliga och politiska diskursen möts”.  
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uttalade också att i diskrimineringsmål särskild hänsyn skulle tas till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Diskriminering kan omfatta ett stort antal vitt skilda situationer med olika grad 

av skadliga effekter för den som har blivit utsatt för en diskriminerande behandling. HD 

uttalade också att skadeståndsnivåerna vid diskriminering generellt skall ligga på högre nivå 

än ersättningen i andra jämförbara situationer. I NJA 2006 s. 170 tilldömdes käranden en 

ersättning om 15 000 kr. Detta motiverades med att den diskriminerande behandlingen inte 

innebar några praktiskt långvariga effekter och därför var det olämpligt att utdöma en högre 

ersättning. I NJA 2006 s. 683 utdömdes en ersättning om 75 000 kr vardera till två studenter 

som inte blev antagna till en utbildning. Denna diskriminering hade långvariga negativa 

effekter för de drabbade varför ersättningen blev femdubbel i jämförelse med NJA 2006 s. 

170. Andersson menade därför att de båda domsluten gav ett stort spann av möjliga 

ersättningsnivåer i diskrimineringsmål och att HD genom dessa domslut inte alls hade 

indikerat att nivåerna på ersättningen skulle komma att sänkas. 

 

I sin fortsatta granskning av det första skälet kritiserade Andersson det faktum att 

utredningsuppdraget gavs så snabbt efter att det första domslutet hade trätt i laga kraft. Att 

utifrån enbart en HD-dom utvärdera om en lagstiftning var bristfällig eller ej var enligt 

Andersson inte lämpligt. Hade regeringen väntat med att tillsätta en utredning tills den andra 

domen från 2006 fastställdes hade kanske inte ens någon utredning ansetts behöva göras 

eftersom ersättningen i det fallet blev betydligt högre än i det första. Det påstods också att 

utredningen tillsattes så snabbt eftersom de olika diskrimineringsombudsmännen och media 

hade uppmärksammat och kritiserat domen. Att tillsätta en utredning för att tillfredsställa 

media och de opinionsbildande funktionerna hos vissa myndigheter var enligt Andersson 

under all kritik. 

4.3.3 Den befarade preventionsförsämringen 

I sin granskning av det andra skälet till att ändra DiskL:s regler avseende 

diskrimineringsersättingen hävdade Andersson att detta argument inte alls var underbyggt. 

Detta berodde, enligt Andersson, dels på att HD:s praxis som nyss nämnts inte alls innebar en 

sänkning av ersättningsnivåerna och dels frågade han sig varför prevention skulle ges sådan 

övertygandekraft inom just detta område när den preventiva funktionen annars anses vara 

tämligen ogrundad. Andersson ansåg det vara förhastat och omotiverat att som skäl för en ny 

lagstiftning hävda att det ”fordras” högre ersättningsnivåer för att de ska verka avhållande och 

att diskrimineringsförbuden skall få större genomslag. Det finns inget som vare sig bevisar 
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eller motbevisar att prevention verkligen är en funktion av skadestånd.
121

 Även om det skulle 

vara så att högre ersättningar skulle fungera preventivt var detta antagande enligt Andersson 

inte nödvändigtvis ett stöd för att höja ersättningsnivåerna. Att exempelvis, så som HomO 

yrkade i NJA 2006 s. 170, utdöma ett skadestånd om 120 000 kr för en förstörd 

restaurangkväll skulle kunna skapa en enorm inflation inom ersättningssystemet. Olika skador 

ger olika effekter och om någon skulle få 120 000 kr för en relativt liten kränkning skulle 

kunna befaras miljonbelopp i mer allvarliga fall, som exempelvis Uppsala-fallet (NJA 2006 s. 

683). Något liknande skulle kunna få allvarliga konsekvenser för de ekonomiska aspekterna 

av ersättningsrätten.  

 

När det gäller prevention mer generellt inom skadeståndsrätt kan nämnas Mårten Schultz som 

i boken ”Kränkning, studier i skadeståndsrättslig argumentation” hävdar att prevention i den 

moderna skadeståndsdiskussionen har en sekundär position. Vidare påstår Schultz att 

prevention har ett dåligt förklaringsvärde när det kommer till ideella skador eftersom ideella 

skador inte går att värdera i pengar. Den som överväger att göra eller underlåta något som 

medför risk för skada kan inte förutse kostnaden av sitt agerande och därför skulle enligt 

Schultz effekten av preventionen försvinna.
122

  

 

Här kan tilläggas att även Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ifrågasatte 

varför preventionseffekten skulle ges sådan övertygandekraft inom just 

diskrimineringsområdet.
123

 

4.3.4 Ändrad beteckning för att undvika en befarad stötande reaktion 

I sin granskning av det tredje skälet började Andersson med att framlägga vikten av språket 

inom juridiken. Att byta namn på en ersättning var enligt Andersson bara ett sätt att försöka 

osynliggöra för allmänheten det stötande med de nya reglerna. Ersättningsnivåerna för 

kränkning vid diskriminering var redan högre, och föreslogs bli ännu högre, än vid kränkning 

genom brott. Uppfattas reglerna på rätt sätt innebär de just att det ska vara rättfärdigat att utge 

högre ersättning till den som har blivit utsatt för diskriminering än till den som har blivit utsatt 

för exempelvis ett våldsbrott. Detta skulle förmodligen uppfattas som stötande oavsett om 

ersättningsformerna hade olika namn eller ej. I allmänt språkbruk har ord som ”ersättning”, 

”skadestånd” och ”kompensation” i princip samma innebörd. Således menade Andersson att 

                                                             
121

 Hellner, s. 42-44.  
122

 Schultz, s. 61. 
123

 Prop. 2007/08:95, s. 390. 
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skapa en ny ersättningsform och ge den ett nytt namn föga skulle ta bort risken för att 

allmänheten skulle kunna uppfatta den högre ersättningen som stötande.    

4.3.5 Diskrimineringsområdets särart och behov av specialreglering 

Vad angår argumentet att diskriminering är ett så speciellt område att det är i behov av en 

specialreglering började Andersson med att konstatera att han ansåg att det är direkt olämpligt 

att frikoppla diskrimineringsområdet från annan skadeståndsrätt. Det finns i de allra flesta 

lagar någon regel om skadestånd vid brott mot lagen. Grunden till all ersättningsrätt är att lika 

fall skall behandlas lika och för att kunna göra det måste jämförelser och särskilda utredningar 

göras i varje enskilt fall för att ta reda på om det finns några särskilda omständigheter i det 

framförvarande fallet som gör att ett högre eller lägre skadestånd skall utdömas. På grund av 

detta menade Andersson att det inte var lämpligt att frikoppla diskrimineringsersättningen 

från övrig ersättningsordning. Det var enligt Anderssons åsikt bättre att sammanhålla all 

ersättningsrätt så mycket som möjligt annars skulle det bli svårt att upprätthålla en enhetlig 

bedömning i olika fall som rör skadestånd. För mycket specialreglering skulle göra området 

splittrat och icke-koherent. Det behövs enligt Andersson en gemensam kärna i alla regler som 

rör skadestånd för att det ska gå att upprätthålla rättssäkerheten inom detta rättsområde. Det 

framgick inte i promemorian vad som reellt sett gjorde just ersättning vid diskriminering så 

speciell och i slutet av artikeln sade Andersson att ”så avvikande är inte olika 

skadeståndsområden att de bör frikopplas från de mer generella läror, principer och 

tillämpningstraditioner som utvecklats inom området i stort”. 

 

I artikeln ”Diskriminerande kränkning och bara ”vanlig” kränkning” uttalar sig Andersson 

åter kritiskt mot att de skadeståndsrättsliga speciallagarna skall fjärmas från allmän 

skadeståndsrätt. Han menar att speciallagarna många gånger är en tillämpning av de allmänna 

skadeståndsreglerna och i sådana fall finns ingen anledning att höja ersättningsnivåerna.
124

 

4.4 Avslutande kommentar 
Bengtsson har i en artikel publicerad efter Ds 2007:10 förklarat att förslaget som gavs i 

promemorian var ”mycket beskedligt, men det lär ändå knappast läggas till grund för någon 

lagstiftning; många tycker just ersättning för diskriminering är en viktig form just av 

skadestånd, som inte bör byta namn, och också frånsett detta kan antas att den nuvarande 

regeringen inte uppskattar förslaget särskilt.”
125

. I en fotnot till artikeln skriver Bengtsson 
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dessutom att ”förslaget var ganska halvhjärtat […] egentligen hade jag sympatier för HD:s 

ståndpunkt.”
126

. Bengtsson avvisar därmed sina egna argument för den nya ersättningsformen 

och dess syfte. I analysen kommer jag att diskutera detta och ge min egen syn på saken. Det 

finns tydliga brister i argumenteringen för en ny ersättningsform och det faktum att personen 

som lade grunden för den argumentation som regeringen använder sig av i lagförslaget 

avsäger sig sin åsikt ger skäl att fundera över lämpligheten i den nya ersättningsformen.  
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5. Analys 

5.1 Inledning 
Skyddet mot diskriminering är ett starkt skyddat intresse och det anses vara en allvarlig 

kränkning att diskriminera.
127

 Icke-diskriminering är ett uttryck för alla människors lika 

rättigheter och lika värde. För att på bästa sätt upprätthålla detta skydd och göra det effektivt 

finns DiskL med vissa specialregleringar som syftar till att avskräcka från diskriminering och 

underlätta för den som anser sig ha blivit diskriminerad att få rätt i sin sak.
128

  

 

Diskriminering är ett känsligt område och juridiska resonemang påverkas ibland starkt av 

politiska eller moraliska åsikter, kanske mer än vad som är lämpligt inom juridisk 

argumentation. Det finns flera aspekter inom diskrimineringsområdet som enligt min åsikt ger 

upphov till diskussion och funderingar. I den här analysen skall jag ge min syn på saken och 

framlägga mina åsikter och teorier om diskriminering och dess speciella särdrag. Jag skall 

med stöd i referensramen argumentera och komma med svar på mina frågeställningar. Stor 

vikt kommer därför att läggas vid företeelsen positiv särbehandling, den speciella 

diskrimineringsersättningens funktion och lämplighet, den omvända bevisbördan och hur en 

eventuell framtida utvidgning av DiskL:s diskrimineringsgrunder skulle kunna se ut.  

5.2 Lagstiftning avseende diskriminering 

5.2.1 Diskrimineringsförbud 

Det finns som nämnts fem olika diskrimineringsförbud
129

 i DiskL. Det första, direkt 

diskriminering
130

, är inget som vidare behöver analyseras. Det är det mest uppenbara 

diskrimineringsförbudet vi har i svensk lag, ingen får missgynna en person till fördel för en 

annan person om missgynnandet har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är brett 

formulerat och kan täcka upp ett stort antal situationer och ger därmed ett starkt och effektivt 

skydd mot diskriminering. 

