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Abstract 

Den väldiga Draft Common Frame of Reference (DCFR) består av en 
samling modellregler för en gemensam europeisk ”civillag”. Bland 
dessa modellregler ryms, i DCFR bok II kap. 2, förbud mot 
diskriminering på grund av ”kön” eller ”ras eller etniskt ursprung” i 
samband med ett avtal eller annan rättshandling vars syfte är att 
tillhandahålla eller leverera varor, andra tillgångar eller tjänster som 
är tillgängliga för allmänheten. Modellreglerna i DCFR om förbud 
mot diskriminering motsvarar (nästan) reglerna i direktivet om lika-
behandling av kvinnor och män i fråga om varor och tjänster 
(2004/113/EG) och i direktivet mot etnisk diskriminering 
(2000/43/EG) samt reglerna i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen 
(2008:567). DCFR:s rättsliga status är visserligen oklar, men den 
ger tillfälle till en jämförelse mellan regelverken. Den ger dock ock-
så tillfälle att analysera och diskutera diskrimineringsförbud och 
deras utformning. Uppsatsen lånar disposition och anslag från 
kommentargenren, och den kan läsas som en kommentar, men den 
syftar framförallt till att, i all anspråkslöshet, lufta några tankar om, 
i och bakom diskrimineringsförbud, jämförelser och europeiska 
lagstiftningsprojekt. 
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Mikael Hansson 

1 Inledande tankar 
Det kan tyckas motsägelsefullt, att när texten väl är skriven sitter 
man kvar med frågan – hur skall texten börja? Den måste ha en 
inledning, och en titel som fångar in innehållet, såsom det slutligen 
blev (inte som man tänkte från början). Att inleda och benämna en 
text när den väl är skriven tvingar fram en del reflektion över den 
egna verksamheten, som man kanske i ärlighetens namn nästan 
hellre skulle vara utan. Om författarna bakom Draft Common Frame 
of Reference, DCFR,1 drabbats av sådana tankar låter sig inte riktigt 
utläsas i den slutliga texten, och projektet, att lägga grunden till en 
enhetlig europeisk civilrätt, kanske är alltför stort, och alltför långt 
gånget, för att egentligen inbjuda till självreflektion. Oavsett hur det 
står till med den saken inbjuder det dock andra till att reflektera 
över projektet, och de föreslagna modellreglerna. 

Just ordet ”reflektioner” används gärna för att tona ner ansprå-
ken en smula. Man kan också tala om ”betraktelser”, med ungefär 
samma syfte. ”En kommentar” kan man också benämna en studie 
med vilken man just inte gör anspråk på att vara heltäckande eller 
slå fast några auktoritativa sanningar. ”Kommentaren” kan dock 
också signalera det närmast rakt motsatta anspråket. ”En kommen-
tar till […]” anknyter till en genre av den juridiska litteraturen som 
just strävar efter att förklara, och att därmed i någon mening slå 
fast, ett gällande rättsläge. Till den kategorin hänför sig den följan-
de texten avgjort inte, inte bara för att det kommenterade verket 
har en lite oklar rättslig status (kommentarer av den sorten brukar 
annars handla om lagar). Kommentargenren har överhuvudtaget 
vissa inneboende begränsningar: ”Formen skapar intrycket att det 
vore som om det redan framförda framförs på nytt, vilket under-
bygger en säkerhet. I vilket fall styrs dispositionen och övergripan-
de problemformulering av att framställningen ska förklara en pro-
dukt som redan existerar. […] Kommentarlitteraturens stil har helt 
enkelt en inneboende egenhet att marginalisera de övergripande 

 
 Uppsatsen är avsedd för en antologi som ännu inte är satt för tryckning, varför den 
kan komma att redigeras. 
1 von Bar, C, Clive, E, Schulte-Nölke, H (eds.), Principles, Definitions and Model Rules 
of European private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). 
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perspektiven.”2 Eftersom texten i minst lika stor mån innehåller 
tankar som handlar om de övergripande perspektiven skulle be-
nämningen ”en kommentar” bli missvisande, även om jag i stort 
sett lånar dispositionen från den genren. Efter några inledande tan-
kar om metod diskuteras det materiella innehållet under i huvudsak 
bekanta rubriker; ”Övergripande och underliggande principer”, 
”Diskrimineringsgrunder”, ”Definitioner av diskriminering”, ”Möj-
lighet rättfärdiga olikabehandling”, ”Remedier” samt ”Bevisbörda”, 
innan texten avslutas med några (ännu) mer övergripande tankar. 