 

Det andra förbudet, förbudet mot indirekt diskriminering
131

, skulle kunna sägas vara en 

komplettering till direkt diskriminering som fångar upp och förbjuder de situationer av dold 
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diskriminering som kan förekomma. Det mest problematiska vad gäller indirekt 

diskriminering är att avgöra var gränsen mot positiv särbehandling skall dras. För att 

exempelvis öka mångfalden på ett företag krävs nästan att speciella kriterier eller 

förfaringssätt tillämpas som faktiskt missgynnar de personer som tillhör en överrepresenterad 

grupp. I det fallet är dock den indirekta diskrimineringen tillåten förutsatt att hänsyn har tagits 

till sakliga omständigheter och att samtliga sökanden har fått en rättvis bedömning. Förbudet 

mot indirekt diskriminering är konstruerat på ett sätt som hindrar företag, högskolor etc. från 

att tillämpa tveksamt formulerade krav på en tjänst eller utbildningsplats som de facto 

missgynnar vissa grupper av personer. Förbudet mot indirekt diskriminering hjälper därför på 

ett effektivt sätt till att uppfylla DiskL:s syfte och följer dess ändamål.  

 

Att sexuella trakasserier
132

 är ett diskrimineringsförbud är intressant eftersom det inte har 

något att göra med missgynnanden eller särskilda kriterier, inte heller behöver jämförelser 

göras med andra personer. Inte heller krävs att de sexuella trakasserierna har samband med 

någon diskrimineringsgrund. Enligt min åsikt kan därför inte sexuella trakasserier definieras 

som en form av diskriminering eftersom diskriminering är ett negativt särbehandlande som 

beror av någon personlig egenskap. Sexuella trakasserier är som nämnts ett oönskat beteende 

av sexuell natur. Jag anser det vara självklart att sexuella trakasserier skall vara en olaglig 

handling och det är oerhört viktigt att detta förbud finns. Det skulle dock vara lämpligare att 

skapa en egen lag som förbjuder sexuella trakasserier och i den lagen tydligt framhäva att 

förbudet gäller i alla situationer, oavsett om det har samband med något missgynnande, någon 

diskrimineringsgrund eller ej. Denna bestämmelse behöver inte finnas med i DiskL för att på 

ett lämpligt och ändamålsenligt sätt upprätthålla skyddet mot diskriminering.  

 

Slutligen vad gäller förbudet mot instruktion att diskriminera anser jag detta vara ett sätt för 

lagstiftaren att förhindra att diskriminering ”hoppar i leden” och gör det enklare att peka ut 

den skyldiga i diskrimineringsfall. Om denna regel inte fanns skulle den som har utfärdat 

instruktionen kunna hävda att han eller hon själv inte har diskriminerat och därför inte kunna 

anklagas för diskriminering. Vidare skulle den som har fått instruktionen kunna hävda att 

denne enbart följde chefens order och inte vågade göra något annat med risk för att själv bli 

utsatt för repressalier och därför inte kunna bli anklagad för att ha diskriminerat. Eftersom 

instruktion att diskriminera är förbjudet försvinner denna problematik och förutsatt att det kan 
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bevisas att instruktion att diskriminera har utfärdats får den som blir utsatt för en 

diskriminering ett starkare skydd. Det blir oproblematiskt att peka ut den skyldige eftersom 

denna är personen som har utfärdat instruktionen.        

5.2.2 Diskrimineringsgrunderna 

De nu gällande diskrimineringsgrunderna är icke-valbara och något som den enskilda 

individen inte kan påverka, med undantag för religion eller annan trosuppfattning.
133

 Eftersom 

vi har en lagstadgad religionsfrihet
134

 kan det dock inte anses lämpligt att påbjuda någon att 

överge sin religiösa övertygelse som skäl för att få en viss anställning, ha rätt att studera vid 

ett visst utbildningsprogram eller ha rätt till sjukvård och tillträde till samhällsliv. Lagtekniskt 

anser jag att diskrimineringsgrunderna är väl utförda eftersom de flesta av 

diskrimineringsgrunderna är lätta att konstatera och har tydliga definitioner med litet utrymme 

för tolkning. Vilket etniskt ursprung någon har, hur gammal denne är, om denne har ett 

funktionshinder och vilket kön denne har är enklast att konstatera. Vad gäller sexuell läggning 

torde det i de flesta fall vara relativt oproblematiskt att konstatera, förutsatt att personen ifråga 

själv har klart för sig om han eller hon definierar sig som hetero- homo- eller bisexuell. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck är något svårare att konstatera eftersom det handlar 

om hur en person definierar sig själv i förhållande till andra och till traditionella 

könsindelningar. Dock skall diskrimineringsgrunden tolkas brett.
135

 Slutligen vad gäller 

religion eller annan trosuppfattning kan det bli svårare att utreda och konstatera huruvida en 

person tillhör en viss skyddad grupp, framför allt eftersom denna diskrimineringsgrund inte 

har någon legaldefinition, men som regel menas med religion de stora världsreligionerna samt 

ateism och agnosticism.
136

 Samtliga nuvarande diskrimineringsgrunder är inriktade på att 

skapa ett skydd för personer och grupper som traditionellt sett har blivit diskriminerade eller 

som har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som varje person i 

samhället omfattas av någon diskrimineringsgrund och därmed erbjuds även 

majoritetsgrupper ett skydd när de behöver det.  Diskrimineringsgrunderna verkar för att 

skapa ett tolerant samhälle präglat av mångfald och jämlikhet. De förhindrar att fördomar får 

styra vid urvalsprocesser till anställning eller antagning till högskola etc. 

Diskrimineringsgrunderna är dock inte fullständiga, jag anser själv att det borde finnas ett 
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förbud mot att diskriminera personer på grund av exempelvis politisk uppfattning och språk i 

likhet med Europakonventionens förbud.
137

  

 

5.3 Framtida diskrimineringsgrunder 

5.3.1 Inledning 

Eftersom området diskriminering har utvecklats och antalet diskrimineringsgrunder har 

utökats med åren och samhället strävar mot att vara öppet och fördomsfritt tror jag att det 

definitivt kan lagstiftas om ytterligare diskrimineringsgrunder.
138

 Att regeringen i 

propositionen till DiskL dessutom ställde sig positiv till att utreda om det i framtiden skulle 

vara lämpligt att införa fler diskrimineringsförbud och diskrimineringsgrunder i DiskL tyder 

starkt på att detta kan komma att hända.
139

 Regeringen talade om diskrimineringsgrunder så 

som social ställning och politisk tillhörighet eller till och med en öppen lista
140

. Det jag själv 

framför allt har funderat över och tycker är särskilt intressant att diskutera är om flera 

”valbara”
141

 diskrimineringsgrunder skulle kunna lagstiftas om, exempelvis klädsel, politisk 

tillhörighet eller utseende. Om det i framtiden skulle lagstiftas om en öppen lista, vilka 

grunder skulle kunna omfattas av denna och hur skulle gränsdragningar göras för att i största 

mån undvika systemutnyttjande och större antal oriktiga anmälningar av diskriminering?
142

    

5.3.2 Politisk tillhörighet och språk som diskrimineringsgrund 

5.3.2.1 Inledning 

Som nämnts finns i Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna icke-uttömande listor av diskrimineringsgrunder.
143

 Två exempel som tas upp i 

dessa listor är politisk tillhörighet och språk. Skulle det även i svensk lag införas en öppen 

lista är det ytterst troligt att dessa diskrimineringsgrunder skulle omfattas av denna eftersom 

diskrimineringslagstiftningen är uppbyggd i enlighet med EU-rätten.
144

 Det är även tänkbart 

att dessa grunder skulle kunna bli enskilt definierade diskrimineringsgrunder. Jag ska nedan 

utreda lämpligheten i att införa dessa diskrimineringsgrunder i svensk lag.  

                                                             
137

 Se stycke 5.3.2.  
138

 Se stycke 2.2.1. 
139

 Se stycke 2.4.8. 
140

 En i lag icke-uttömmande uppräkning av diskrimineringsgrunder. (se Fransson, Stüber, s. 53.). 
141

 Se stycke 1.7. 
142

 Se stycke 5.3.3.1 och 5.3.4 för en utförligare förklaring om riskerna och problemen med att ha en öppen 
lista. 
143

 Se stycke 2.1.2. 
144

 Se stycke 1.1 och 1.4. 



46 
 

5.3.2.2 Politisk tillhörighet som diskrimineringsgrund? 

Lämpligheten i att låta politisk tillhörighet vara en diskrimineringsgrund kan diskuteras. När 

det kommer till riksdagspartierna torde det vara lämpligt att hävda att ingen skall bli 

diskriminerad på grund av att denne är exempelvis miljöpartist. Vi har en grundlagsstadgad 

yttrandefrihet och i denna omfattas en frihet att få uttrycka sina åsikter fritt förutsatt att 

åsikterna inte innebär hets mot folkgrupp eller annat hotande eller allmänfarligt uttryck. 

Problem kan uppstå när det kommer till vissa mer extrema former av politisk åskådning, som 

exempelvis nazism
145

. Om politisk tillhörighet skulle omfattas av en diskrimineringsgrund, är 

det diskriminering att inte anställa en nynazist
146

 som butiksbiträde i exempelvis ett 

invandrartätt bostadsområde? Det skulle onekligen kunna vara mindre lämpligt att anställa en 

sådan person med tanke på att denne troligtvis har ett otrevligt bemötande av invandrare. I 

NJA 1996 s. 577 fastställde HD att det är hets mot folkgrupp att bära nazistiska symboler 

offentligt. HD har således fastställt var gränsen för yttrandefrihet går vad gäller nazism. Om 

politisk tillhörighet skulle vara en diskrimineringsgrund torde det vara olaglig diskriminering 

att neka en nynazist anställning, förutsatt att han eller hon inte visar eller uttrycker sin 

politiska tillhörighet på arbetsplatsen. 

 

Trots att det finns extrema politiska åskådningar anser jag det vara lämpligt att förbjuda 

diskriminering som har samband med politisk tillhörighet, framför allt eftersom 

yttrandefriheten är en grundlagsstadgad rättighet som är en viktig grundpelare inom ett 

demokratiskt samhälle. Det är också en ytterst viktig rättighet att värna om för att förhindra 

förtryck och uppmuntra till en öppen samhällsdebatt. Det kan tyckas vara rättfärdigat att 

diskriminera nynazister eller hindra dem från att uttala sina åsikter eftersom deras åsikter 

strider mot grundläggande rättigheter och gränsar till hets mot folkgrupp. Samtidigt skall 

samma regler gälla för alla och det ter sig ytterst olämpligt att en person som röstar på 

exempelvis moderaterna, socialdemokraterna eller miljöpartiet skulle kunna diskrimineras på 

grund av detta eftersom deras åsikter generellt inte är hotfulla eller inriktade på att behandla 

invandrare sämre än etniskt svenska personer. Om yttrandefriheten för vissa politiska åsikter 

börjar inskränkas allt för mycket finns risken att fler och fler följer efter och yttrandefriheten i 

förlängningen skadas.  

                                                             
145

 Ideologi som inrymmer nationalistiska, antisemitistiska och antidemokratiska tankegångar och vars 
ursprungliga syfte var att skapa ”livsrum” åt den tysk-ariska rasen, http://www.ne.se/lang/nazism.  
146

 Efter andra världskriget förbjöds nazismen och de som har anslutit sig till den nazistiska ideologin efter 
andra världskriget kallas nynazister, http://www.ne.se/lang/nynazism.   

http://www.ne.se/lang/nazism
http://www.ne.se/lang/nynazism


47 
 

5.3.2.3 Språk som diskrimineringsgrund? 

Språk är viktigt för att vi ska förstå varandra och kunna samarbeta. Problem uppstår främst 

när en person befinner sig i ett land där dennes eget modersmål inte är officiellt språk. I det 

fallet är det ofta nästintill nödvändigt att lära sig behärska det andra landets språk för att 

kunna leva och verka i samhället på lika villkor som övriga medborgare. Sedan kan diskuteras 

i vilken grad kunskaper i det andra språket behöver förvärvas. Nedan följer en diskussion om 

lämpligheten i att lagstifta om språk som diskrimineringsgrund och jag ger exempel på att i 

vissa fall kan lämpligen krav på kunskaper i ett visst språk ställas utan att det skulle vara 

diskriminerande.  

  

Lämpligheten i att lagstifta om ett förbud mot att diskriminera på grund av språk kan också 

diskuteras. Det finns många personer som lever i Sverige som inte har svenska som 

modersmål. Det finns också personer med olika tal- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi. Hur 

viktigt är det att skydda dessa individer och hjälpa dem att klara sig på arbetsmarknaden? 

Borde inte de också omfattas av rätten att behandlas på lika villkor? Hur höga krav bör en 

arbetsgivare få ställa på kunskaper i- och möjlighet att uttrycka sig väl i det svenska språket?  

 

Hur höga språkkrav en arbetsgivare får ställa på sina anställda beror naturligtvis på vilken 

tjänst det handlar om. En person som skall undervisa i matematik kan inte rimligtvis ha 

samma krav från en arbetsgivare på språklig korrekthet som exempelvis en jurist. Juristen har 

språket som dagligt arbetsverktyg och för att klara av jobbet på ett bra sätt krävs nästintill 

felfri behärskning av språket. Samtidigt kan en person med språkliga brister mycket väl vara 

minst lika kompetent som jurist vad gäller den juridiska argumentationen, bara att personen i 

fråga inte lyckas uttrycka sina argument korrekt i skrift. Arbetsgivare har som nämnts en 

lagstadgad skyldighet att vidta särskilda åtgärder för att främja jämlikhet på arbetsplatsen. Hur 

långt skall detta ansvar sträckas? Är det rimligt att ställa krav på en advokatbyrå att den 

ordnar med en språkassistent till en i övrigt kompetent sökande för att sökanden skall kunna 

klara av arbetet som tjänsten som jurist kräver? Det skulle innebära stora extrakostnader för 

arbetsgivaren att behöva anställa en språkassistent, dels personalkostnad och dels blir det en 

tidsmässig kostnad eftersom det troligtvis tar längre tid för den anställde och dennes assistent 

att formulera de texter som behöver skrivas. Dessutom finns en större risk för missförstånd 

mellan den anställde och assistenten vad gäller den korrekta innebörden av det som den 

språkförhindrade vill säga. Allt detta skulle kunna leda till att kompetensnivån på 

arbetsplatsen sänks eller att kunder tappar förtroendet och vänder sig till konkurrenter för att 
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få bättre hjälp med sina ärenden. Det blir i det fallet direkt skadligt för arbetsgivaren att 

tvingas anställa en person med språkliga förhinder. Det kanske i längden till och med skulle 

vara billigare för arbetsgivaren att diskriminera och betala en diskrimineringsersättning än att 

anställa.  

 

För att sammanfatta vill jag påstå att när det kommer till diskriminering på grund av språk 

finns det många aspekter att ta hänsyn till, dels tjänsten i sig och dess krav på språklig 

kompetens, dels arbetsgivarens möjligheter att underlätta för en språkligt förhindrad person 

att klara av tjänsten, dels intresset för invandrare eller andra språkligt hindrade personer att få 

anställning. Jag tror ändå att språk kan komma att bli en lagstadgad diskrimineringsgrund, 

eller åtminstone omfattas av en öppen lista. I fallet med en person som inte blir anställd som 

jurist på grund av sina språkliga brister menar jag att det skulle vara möjligt att hävda att 

personen i fråga överhuvudtaget inte på sakliga skäl är lämplig för tjänsten, jfr AD 

25/2011
147

. Däremot skulle språkliga krav inom andra områden omfattas av ett 

diskrimineringsförbud, det är inte nödvändigt att en person som skall undervisa i matematik 

pratar eller skriver perfekt svenska, så länge han eller hon kan förklara matematiken som lärs 

ut på ett begripligt sätt anser jag att personen i fråga har objektiva möjligheter att kunna få 

tjänsten och sköta den utan några problem.  

5.3.3 Fysiska egenskaper 

5.3.3.1 Ful som diskrimineringsgrund? 

Som nämndes i kapitel två uttalade sig jämställdhetsministern om ett eventuellt förbud mot att 

diskriminera fula personer.
148

 Det är enligt min åsikt inte troligt att någon sådan enskilt 

definierad diskrimineringsgrund kommer att finnas i framtiden och ministerns uttalande tycks 

vara ogenomtänkt. Anledningen till varför det inte skulle vara lämpligt att lagstifta mot att 

diskriminera fula personer är att begreppet ”ful” är ytterst subjektivt och inte vetenskapligt 

kan fastställas. Det skulle inte gå att fastställa någon legaldefinition över vilka personer som 

omfattas av en sådan diskrimineringsgrund och det krävs att det finns en viss objektivitet i 

utformningen av diskrimineringsgrunder för att lagen skall fungera effektivt. Går det inte att 

fastställa av vilken anledning och på vilken grund någon har blivit diskriminerad går det inte 

att driva en process och således kommer inga diskrimineringsersättningar att kunna utdömas 
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vilket i sin tur innebär att bestämmelsen skulle sakna funktion. Visserligen har religion inte 

heller någon legaldefinition i DiskL men detta är ett något mer säkert begrepp som i stor 

utsträckning faktiskt kan fastställas. Vad som menas med ful eller snygg varierar från varje 

persons egen smak och tycke. Säkerligen finns det vissa fysiska egenskaper som den stora 

majoriteten uppfattar som mer eller mindre tilltalande, men detta ger enligt min åsikt inte 

tillräckligt stöd för att lagstifta om begreppet. Det framstår också som ytterst kränkande mot 

den enskilda individen att fastställa att denna har ett mindre fördelaktigt utseende och därför 

inte anses vara lämplig för en viss anställning.  

 

Skulle då ”ful” kunna omfattas av en öppen lista med diskrimineringsgrunder? Jag tror inte att 

någon skulle kunna hävda att denne har blivit diskriminerad på grund av att den är ful. Det är 

snarare troligt att ”utseende” eller ”fysiska egenskaper” skulle användas som begrepp för att 

definiera anledningen till varför en viss person har blivit diskriminerad i en viss situation. 

Dessa begrepp skulle kunna innefatta såväl klädval, tatueringar eller piercingar som sneda 

tänder, stora öron eller dålig hy. Det förekommer att personer kommer till en 

anställningsintervju och intervjuaren direkt säger att ”du passar inte in i vår arbetsgrupp för vi 

vill bara anställa personer med en viss stil eller utseende.” och därmed är intervjun slut, ingen 

hänsyn tas till eventuella kvalifikationer eller lämplighet för tjänsten i övrigt. Eftersom det 

inte finns några bevis som styrker arbetsgivares idé om att deras verksamhet går bättre på 

grund av de anställdas stil eller utseende anser jag det vara rimligt, och till och med lämpligt, 

att en person som mister en anställningsmöjlighet på grund av sitt utseende skall ha en laglig 

rätt att kunna kräva diskrimineringsersättning eftersom personen har blivit bedömd och 

bortvald på osakliga grunder. Men skulle det ge någon nytta och reell effekt att låta 

”utseende” eller ”fysiska egenskaper” omfattas av en öppen lista med 

diskrimineringsgrunder? Det är uppenbarligen ett missgynnande att inte anställa en person på 

grund av att arbetsgivaren anser att personen ifråga har fel kläder på sig eller inte är 

tillräckligt snygg, om personen i övrigt har goda meriter och kvalifikationer. Jag tror att en 

diskrimineringsgrund som utseende i viss mån skulle kunna fungera preventivt direkt i 

anställningssituationen och antalet arbetsgivare som lade vikt vid personers utseende eller stil 

vid urvalet av lämplig kandidat skulle minska. Problemet med denna diskrimineringsgrund 

skulle vara att avgöra innebörden av diskrimineringsgrunden och hur brett den skulle 

tillämpas. Om inte arbetsgivaren i anställningssituationen tydligt uttalar att en viss fysisk 

egenskap är skälet till varför en person väljs bort är det nästintill omöjligt att bevisa att 
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diskriminering har skett på den grunden. Visserligen kan det vara minst lika svårt att bevisa 

att en diskriminering har skett på nu gällande diskrimineringsgrunder.   

 

Jag är kluven i frågan om det skulle vara lämpligt att lagstifta om utseende som en 

diskrimineringsgrund eller ej. Att fortsätta tillåta diskriminering som har samband med 

utseende innebär att personer kan gå miste om anställningsmöjligheter på osakliga grunder 

vilket i sin tur ger negativa effekter för de som drabbas. Det är inte i enlighet med den 

grundläggande principen om allas lika värde och rättigheter. Samtidigt skulle det vara oerhört 

svårt att dra en gräns för vad som skall omfattas av en dylik diskrimineringsgrund. Den är 

väldigt otydlig och svår att definiera. Jag tror dessutom att det skulle finnas en överhängande 

risk att många som blir bortvalda på sakliga skäl i exempelvis en anställningssituation skulle 

anmäla diskriminering i alla fall för att försöka kompensera sin förlust. Jag menar alltså att ju 

otydligare en diskrimineringsgrund är desto större är risken för systemutnyttjande och fler 

oriktiga anmälningar av diskriminering. Att utseende skulle vara en otydlig 

diskrimineringsgrund talar alltså för att det skulle vara olämpligt att låta denna grund omfattas 

av en öppen lista.  