Texten innehåller dock utöver dispositionen även andra inslag 
som gör att den kan likna en kommentar, men då egentligen inte i 
första hand till det primära studieobjektet, DCFR, utan till det mest 
närliggande jämförelseobjektet i svensk rätt, Diskrimineringslagen 
(2008:567) (DiskL). Den är dock också en kommentar till de ambi-
tioner som oundvikligen följer med varje försök att reglera, också 
om reglerna ifråga ger uttryck för en strävan efter något så sympa-
tiskt som att ingen människa skall behandlas sämre än hon skulle 
ha behandlats (eller berövas en möjlighet som hon skulle ha haft) 
om hon varit av ett annat kön eller haft en annan hudfärg. Därmed 
har jag också avslöjat en värdering, en politisk preferens som natur-
ligtvis kommer att påverka texten, men jag har därmed också avslö-
jat lite om hur jag tänker. Och det kan vara på sin plats, inte minst 
som tankar är ett tema som skall återkomma i artikeln. Temat borde 
för övrigt vara uppenbart nog. Rätten består noga taget inte av an-
nat än tankar, men den når, måhända paradoxalt nog, bara männi-
skors agerande. Reglerna, inte bara diskrimineringsförbuden, även 
om de råkar vara ett bra exempel, syftar ändå indirekt till att kom-
ma åt vad människor tänker. Titeln är alltså tänkt att på allvar vara 
belysande – texten handlar om diskrimineringsförbuden i DCFR 
bok II kap. 2 (DCFR II. – 2), och därmed om en grupp rättsvetares 
tankar, tankar om vilka jag här presenterar mina tankar. 

2 Några tankar om metod 
Tankarna må vara spridda, men texten innebär mer eller mindre 
oundvikligen en jämförelse mellan DCFR och Diskrimineringsla-
gen. En jämförelse antyder i sin tur komparation, om än inte mellan 
olika nationella rättsordningar. Om det definitionsmässigt utesluter 

 
2 Andersson, H, Anm. av Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck. Skadeståndslagen. 
En kommentar s. 179. 
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möjligheterna att det överhuvudtaget kan vara fråga om en kompa-
rativ studie kan i detta sammanhang, såvitt jag kan se, lämnas där-
hän.3 Det ena (och på sätt och vis primära) studieobjektet, DCFR, 
rymmer det intressanta att det är en rättsordning designad från noll, 
i något av en laboratoriemiljö. DCFR skulle därmed vara fri från all 
historisk, politisk, historisk-politisk och så vidare barlast som vid-
hänger ett nationellt system, och som kan inge en känsla av att det 
är svårt att vara komparativist på riktigt, enligt de mest ambitiösa 
definitionerna.4 

Tvärtom understryks nogsamt i inledningen till DCFR att 
DCFR, till skillnad från (en eventuell) Common Frame of Reference, 
CFR, inte innehåller en enda regel eller princip som är politiskt 
sanktionerad.5 Där modellreglerna sammanfaller med befintlig EU- 
eller nationell lagstiftning, vilket i DCFR II. – 2 är ganska ofta, är 
de visserligen politiskt sanktionerade, men ”på annat håll”. De är 
däremot inte sanktionerade i egenskap av modellregler DCFR. Den 
tid och tradition som är investerad i DCFR är, betonas, resultatet 
av decennier av forskningsarbete, inget annat.6 DCFR kan visserli-
gen ligga till grund för en välövervägd politiskt sanktionerad CFR, 
med den är inte underkastad samma begränsningar som en politisk 
produkt skulle (eller kommer att) vara.7 

DCFR är således en helt och hållet rationellt betingad produkt, 
fri från politiska överväganden och kompromisser. Det får också 
antas gälla de kommentarer till själva regeltexten som tillsammans 
utgör sex volymer om drygt 6 500 sidor av principer och definitio-
ner förutom själva modellreglerna, varför Ole Landos (som var en 
drivande kraft bakom Principles of European Contract Law (PECL), 
och därmed bakom DCFR bok II (och bok III))8 påminnelse om 