5.3.3.2 Fetma som diskrimineringsgrund? 

Något annat som jag har funderat över är om det skulle kunna bli förbjudet att diskriminera en 

person på grund av att denne lider av fetma. Vad som är fetma är möjligt att vetenskapligt 

fastställa och rekvisiten för vad som skall menas skulle enkelt kunna beskrivas i lagtext 

genom att exempelvis skriva att ”med en person som lider av fetma menas en person som har 

ett BMI om X eller över” följt av ett stycke som förklarar hur BMI skall räknas ut. Samtidigt 

skulle problematiken kvarstå med gränsdragningar eftersom BMI inte ger ett korrekt utslag i 

alla situationer.  

 

Det finns redan nu exempel på situationer där överviktiga personer kan sägas bli 

diskriminerade. Flygbolaget KLM har en bestämmelse som vänder sig till ”storväxta 

passagerare”. Den säger att personer av större storlek måste boka två platser på flyget. Dock 

får den storväxta personen tjugofem procent i rabatt på den andra stolen. KLM påstår att 

denna bestämmelse finns för att på grund av säkerhetsrisker måste varje resenär kunna fälla 

upp och ner ryggstödet samt spänna fast säkerhetsbältet.
149

 Jag letade upp bestämmelserna hos 
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några andra flygbolag och fann att hos bland annat SAS, Ryanair och Thai Airways fanns 

inga liknande bestämmelser. Att KLM tillåts ha en sådan bestämmelse framstår som något 

egendomligt. Om en storväxt person inte kan spänna fast bältet i en stol hur ska denne då 

kunna spänna fast sig med två säkerhetsbälten i olika stolar? Det ser på ytan ut som en legitim 

bestämmelse och jag anser det vara en självklarhet att alla passagerare måste resa säkert på ett 

flyg, men om det är så viktigt för KLM att även storväxta personer skall kunna sitta säkert 

skulle de i stället kunna sätta in ett visst antal större stolar i varje flygplan. Detta förfarande 

skulle dock medföra extra kostnader och förlust av intäkter för flygbolaget vilket talar emot 

att KLM frivilligt skulle sätta in extra stora stolar i sina fordon.   

 

Det är inte helt lätt att ge ett svar på frågan om det skulle vara lämpligt att införa ett förbud 

mot diskriminering av personer som lider av fetma i lagen. Fetma är trots allt ett allvarligt 

hälsoproblem och något som den enskilde i de flesta fall kan göra något åt för att förändra.
150

. 

Rent lagtekniskt tror jag som nämnts att det inte skulle vara några större problem att 

formulera ett förbud mot diskriminering som har samband med fetma. I just flygplansfallet 

kan jag tänka mig att en person som inte får plats i en flygstol känner sig illa till mods och 

inte mår så bra, och i viss mening blir diskriminerad. Men fetma är inte en medfödd egenskap 

och den är inte heller förvärvad genom en olycka, som exempelvis kan vara fallet med ett 

funktionshinder. Varje individ har ansvar för sig själv och sin hälsa och skall därför enligt min 

åsikt inte kunna kräva att samhället skall anpassa sig och stå för de kostnader som dennes 

livsval medför. Skulle det däremot i framtiden lagstiftas om en öppen lista av 

diskrimineringsgrunder kan jag tänka mig att fallet med KLM skulle omfattas av förbudet 

eftersom de missgynnar någon på osakliga grunder och detta missgynnande har samband med 

en personlig egenskap. KLM skulle kunna bli skyldigt att betala ut ersättningar till de 

”storväxta passagerare” som kräver ersättning. Däremot tror jag inte att KLM skulle bli 

skyldigt att anpassa samtliga sina flygstolar efter storväxta passagerares behov eftersom detta 

skulle vara en långtgående, ingripande och kostnadskrävande åtgärd som inte kan anses 

skälig. Eventuellt skulle KLM kunna åläggas att sätta in ett mindre antal stolar i varje flygplan 

som är anpassade efter storväxta personers behov. 

5.3.3.3 Stil, klädsel eller valbart utseende som diskrimineringsgrund? 

Skulle det kunna bli olagligt för arbetsgivare att välja bort en arbetssökande på grund av 

dennes kläder, hårfärg eller stil i övrigt? Som Larsson visade i sin undersökning finns inget 
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som tyder på att utseende hos personalen påverkar ett företags lönsamhet.
151

 Dessutom måste 

det kännas oerhört kränkande för en person som söker en anställning att få berättat för sig att 

”du och din klädstil/image passar inte in på vår arbetsplats så vi kommer inte att anställa 

dig.”. Denna behandling är absolut att jämföra med dagens diskrimineringsförbud och 

diskrimineringsgrunder. Jag anser att ett beteende från en arbetsgivare som liknar nyss 

nämnda är minst lika förkastligt och diskriminerande som att säga till en person att ”vi kan 

inte anställa dig för att du är homosexuell”. Problemet blir dock, i likhet med problemet 

avseende utseende, hur ett eventuellt förbud mot att välja bort en arbetssökande på grund av 

dennes klädval skulle formuleras och avgränsas. Jag anser att företag måste få ha ett visst krav 

på vårdat utseende hos sina anställda. Förbudet skulle eventuellt kunna formuleras som en 

viss rättighet för arbetsgivaren att: ”om uniform är norm på arbetsplatsen är det tillåtet att 

kräva av samtliga anställda att de följer den normen. Vidare är det tillåtet för arbetsgivaren 

att ställa krav på hela och rena kläder samt ett i övrigt vårdat yttre hos sina nuvarande och 

framtida anställda.”. Detta skulle innebära att den som söker anställning skulle ha en negativ 

rättighet att inte bli bortvald på grund av sitt klädval förutsatt att personen ifråga är 

presentabel. Vad som menas med ”presentabel” eller ”ett vårdat utseende” kan vara svårt att 

fastställa. På de flesta arbetsplatser torde grundregeln vara att varje anställd bär rena och hela 

kläder.
152

  

 

Det skulle enligt min åsikt vara möjligt att lagstifta om en definierad diskrimineringsgrund om 

klädval och vårdat utseende på arbetsplatser, men hur långtgående detta krav skulle vara är 

svårt att avgöra. Det skulle behöva göras en enskild bedömning i varje fall beroende på 

arbetsplats och vilken tjänst det handlar om. Är det en anställd som skall synas mycket utåt 

och på olika sätt företräda ett företag torde arbetsgivaren få ställa högre krav på klädsel än om 

det handlar om en tjänst där den anställde arbetar mycket för sig själv eller internt i företaget. 

Likaså borde denna diskrimineringsgrund omfattas av en öppen lista eftersom en öppen lista 

ytterligare skulle förstärka skyddet av redan enskilt definierade diskrimineringsgrunder. 

5.3.4  Sammanfattning 

Det finns uppenbarligen flertalet tänkbara framtida diskrimineringsgrunder, vissa lämpligare 

än andra och vissa svårare att avgränsa och tillämpa än andra. Skulle det i Sverige lagstiftas 

om en öppen lista av diskrimineringsgrunder skulle i princip vad som helst kunna utgöra en 

                                                             
151

 Se stycke 2.8. 
152

 På exempelvis en bilverkstad torde denna grundregel bortses ifrån eftersom arbetet generellt innebär att 
den anställde i sitt arbete blir smutsig. Detsamma gällande andra liknande arbetsplatser. 
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grund för diskriminering. Fördelen med en öppen lista är att arbetsgivare skulle hindras fullt 

ut att på någon som helst osaklig grund välja bort en sökande framför en annan. En öppen 

lista skulle ge ytterligare effekt åt lagen och ge den verklig kraft i bekämpandet av 

diskriminering. Nackdelen med en öppen lista är risken som finns för att antalet anmälningar 

om diskriminering drastiskt skulle öka, framför allt ogrundade anmälningar gjorda av 

individer som skulle försöka utnyttja systemet. Det skulle krävas av samtliga arbetsgivare, 

utbildningsinrättningar etc. att föra en helt öppen process vid urvalet av vem som skall 

anställas respektive antas till ett utbildningsprogram för att undvika att bli anklagade för att ha 

diskriminerat.  

 

Skulle det istället lagstiftas om fler definierade diskrimineringsgrunder anser jag att språk och 

politisk tillhörighet är lämpliga diskrimineringsgrunder som borde finnas med i lagen. Det 

finns som nämnts vissa extrema politiska ideologier, men dessa regleras på annat sätt och är i 

viss mån förbjudna att uttrycka på allmän plats. Jag anser dock att principen att samma regler 

skall gälla för alla är viktig att inte frångå. Begränsas vissa gruppers yttrandefrihet finns 

risken för att fler och fler grupper begränsas i framtiden och yttrandefriheten förlorar sin 

funktion. Vad gäller språk medger jag att det inom vissa yrken och yrkeskategorier finns ett 

behov av att anställa personer med nästintill felfria kunskaper i svenska. För sådana 

yrkeskategorier skulle det som nämnts kunna hävdas att en person som inte uppfyller dessa 

språkkrav inte på sakliga skäl är lämplig för tjänsten och på så sätt lösa problemet med att 

särskilda språkkrav skulle vara diskirminerande. 

 

När det kommer till fetma anser jag att det skulle vara olämpligt att införa det som en 

diskrimineringsgrund eftersom det är ett hälsoproblem och något som den enskilde individen i 

de flesta fall kan och borde göra något åt. 

5.4 Bevisbörda 
I diskrimineringsfall gäller en omvänd bevisbörda. I NJA 2006 s. 170 fastslog HD att 

bevisbörderegeln skall vara en presumtionsregel. I det fallet syntes tydligt vilken effekt den 

omvända bevisbördan får för parterna i praktiken. I fallet var det inte utrett vilka de faktiska 

omständigheterna var men eftersom käranden hade en bevislättnad räckte dennes bevisning 

för att svaranden behövde bevisa sig vara oskyldig. Att käranden i diskrimineringsfall ges en 

bevislättnad innebär ett starkare skydd för den som har blivit diskriminerad eftersom det blir 

svårare för svaranden att gå fri från skuld. Hade NJA 2006 s. 170 varit ett ”vanligt” 
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skadeståndsfall hade troligtvis inte käranden fått rätten på sin sida eftersom ingen av parterna 

kunde styrka att deras version av händelseförloppet var den riktiga. Jag anser att det är hårt 

mot svaranden att denna skall behöva bevisa sin oskuld, framför allt eftersom huvudprincipen 

i svensk rätt när det handlar om skadestånds-och brottsmål är att svaranden är oskyldig tills 

motsatsen har bevisats. Denna huvudprincip är ett starkt uttryck för alla individers 

grundläggande rättigheter, bland annat rätten till sin frihet. I just diskrimineringsfall kan det 

dessutom bli extra hårt mot svaranden eftersom det ofta finns fåtaliga bevis och ord ofta står 

mot ord. Lagstiftaren har gjort det svårt för den som blir anklagad för diskriminering att gå fri. 

Bevisbörderegeln är således en tydlig markör från lagstiftarens sida om hur starkt skyddet mot 

diskriminering skall vara. Dess utformning är ett uttryck för att intresset av att inte bli 

diskriminerad oftast är mer skyddsvärt än andra konkurrerande intressen.  

 

Varför har då intresset av att inte bli diskriminerad höjts högt över intresset av att ha ett visst 

skydd mot att bli anklagad och dömd för ett brott och hur kan detta rättfärdigas? Båda 

intressen är som nämnts uttryck för grundläggande mänskliga rättigheter, och hur kan sådana 

rättigheter värderas mot varandra? Jag kan inte ge något tydligt och bra svar på dessa frågor 

utan att behöva gå in på djupa filosofiska resonemang om brott och straff och rättigheter. Det 

jag kan säga är att jag är något tveksam till hur allvarligt bevisbörderegeln drabbar svaranden 

och vilka negativa effekter den omvända bevisbördan kan få mot honom eller henne. 

Samtidigt kan jag se och förstå lagstiftarens vilja att ge diskriminerade individer ett starkare 

skydd. Dessutom drabbas den som diskriminerar i strid med DiskL inte av någon straffrättslig 

påföljd, den riskerar inte att hamna i fängelse och det värsta som kan hända är att personen 

som diskriminerar drabbas av ekonomiska kostnader. Att sanktionen för den som 

diskriminerar är relativt mild kan rättfärdiga att intresset av att skydda käranden i 

diskrimineringsfall har givits ett högre värde än skyddet för att ha rätt till ett starkt skydd mot 

att straffas för brott. Dock finns, genom bevisbörderegelns utformning, en större risk för att 

individer ges incitament att utnyttja systemet och falskeligen anklaga andra för att 

diskriminera. Samtidigt är det ett straffbart brott, så kallat förtal, att falskeligen anklaga någon 

annan för att ha begått ett brott. Hur stor risken är för att någon skulle sätta i system att med 

hjälp av den omvända bevisbördan falskeligen anklaga andra för diskriminering kan jag inte 

svara på i denna uppsats. Jag själv ser inte att risken för utnyttjande av systemet på detta sätt 

är överhängande just eftersom det är ett brott att falskeligen anklaga andra individer för att ha 

begått brott. 
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Bevisbörderegeln kan således kritiseras för att drabba svaranden i diskrimineringsfall alldeles 

för hårt. Samtidigt skulle det vara mycket svårt för en person som har blivit diskriminerad att 

bevisa detta utan bevisbörderegeln. Regeln är enligt min åsikt alltså inte helt lämplig, men 

eftersom sanktionen som drabbar den som har diskriminerat är relativt lindrig kan det 

rättfärdigas att käranden har givits ett starkare skydd än svaranden i diskrimineringsfall. För 

att skyddet mot diskriminering skall vara starkt behövs den omvända bevisbördan och det är 

en ändamålsenlig regel som effektivt hjälper till att uppfylla DiskL:s syfte.  

5.5 Positiv särbehandling 
Positiv särbehandling är ett undantag från diskrimineringsförbudet som i vissa fall tillåter att 

en individ ges företräde på bekostnad av en annan individ eller grupp. På detta sätt tillåter 

denna regel att en person ur en underrepresenterad grupp väljs före en person ur en 

överrepresenterad grupp utan att detta förfarande skall anses vara diskriminering. Detta 

undantag får enbart tillämpas i speciella situationer där det finns ett särskilt intresse som 

uppenbarligen är viktigare än intresset av att inte diskriminera. Ett exempel på ett sådant 

särskilt intresse är att skapa reell jämlikhet eller mångfald på en arbetsplats eller inom 

högskolan. När det gäller positiv särbehandling inom högskolan har i uppsatsen presenterats 

NJA 2006 s. 683. I detta fall fastslog HD att vid lika meriter är det tillåtet att positivt 

särbehandla personer ur underrepresenterade grupper. HD följde EG-domstolens riktlinjer vad 

gäller tillåtandet av positiv särbehandling och gav principiella riktlinjer för var gränsen mellan 

positiv särbehandling och indirekt diskriminering skall gå.   

 

Problemet med positiv särbehandling är att det är en form av omvänd diskriminering. Det 

brister i logiken att främja icke-diskriminering genom att diskriminera.
153

 Samtidigt förstår 

jag och tycker till viss del att det är bra att positivt särbehandla vissa grupper för att öka 

jämlikheten på en viss arbetsplats eller ett visst utbildningsprogram. Det hela beror på hur och 

i vilken situation någon blir positivt särbehandlad till nackdel för en annan. Det är också svårt 

att hitta ett annat, bättre sätt att komma tillrätta med ojämlikheter inom olika yrkeskategorier 

och utbildningsprogram.  

 

Som domstolar har konstaterat skall positiv särbehandling tillämpas restriktivt. Detta är ett 

tydligt uttryck för nyss nämnda problematik. Omvänd diskriminering kan ha ett väldigt gott 

syfte, men det är likväl diskriminering. Det som framför allt har tydliggjorts är att positiv 
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särbehandling av en person ur en underrepresenterad grupp enbart får ske om denna har 

likvärdiga meriter som den person som blir bortvald. Jag anser att domstolarna har givit bra 

riktlinjer för hur problematiken med positiv särbehandling kan lösas på ett bra och effektivt 

sätt. Dock återkommer alltid frågan om vad som är lika meriter. Beroende på vilken tjänst 

som utlyses krävs olika kvalifikationer, vissa tjänster är fysiskt krävande och andra är mer 

stillasittande. De tjänster som är fysiskt krävande innebär att de anställda måste ha en viss 

styrka för att kunna utföra arbetet. Biologiskt sätt är ”normalmannen” större och starkare än 

”normalkvinnan”. På sådana arbetsplatser faller det sig naturligt om det föreligger 

mansdominans (inte sagt att det måste vara så, men det är mest troligt) och att då kvotera in 

kvinnor som kanske inte klarar av jobbet lika bra anser jag vara olämpligt. Det skulle dock 

kunna åläggas arbetsgivaren att undersöka möjligheten i att underlätta arbetet och på så sätt 

främja kvinnors möjlighet till anställning.   

 

Det bästa sättet att ändå tillämpa positiv särbehandling anser jag vara att agera efter de 

lagstadgade aktiva åtgärder som varje arbetsgivare är skyldig att följa. Att införa ett 

kvoteringssystem anser jag vara mindre lämpligt. Den person som blir inkvoterad skulle 

riskera att bli misstrodd och dennes auktoritet skulle kunna undergrävas. Övriga anställda 

skulle säkerligen tänka att den inkvoterade enbart befinner sig på arbetsplatsen på grund av 

sitt kön eller etniska tillhörighet och inte på grund av sina kvalifikationer. Genom aktiva 

åtgärder i anställningsförfarandet, särskilda utbildningsinsatser och anpassade 

arbetsförhållanden skulle främjandet av jämställdhet i arbetslivet lösas på bästa sätt och den 

positiva särbehandlingens negativa klang skulle minskas.  

5.6 Diskrimineringsersättning 

5.6.1 Inledning 

I förarbetena till DiskL framhölls som extra viktigt att införa diskrimineringsersättningen som 

en ny ersättningsform. Att skapa en ny ersättningsform och ge den ett eget namn ansågs 

kunna ta bort det stötande i att tillerkänna högre ersättningar till diskriminerade personer än 

till personer som har utsatts för till exempel ett våldsbrott.
154

 Dessutom angavs att 

diskrimineringsersättningen var den enda påföljden som drabbade den skyldiga, att jämföra 

med den dubbla bestraffning som drabbar den som kränker någon genom en brottslig 

handling, varför diskrimineringsersättningen borde vara högre. För egen del anser jag att vare 

sig ett namnbyte eller det faktum att diskrimineringsersättningen är den enda påföljden 
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rättfärdigar ett medgivande av högre ersättningar till de som har blivit utsatta för 

diskriminering. Oavsett benämning kvarstår det faktum att en person som har utsatts för en 

diskriminering ofta drabbas av mindre psykiskt lidande än en person som drabbas av ett 

allvarligt våldsbrott.  

5.6.2 Hur lämplig och välmotiverad är diskrimineringsersättningen? 

I kapitel fyra presenterades de huvudsakliga skälen till varför diskrimineringsersättningen 

ansågs vara nödvändig att lagstifta om. Det första skälet var att det befarades en sänkning av 

ersättningsnivåerna för diskriminering efter domslutet i NJA 2006 s. 170 eftersom HD gjorde 

jämförelser med allmän skadeståndsrätt och kränkningsersättning vid bestämmandet av 

ersättningen för diskriminering. EG-domstolen har som nämnts fastställt att ersättningen för 

diskriminering skall vara ”ägnad att säkerställa ett faktiskt och effektivt domstolsskydd, ha en 

reell avskräckande verkan och under alla omständigheter stå i proportion till skadan”.
155

 Gör 

domstolarna bedömningen i det enskilda fallet utefter EG-domstolens krav och HD:s 

uttalanden i NJA 2006 s. 170 torde inte ersättningarna för diskriminering generellt sänkas.  

 

Det kan ifrågasättas om ersättningen i NJA 2006 s. 170 stod i proportion till skadan, att bli 

avvisad från en restaurang torde inte ge några långvariga negativa effekter, vare sig fysiska, 

psykiska eller ekonomiska. Dock berodde avvisandet på att kvinnan var homosexuell vilket i 

sammanhanget är mer kränkande än att exempelvis avvisa någon från en restaurang för att 

denne beter sig störande. Enligt min åsikt var ersättningen inte i proportion till skadan, men 

för att uppfylla kraven på att ersättningen skall verka avskräckande och ge ett reellt 

domstolsskydd bör det vara lämpligt att höja ersättningen över vad som är i proportion till 

skadan. Domslutet i NJA 2006 s. 170 gav alltså inte skäl för att befara en generell 

nivåsänkning av ersättningarna i diskrimineringsfall. Om 15 000 kr i just det fallet verkade 

avskräckande för restaurangen kan jag inte svara på, men jag kan tänka mig att ägaren till, och 

personalen på, just den restaurangen i framtiden kommer tänka sig för och i största mån vilja 

undvika liknande händelser. Att bli dömd för diskriminering kan dessutom skapa badwill och 

skada restaurangens anseende vilket i sin tur kan leda till minskat antal gäster och sämre 

resultat. Således torde risken för att bli dömd för diskriminering verka minst lika preventivt 

som att åläggas att betala ut en hög diskrimineringsersättning.  
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Vad gäller det andra skälet, den befarade preventionsförsämringen, är jag skeptisk till att 

preventionen har så stark effekt som påtalas. Jag håller helt enkelt inte med i resonemanget 

om att höga ersättningsbelopp skulle fungera extra preventivt i förhindrandet av 

diskriminering. Det finns andra metoder än höga ersättningar som kan användas för att uppnå 

ett starkare skydd mot diskriminering och på så sätt få lagen att fungera preventivt. Redan det 

faktum att diskriminering är en förbjuden handling torde avskräcka ett stort antal personer och 

företag från att, åtminstone medvetet, diskriminera. Att dessutom diskriminering anses vara 

en särskilt klandervärd handling i dagens samhälle torde ytterligare avskräcka arbetsgivare, 

restauranger och andra aktörer från att diskriminera. Det kan, som nyss nämnts, vara ytterst 

skadligt för anseendet att bli utpekad som någon som diskriminerar, framför allt för 

restauranger, nöjesställen eller butiker som erbjuder tjänster till allmänheten. Höga 

ersättningar har antagligen en viss preventiv effekt, men att hävda att ett huvudskäl till varför 

en ny ersättningsform borde införas i lagen är att höga ersättningar har en stark preventiv 

funktion anser jag vara mindre lämpligt.   

 

Att ett namnbyte på en ersättningsform skulle rättfärdiga högre ersättningar i 

diskrimineringsfall än i andra jämförbara fall är olämpligt. Den som läser och förstår 

innebörden av regeln ser att den är lik kränkningsersättningen och i stort fyller samma 

funktion. Reglerna är inte identiska men inte heller så olika att de fullständigt bör särskiljas 

från varandra. Ett namnbyte känns som ett försök till att dölja det faktum att även personen 

bakom utredningen till DiskL egentligen inser och tycker att diskrimineringsersättningen är 

stötande och att det är oundvikligt att jämföra den med kränkningsersättningen. Namnbytet 

skulle innebära att trots att du ser likheterna får du inte göra jämförelser mellan de två 

ersättningsformerna för att regeringen har bestämt att de inte får jämföras med varandra. 

Förslaget att byta namn på den nya ersättningen är helt enkelt ett sätt att försöka separera två 

liknande företeelser från varandra för att kunna rättfärdiga ett särskiljande. Namnbytet är ett 

icke-argument som har tillkommit i utredningen för att dölja det faktum att 

diskrimineringsersättingen egentligen inte är speciell i jämförelse med andra 

ersättningsformer och att den egentligen inte på goda grunder borde särskiljas från annan 

ersättningsrätt.  

 

Det sista huvudsakliga argumentet bakom DiskL och diskrimineringsersättningens utformning 

var att diskrimineringsrätten är en så speciell form av ersättningsrätt att den lämpligen inte 

borde jämföras med annan ersättningsrätt. Visserligen kan diskriminering anses vara ett 
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särskilt rättsområde med speciella syften att uppfylla, men det är ändå en form av 

ersättningsrätt som har stora likheter med allmän skadeståndsrätt. Jag anser det vara lämpligt 

att jämföra ersättningen i diskrimineringsfall med annan skadeståndsrätt. Som nämnts har 

såväl EG-domstolen som HD uttalat olika principer för hur ersättningen i diskrimineringsfall 

skall bestämmas. Båda domstolarna har medgivit att brott mot diskrimineringslagstiftning 

generellt bör rendera i högre ersättningar än i andra jämförbara situationer. Likaså gäller som 

nämnts att ersättningen skall stå i proportion till skadan och bedömas efter de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet. Särskild hänsyn skall tas till allvaret i diskrimineringen 

och vilka effekter den får. Någon som går miste om en anställning eller försenas i sina studier 

med ett halvår kan och bör få relativt hög ersättning för sin förlust av inkomst och tid. 

Sammantaget anser jag att även om jämförelser görs med allmän skadeståndsrätt vid 

bestämmandet av diskrimineringsersättning torde inte diskrimineringsersättningen bli låg.  

 

För att återkoppla mina tankar till presentationen som gjordes i kapitel fyra vill jag säga att 

jag inte håller med någon av författarna till hundra procent. Skälen bakom 

diskrimineringsersättningen är bevisligen inte väl genomtänkta och ordentligt motiverade, 

men Bengtsson presenterade ändå vissa tänkvärda argument. Diskrimineringsersättningen 

borde vara högre än annan jämförbar ersättning, men inte så mycket högre som det framstår 

att samtliga utredningar bakom DiskL ville och jämförelser kan göras med allmän 

skadeståndsrätt utan att diskrimineringsersättningarna skall riskera att bli lägre än tidigare.  

5.7 Intresseavvägningar 

5.7.1 Inledning 

När det gäller skyddet mot diskriminering finns alltid konkurrerande intressen. Oftast är 

skyddet mot diskriminering det starkast skyddade intresset som ges företräde framför 

exempelvis en arbetsgivares önskan om, och behov av, att tjäna pengar. När det kommer till 

gränsdragningar avseende vems intresse som är mest skyddsvärt och hur långt motpartens 

ansvar skall sträcka sig uppstår problem och normativa diskussioner. 

5.7.2 Gravida kvinnor 

Det intressanta med just fall av diskriminering av gravida kvinnor är var gränsen skall dras för 

kvinnans rättighet till anställning och arbetsgivarens behov av att driva en lönsam verksamhet. 

Jämför exempelvis med AD 2/2011 (lantbrukarfallet). Där ställdes arbetsgivarens intresse av 

att driva en lönsam verksamhet mot en gravid kvinnas intresse att ha rätt till en anställning. 

Kvinnans intresse av att få en anställning vägde där tyngst, men viss hänsyn togs till 
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lantbrukaren och ersättningsbeloppet jämkades. AD ansåg att lantbrukaren hade andra skäl 

bakom sitt agerande än att diskriminera när han valde att inte anställa kvinnan. Det skulle bli 

för dyrt för lantbrukaren att ha en anställd på föräldraledighet. Detta domslut anser jag 

undergräva syftet med DiskL en aning. Det har tydligt uttalats i förarbeten till DiskL att 

diskriminering föreligger även om föreliggande diskrimineringsgrund bara är en del av skälet 

till varför en viss person missgynnas.
156

 Visserligen finns en möjlighet till jämkning av 

ersättningsbelopp i 5 kap 1 § 3 st. DiskL, men den regeln skall tillämpas restriktivt (se NJA 

2008 s. 915). Att lantbrukaren kunde undgå viss del av ansvaret genom att visa på andra skäl 

till valet att inte anställa kvinnan är enligt min åsikt mindre lämpligt. Det ger en möjlighet för 

framtida andra arbetsgivare som diskriminerar att undgå ansvar, eventuellt jämka 

ersättningsskyldigheten, genom att försöka visa att det fanns andra omständigheter och att den 

diskriminerande avsikten bara var en mindre del i den missgynnande behandlingen. Denna 

möjlighet som arbetsgivare ges innebär ett försvagande av det starka skydd mot 

diskriminering som DiskL har till syfte att erbjuda. Dock bör inte en person som blir 

diskriminerad ges ovillkorligt företräde. Som HD har fastslagit i NJA 2006 s. 170 bör hänsyn 

tas till omständigheterna i det enskilda fallet, vilka praktiska effekter som diskrimineringen 

har medfört och att därefter ersättningen bestäms i proportion till skadan.  

 

Det är framför allt mindre företag som kan få ekonomiska problem av att ha en anställd som 

är föräldraledig. De har inte samma kapital och marginaler som större företag ofta har och 

små förändringar i verksamheten kan få stora effekter för ett litet företags fortsatta 

överlevnad. Vid en granskning av AD 22/2011 synes att hänsyn skall tas även till 

arbetsgivarens behov när det kommer till anställning eller uppsägning av en gravid kvinna. I 

AD 22/2011 blev en gravid kvinna uppsagd, men arbetsgivaren kunde bevisa att 

uppsägningen enbart berodde på att företagets ekonomi under en längre period hade 

försämrats och att det var nödvändigt för företaget att säga upp personal. Om en arbetsgivare 

har sakliga skäl bakom en uppsägning spelar det således ingen roll om kvinnan som blir 

uppsagd är gravid eller ej. AD har i dessa två fall enligt min åsikt lyckats med att väga olika 

intressen mot varandra och ta hänsyn till båda parter. Kvinnans rätt till anställning går som 

regel före arbetsgivarens intresse av att driva en lönsam verksamhet förutom i det fall 

arbetsgivaren kan bevisa att han eller hon har ekonomiska problem eller andra sakliga skäl till 
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att säga upp en person. I det fallet kan arbetsgivaren säga upp en gravid kvinna utan att det är 

diskriminerande. 

5.7.3 Särskilda åtgärder för individer med funktionsnedsättningar 

I AD 25/2011 nekades en synskadad man att genomföra en praktiktjänstgöring på ett vårdhem 

med hänvisning till hans synskada och den fara det skulle innebära för honom och andra 

anställda om han arbetade på vårdhemmet. I just det fallet var det relativt enkelt att konstatera 

att mannen inte var lämplig för tjänsten. I andra fall kan det bli mer problematiskt eftersom 

arbetsgivare, som nämnts, har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att personer med 

funktionshinder skall ha samma möjligheter att lyckas i arbetslivet som personer utan 

funktionshinder. Här ställs intresset för arbetsgivaren att bedriva en lönsam verksamhet mot 

en funktionshindrad persons rättighet och möjlighet att få en kvalificerad anställning. Det kan 

vara svårt att avgöra hur väl en person med ett funktionshinder kan genomföra vissa 

arbetsuppgifter och hur beroende den är av särskilda hjälpmedel. Eftersom det finns en 

lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att vidta skäliga åtgärder för att hjälpa 

funktionshindrade individer att få och klara av en anställning har lagstiftaren tydligt visat 

vems intresse som generellt skall väga tyngst. Beroende på tjänst och allvaret i 

funktionsnedsättningen måste olika hänsyn tas. Hur stora kostnader skall anställandet av en 

funktionshindrad person få innebära för arbetsgivaren? Hur väl kan den funktionshindrade 

personen utföra sina arbetsuppgifter? Vilken form av funktionsnedsättning rör det sig om? En 

person som sitter i rullstol men i övrigt har samma kvalifikationer som en person utan 

funktionshinder torde inte ha några som helst problem att utföra ett vanligt kontorsjobb medan 

det är olämpligt för samma person att arbeta som busschaufför. Lagstiftaren har fastställt vissa 

regler som hjälper funktionshindrade personer att få tillgång till arbetslivet på samma villkor 

som personer utan funktionshinder. Genom domslut i bland annat AD 25/2011 har sedan 

domstolen fastställt att funktionshindrades behov inte kan ges ovillkorligt företräde framför 

arbetsgivarens behov. Jag anser att lagstiftare och domstol har kommit till en bra lösning 

genom att ålägga arbetsgivare en skyldighet att vidta skäliga åtgärder samtidigt som i vissa 

fall är en person med ett funktionshinder på sakliga skäl inte lämplig för en viss tjänst.   

5.7.4 Diskriminering och religion 

I AD 19/2011 blev en flicka påstått nekad praktik på grund av att hon bar slöja. Talan i fallet 

avslogs eftersom flickan, företrädd av DO, hade drivit talan mot fel motpart. Jag tror dock att 

flickan hade kunnat få rätten på sin sida om hon hade riktat sin talan mot rätt motpart, framför 

allt på grund av bevisbörderegeln. I fallet lyckades ingen av parterna styrka sin version av vad 
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som hade hänt. Flickan nekades praktikplats med påstående om att det inte fanns plats för fler 

praktikanter. Eftersom det rörde sig om unga individer (högstadieelever) som genomförde sin 

praktik kan jag inte se någon anledning till att de måste jobba heltid. Frisörsalongen hade 

kunnat lösa problemet med för många praktikanter genom att låta praktikanterna jobba i skift. 

Detta sammantaget ger anledning att anta att om flickan vänt sig mot rätt motpart hade AD 

kunnat döma till hennes fördel, framför allt för att det kunde göras antagligt att flickans 

religionstillhörighet var anledningen till att hon inte fick en praktisera på frisörsalongen, inte 

platsbrist. 

 

I nyss nämnda fall handlade det om en flicka som bar huvudduk som lämnar ansiktet synligt. 

Att bära ett sådant klädesplagg på arbetsplatsen har under senare år accepterats och 

exempelvis Liseberg har numera, efter ett avgörande hos DO, en speciell huvudduk som 

passar uniformen för att muslimska kvinnor skall kunna bära huvudduk på arbetsplatsen.
157

 

Rättsläget går mot att en arbetsgivare inte på sakliga skäl kan neka en kvinna anställning på 

grund av att hon vill bära en huvudduk som lämnar ansiktet synligt.  

 

Vad gäller när det kommer till de något mer omdiskuterade klädesplaggen niqab och burka? 

Är det diskriminering att inte anställa en kvinna för att hon bär niqab eller burka? Är det en 

saklig förutsättning för att få en anställning att arbetskamraterna, kunderna eller andra måste 

kunna se ansiktet på just den kvinnan? Detta kan i viss mån bero på vilken anställning det rör 

sig om, samtidigt ser jag det snarare som en praktisk fråga. Innebär tjänsten att kvinnan i fråga 

största delen av dagen skall sitta på ett kontor framför en dator torde det inte innebära några 

större olägenheter för vare sig henne själv eller andra om hon bär burka eller niqab. Skulle det 

däremot handla om en tjänst som servitris finns en uppenbar nackdel i att en burka kan vara i 

vägen och hindra kvinnan från att utföra arbetet på ett bra sätt. Beroende på kraven för 

tjänsten kan således arbetsgivaren ha sakliga och objektiva skäl till att inte anställa en kvinna 

som bär burka eller niqab. På vissa arbetsplatser finns uniform som skall bäras och där anser 

jag det vara självklart att alla skall följa uniformsreglerna eftersom samma gäller för alla, 

oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder etc.  

 

Religionsfriheten är som nämnts starkt skyddad och vill en kvinna bära niqab eller burka och 

det inte finns några särskilda krav på uniform på arbetsplatsen ser jag således ingen anledning 
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till att hindra henne från detta. Det är alltså enligt min åsikt diskriminering att inte anställa en 

kvinna på grund av att hon bär niqab eller burka, förutsatt att bärandet av detta klädesplagg 

inte medför några större hinder för att utföra arbetet. Det finns inget särskilt intresse från 

arbetsgivarens sida som borde skyddas. Möjligtvis som jag har diskuterat i kapitel 5.3.3.3 

skulle arbetsgivaren kunna ställa ett visst krav på vilken klädsel som skall bäras av anställda 

med företagsrepresentativa tjänster.  

 

Förutsatt att bäraren av klädesplagget bär det av fri vilja ser jag inget problem med det. Om 

sedan bärandet av burka och niqab är ett sätt att förtrycka kvinnor hör inte till ämnet i denna 

uppsats.      

5.7.5 Jämkning av diskrimineringsersättning 

Jag har i referensramen presenterat två rättsfall där jämkning av ersättningen förekom, NJA 

2008 s. 915 och AD 2/2011. I det första av dessa jämkades beloppet för att undgå att ge 

incitament till allmänheten att systematiskt berika sig på att utnyttja lagens bestämmelser och 

söka sig till sammanhang där diskriminering är mer vanligt förekommande. I det fallet anser 

jag dock att det var olämpligt att jämka ersättningen. Ungdomarna som genomförde 

undersökningen förväntade sig visserligen att bli diskriminerade och utförde flertalet liknande 

undersökningar på andra platser i landet. De påstod sig göra undersökningarna för allmän 

nytta och inte för egen vinning. Oavsett vilket syfte de hade eller skulle ha haft med sina 

undersökningar blev de onekligen utsatta för en diskriminering i lagens mening och borde ha 

rätt till full ersättning. Hade en annan person, utan syfte att undersöka förekomsten av 

diskriminering, blivit utsatt för samma behandling hade domstolen inte ens funderat över att 

jämka ersättningsbeloppet. Det finns inte heller något skäl att skydda restauranger från att 

ungdomar eller andra utför undersökningar. Om restaurangen följer regler och inte 

diskriminerar kommer undersökningen inte leda till någon negativ effekt för restaurangen. 

Den kanske till och med skulle få positiv publicitet genom att bli känd som en öppen 

restaurang som accepterar alla som sköter sig. Att sedan ungdomarna som systematiskt 

genomför dessa undersökningar sannolikt drabbas av diskriminerande behandling oftare än 

andra saknar betydelse. Ingen skall behöva undvika att gå till vissa restauranger eller andra 

nöjesställen för att personen i fråga vet att, eller befarar att, diskriminering förekommer där. 

Att medge full ersättning till personer som drabbas av diskriminering när de undersöker om 

diskriminering förekommer är ett sätt att ytterligare stärka lagens preventiva effekt och ge 

skäl till restauranger att behandla samtliga gäster på lika villkor. Att de som kan tänkas utföra 
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undersökningar själva skulle berika sig på detta ser jag som ett underordnat problem. Om alla 

restauranger följde lagen och slutade diskriminera skulle den som undersöker följaktligen inte 

drabbas av diskriminerande behandling och därmed inte heller kunna kräva någon ersättning. 
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6. Slutsats 
När det handlar om diskriminering har lagstiftaren varit tydlig med att intresset att inte 

diskriminera skall vara starkare skyddat än exempelvis en arbetsgivares intresse av att 

undvika kostnader i sin verksamhet. Det huvudsakliga syftet med DiskL är att den skall 

fungera preventivt och ge en möjlighet för domstolar att utdöma högre ersättningar än 

tidigare. Hjälper då de speciella regler som har presenterats i denna uppsats till att på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt uppfylla DiskL:s syfte?  

 

Det mest grundläggande sättet att förhindra diskriminering är att förbjuda den. De fem olika 

diskrimineringsförbuden som finns listade i DiskL har olika funktion och fångar upp de flesta 

tänkbara situationer där diskriminering kan tänkas förekomma och fungerar därmed på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt för att förhindra förekomsten av diskriminering. Det finns till 

och med, som jag har nämnt, ett diskrimineringsförbud som egentligen inte har något att göra 

med diskriminering. Förbudet mot sexuella trakasserier är ett förbud som absolut bör finnas i 

lag, men inte lämpligen i DiskL.  

 

Utöver diskrimineringsförbuden finns i DiskL ett antal andra bestämmelser som hjälper till att 

förhindra diskriminering och fungera avskräckande. För det första kan nämnas att 

arbetsgivare är ålagda att genomföra särskilda åtgärder på sina arbetsplatser för att på bästa 

sätt gynna mångfald och jämlikhet.
158

 Regeln i sig ger visserligen inget direkt skydd mot 

diskriminering men den hjälper ändå till att på ett ändamålsenligt sätt minska diskriminering i 

arbetslivet eftersom den innebär en skyldighet för arbetsgivare att aktivt motarbeta 

diskriminering. En annan regel som på ett starkt och tydligt sätt hjälper till att uppfylla 

DiskL:s syfte är bevisbörderegeln. Bevisbörderegeln i dess utformning torde inte minska 

förekomsten av diskriminering, men den erbjuder ett starkare skydd för den som har blivit 

utsatt för diskriminering genom att käranden i diskrimineringsfall har en bevislättnad som 

innebär att personen ifråga inte ens behöver bevisa att diskriminering faktiskt har förekommit 

för att få rätt i sin sak. Bevisbörderegeln kan kritiseras som alltför hård mot svaranden, men 

som jag har nämnt är sanktionen för diskriminering relativt mild och detta kan rättfärdiga 

varför intresset av att förhindra diskriminering har givits ett högre skyddsvärde än intresset av 

att skydda svaranden.  
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Positiv särbehandling är ett annat sätt att hjälpa arbetet mot diskriminering att nå sitt mål. Inte 

heller denna regel kan sägas ge ett faktiskt skydd mot diskriminering, den har istället till syfte 

att hjälpa till i arbetet mot diskriminering och i viss mån tillåta diskriminering av personer ur 

överrepresenterade grupper om det finns sakliga skäl bakom denna diskriminering och syftet 

är att skapa reell jämlikhet på en arbetsplats, utbildningsprogram etc. Jag har kommit fram till 

att tillåtandet av positiv särbehandling kan diskuteras eftersom det egentligen är en form av 

diskriminering och att förhindra diskriminering genom att diskriminera brister i logiken. 

Dessutom har domstolar tydligt konstaterat att positiv särbehandling endast är tillåtet i 

begränsad utsträckning. Enbart vid likvärdiga meriter eller på grund av andra sakliga skäl får 

en person ur en underrepresenterad grupp väljas före en person ur en överrepresenterad grupp. 

 

Vidare har jag presenterat diskrimineringsersättningen vilken i lagstiftningsarbetet gavs en 

särskild betydelse för DiskL:s preventiva funktion. Vad gäller diskrimineringsersättningen har 

min analys av fenomenet resulterat i att diskrimineringsersättningen kan och bör existera som 

en egen form av ersättning men att den inte alls bör särskiljas från allmän skadeståndsrätt som 

påstods vara nödvändigt i förarbetena till DiskL. Det är inte lämpligt att särskilja 

diskrimineringsrätten totalt från allmän skadeståndsrätt. Det är inte heller nödvändigt att göra 

detta särskiljande för att DiskL skall kunna uppnå sitt syfte. Även om 

diskrimineringsersättning jämförs med kränkningsersättning kan höga ersättningar betalas ut i 

diskrimineringsfall eftersom HD har uttalat något som skulle kunna kallas en princip i NJA 

2006 s. 170 som säger att i diskrimineringsfall särskild hänsyn skall tas till omständigheterna i 

det enskilda fallet, vilka negativa effekter den diskriminerade har drabbats av samt att för 

diskriminering skall generellt ersättningen vara högre än i andra jämförbara fall.  

 

När det kommer till de olika diskrimineringsgrunderna ingår i min frågeställning att utreda 

och fundera över hur de skulle kunna komma att utformas i framtiden. Det jag har kommit 

fram till är att det definitivt är möjligt, och i viss mån lämpligt, att lagstifta om ytterligare 

diskrimineringsgrunder än de sju nu gällande. De grunder som jag är mest positiv till är 

sådana grunder som redan nämns i såväl FN:s allmänna deklaration som i 

Europakonventionen. När det gäller politisk tillhörighet och språk är jag positiv till att dessa 

borde omfattas av diskrimineringsförbudet i framtiden. Anledningen till att språk borde vara 

en diskrimineringsgrund är att, i alla fall modersmål, inte är en valbar egenskap
159

 och det 
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finns fler och fler personer i Sverige som inte har svenska som modersmål och de behöver 

extra skydd och hjälp för att kunna leva på samma villkor som resterande befolkning. Varför 

politisk tillhörighet borde skyddas mot diskriminering är för att det är en del av 

yttrandefriheten, vilken i sin tur är en av våra mest grundläggande rättigheter och det kan få 

allvarliga konskevenser för demokratin om sådana rättigheter börjar inskränkas. Politisk 

tillhörighet och språk är två diskrimineringsgrunder som skulle kunna lagstiftas och definieras 

enskilt.  

 

Andra möjliga diskrimineringsgrunder som jag tog upp i uppsatsen var utseende, övervikt och 

klädval eller stil i övrigt. Dessa möjliga diskrimineringsgrunder har jag kommit fram till vara 

mindre lämpliga att lagstifta om. Dels för att de inte tillräckligt tydligt kan avgränsas, dels för 

att de är valbara och dels för att hänsyn måste tas till arbetsgivare och samhälle och att dessa 

inte skall behöva anpassa sig i oändlighet efter varje persons behov och önskningar. 

Arbetsgivare måste få kunna ställa ett visst krav på vårdat utseende på en arbetsplats, framför 

allt på de anställda som har företagsrepresentativa positioner. Vad gäller fetma menar jag att 

visserligen har varje människa rätt att göra vad den vill med sig själv och sin kropp, men 

denne borde inte ha en rättighet att kräva att samhället anpassar sig efter dennes behov. Det 

skulle i längden innebära stora kostnader som inte kan motiveras med att individer som lider 

av exempelvis fetma också ska kunna åka med i exempelvis ett flygplan. Slutsatsen av allt 

detta är alltså att ”valbara” diskrimineringsgrunder är olämpliga att lagstifta om.  

 

Jag har nämnt i uppsatsen att redan vid författandet av DiskL var det uppe till diskussion om 

det skulle vara lämpligt att lagstifta om en öppen lista i stället för ett antal bestämda 

diskrimineringsgrunder. Fördelen med en öppen lista är att det stämmer bättre överens med 

hur Europakonventionen ser ut, vilket skulle innebära ytterligare harmonisering av svensk och 

europeisk rätt, samt att en öppen lista skulle innebära ytterligare skydd mot att bli 

diskriminerad på osakliga grunder. Nackdelen med en öppen lista är att dra gränsen för vad 

som är skäliga diskrimineringsgrunder. Med en öppen lista skulle det i princip vara möjligt att 

anklaga någon för diskriminering på vilken grund som helst. En öppen lista bör därför noga 

övervägas, framför allt då hur gränsdragningar skall utformas och hur långt förbuden 

egentligen skall sträcka sig. Det skulle vara ett svårt och omfattande arbete att mer eller 

mindre fastslå vad som skall omfattas av en öppen lista och vad som är orimligt att 

sanktionera som olaglig diskriminering. När vad som helst kan vara grund för diskriminering 
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skulle vi kunna se en stor ”diskrimineringsinflation”
160

. För att det skulle fungera att ha en 

öppen lista krävs att det tydligt framgår att en diskriminering innebär någon form av sämre 

behandling i jämförelse med en annan person och denna sämre behandling har något samband 

med innehav av, eller avsaknad av, en egenskap hos den som anser sig ha blivit 

diskriminerad. Dessutom måste hänsyn tas till att med en öppen lista av otydliga och 

odefinierade diskrimineringsgrunder finns en större risk för systemutnyttjande och att folk 

skulle anmäla diskriminering på oriktiga grunder. Jag själv lyckas inte komma till ett 

slutgiltigt svar på frågan om det skulle vara lämpligt att lagstifta om en öppen lista eller ej. 

Det har bevisligen såväl för- som nackdelar och de är svåra att väga mot varandra.  

 

Slutligen vad gäller DiskL:s speciella regler har jag påvisat hur de på olika sätt fungerar och 

kan tillämpas för att främja icke-diskriminering. Det är inte nödvändigt att 

diskrimineringsersättningen skall vara högre än annan jämförbar ersättning. Den bör vara 

rimlig och proportionerlig i förhållande till den negativa effekt som har drabbat den utsatte i 

det enskilda fallet och i viss mån jämföras med övrig ersättningsrätt.  

 

 

  

                                                             
160

 Se stycke 1.1 och 2.8. 



69 
 

Källförteckning 
Offentligt tryck: 

Proposition 1979/80:56, ”Med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet m.m. 

Proposition 1997/98:82, Europarådets sociala stadga. 

Proposition 2001/02:27, Likabehandling av studenter i högskolan. 

Proposition 2002/03:65, Ett utvidgat skydd mot diskriminering. 

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

 

SOU 1979:56, Steg på väg… 

SOU 2000:47, Mångfald i högskolan. 

SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.  

 

Ds 2007:10 ”Skadeståndsfrågor vid kränkning”  

 

Direktiv: 

Rådets direktiv (97/80/EG) av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om 

könsdiskriminering  

Rådets direktiv (2000/43/EG) av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung 

Rådets direktiv (2000/78/EG) av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling 

Europaparlamentets och Rådets direktiv (2006/54/EG) av den 5 juli 2006 om genomförandet 

av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet 

 

Konventioner 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Förenta nationernas stadga 

Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor 

Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering 

 

Lagar och förordningar: 

Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

Jämställdhetslagen (1991:433). 



70 
 

Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning. 

Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 

Lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. 

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever. 

Diskrimineringslag (2008:567). 

Högskoleförordning 1993:100, efter ändring, 2002:761.  

 

Litteratur 

Barnard, Catherine, EC Employment Law, tredje upplagan, Oxford EC Law library, 2006.  

Blanpain, Roger, European Labour Law, elfte upplagan, Kluwer Law International, 2008. 

Eriksson, Håkan, Rennerfelt, Jacob, Folkhemmets balkanisering- diskrimineringskulturens 

baksida, Ekerlids förlag, 2009. 

Fransson, Susanne; Norberg, Per, Att lagstifta om diskriminering, SNS förlag, 2007. 

Fransson, Susanne; Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen, en kommentar, Nordstedts 

juridik AB, 2010.  

Gür, Thomas, Positiv särbehandling är också diskriminering, Timbro, 1998.  

Hellner, Jan; Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, åttonde upplagan, Nordstedts Juridik AB, 

2010.  

Larsson, Patrik, Are companies with aesthetically appealing employees more profitable, 

Karlstad universitet, 2009. 

Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, fjärde upplagan, Nordstedts juridik, 2011.  

Roth, Hans Ingvar, Diskriminering, Pocketbiblioteket SNS förlag, 2008.  

Schultz, Mårten, Kränkning; studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure Förlag AB, 

Stockholm, 2008.  

 

Rättsfallsförteckning 

NJA 1997 s. 577 

NJA 2006 s.170 

NJA 2006 s. 683 

NJA 2008 s. 915 



71 
 

HovR, mål T 3065-09 

AD 2005 nr 32 

AD 2005 nr 87 

AD 2011 nr 2 

AD 2011 nr 19 

AD 2011 nr 22 

AD 2011 nr 25 

Mål C- 312/86 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1988, 

s. 6315 

Mål C-450/93 Kalanke mot Frei Hansestad Bremen, REG 1995 I-3051 

Mål C-409/95 Hellmut Marschall mot Land Nordrhein, REG 1997, s. I-6363 

Mål C-180/95, Nils Draehmpaehl mot Urania Immonilienservice OHG, REG 1997, s. I-02195 

Mål C-158/97 Georg Badeck m.fl. i närvaro av Hessische Ministerpräsident och 

Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, REG 2000, s. I-1875 

Mål C-407/98 Katarina Abrahamsson och Leif Andersson mot Elisabet Fogelqvist, REG 

2000, s. I-5539 

Mål C-79/99 Julia Schnorbus mot Land Hessen, REG 2000, s. I-10997 

Mål C-476/99 H. Lommers mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, REG 

2002, s. I-2891 

Mål C-180/95, Draehmpaehl mot Urania Immobilienservice. 

 

DO-avgörande 

DO, Dnr 199-2006. 

 

Artiklar 

Andersson, Håkan, Diskrimineringsskadeståndsrätt (3)- den rättsliga och den politiska 

diskursen möts, Point Lex, 12 juni 2007.  

Andersson, H, Diskriminerande kränkning och bara ”vanlig” kränkning, Analys, Infotorg, 3 

november 2008. 

Bengtsson, Bertil, Om kränkning och diskriminering, Nordisk försäkringstidsskrift 2007 vol. 

88 nr 4, s. 299-305. 

Calderón, Esteban A, Den bortglömda lagstiftningen, Infotorg, 25 oktober 2011.  

 

 



72 
 

Elektroniska källor 

http://hd.se/mer/2011/09/13/ni-sliter-sjalen-ur-mig/ 13 september 2011. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4705753 13 september 

2011 

http://www.metro.se/nyheter/snart-kan-fula-inte-nekas-jobb/ObjheA!07_1643-62/ 13 

september 2011  

http://www.dn.se/debatt/dorrvakten-uppmanas-stoppa-alla-fula-tjocka-och-fattiga 13 

september 2011  

http://www.klm.com/travel/se_sv/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/Passenge

rs_of_size.htm  hämtad 1 feb 2012. 

http://www.ne.se/lang/nazism, hämtad 2012-03-02 

http://www.ne.se/lang/nynazism, hämtad 2012-03-02. 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/niqab hämtad 2012-03-06. 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/burka, hämtad 2012-03-06. 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/niqab hämtad 2012-03-06. 

 

 

http://hd.se/mer/2011/09/13/ni-sliter-sjalen-ur-mig/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4705753
http://www.metro.se/nyheter/snart-kan-fula-inte-nekas-jobb/ObjheA!07_1643-62/
http://www.dn.se/debatt/dorrvakten-uppmanas-stoppa-alla-fula-tjocka-och-fattiga
http://www.klm.com/travel/se_sv/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/Passengers_of_size.htm
http://www.klm.com/travel/se_sv/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/Passengers_of_size.htm
http://www.ne.se/lang/nazism
http://www.ne.se/lang/nynazism
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/niqab
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/burka
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/niqab