 
3 Man kan till exempel tala om ”det internt komparativa perspektivet”, Malmberg, J, 
Anställningsavtalet s 36 ff. 
4 Se till exempel Zweigert, K och Kötz, H, An Introduction to Comparative Law s. 36, i 
en diskussion om Ernst Rabels krav på komparativisten och dennes verksamhet. Zwei-
gert och Kötz själva pläderar för en sansad förståelse av Rabels hårda krav, men inte 
mer sansad än att ”the comparatist must make every effort to learn and remember as 
much as he can about foreign civilizations […]”. Också det kan självfallet ges en sansad 
förståelse, men tillsammans med de knappas femtio sidorna om den komparativa rät-
tens begrepp, dess syfte och mål samt dess metod ges ändå bilden av att uppgiften 
fordrar något av en vetenskaplig superhjälte. 
5 DCFR, Full Edition, Introduction st. 5 (s. 3). 
6 DCFR, Full Edition, Introduction st. 5 (s. 3). 
7 DCFR, Full Edition, Introduction st. 30 (s. 11 (f.)).  
8 DCFR, Full Edition, Introduction st. 1 (s. 1). 
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att rättsliga texter kan innehålla en dold politisk agenda som av ett 
eller annat strategiskt skäl inte uttrycks egentligen inte träffar 
DCFR.9 DCFR framstår i det avseendet som en akademikers dröm, 
till och med den transplantationsmetafor som Otto Kahn Freund 
problematiserade den komparativa rättsvetenskapen utifrån synes 
kunna hålla streck.10 Rättsvetenskap – också komparativ rättsveten-
skap naturligtvis – är dock (liksom juridik överhuvudtaget) en 
språklig verksamhet och den är därför en intellektuell verksamhet.11 
Hur den utförs och vilka resultat den får är en fråga om hur man 
tänker, varför DCFR kan utöva inflytande på andra sätt än genom 
politisk legitimitet. Christian von Bar, en av DCFR-projektets för-
grundsfigurer (om inte förgrundsfiguren), konstaterar för sin del att 
DCFR redan kommit till användning som en källa till inspiration 
för nationella lagstiftare, domstolar (se för svenskt vidkommande 
NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629 och Högsta domstolens dom 
T 4062-09) och inte minst för undervisningsändamål på universi-
tet.12 

Ideologiskt är det tydligen ändå viktigt att konstatera att DCFR 
är en helt och hållet akademisk produkt utan någon politiskt sank-
tionerad legitimitet. I nästa andetag betonar man dock att DCFR 
står för sig själv alldeles oavsett vad som händer med en politisk 
CFR (vilken, betonar man också, inte alls behöver motsvara 
DCFR).13 Framförallt skall den visa att det finns en europeisk privat-
rätt (”[DCFR] serves to sharpen awareness of the existence of a European 
private law”).14 Det må vara att DCFR inte är politiskt sanktionerad, 
men det går knappast att bortse från de normativa anspråken i ett 
sådant påstående. Det finns en vetenskaplig ambition i det att 
rättslikheten skall visas med relevanta hänvisningar till det kompa-
rativa materialet, enligt vilket man kan dra slutsatsen att de natio-
nella rättsordningarna endast i relativt få fall ger väsentligt olika 

 
9 Lando, O, The Worries of a Comparatist s. 26.  
10 Kahn-Freund, O, On Uses and Misuses of Comparative Law. Jfr. Kennedy, D, The 
Methods and the Politics s. 359 ff. Se också för ett nedslag DCFR, Full Edition s. 174 
(st. 21). 
11 Se Zweigert, K och Kötz, H, An Introduction to Comparative Law, s. 2 och s. 34. Se 
också Legrand, P, The same and the different s. 353 (ff.) och s. 271 f.  
12 von Bar, C, Europeisation of Law: Harmonisation or Fragmentation? s. 517. Därmed 
fyller DCFR, som komparativt rättsvetenskapligt projekt betraktat, också en av den 
komparativa rättens viktiga funktioner, Zweigert, K och Kötz, H, An Introduction to 
Comparative Law, s. 21 (ff.). 
13 DCFR, Full Edition, Introduction st. 6 (s. 3). 
14 DCFR, Full Edition, Introduction st. 7 (s. 4). 
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resultat på gemensamma frågor.15 Vad som avses med ”relativt”, 
”väsentligt” och ”gemensamma frågor” lämnas outsagt i inledning-
en. DCFR skall dock alltså inte införa en gemensam europeisk pri-
vaträtt, utan visa att en sådan redan finns. Den komparativa studien 
som modellreglerna vilar på kan på så sätt hållas ideologiskt icke-
politisk.16 

Med den utgångspunkten kan det rent av tyckas vara onödigt att 
kodifiera de gemensamma principerna i en eventuell CFR; reglerna 
finns ju redan. DCFR, liksom Christian von Bar själv, ger ifråga om 
harmonisering av den europeiska privaträtten uttryck för en lik-
nande inställning i förhållande till hur regleringen skall genomföras. 
Även om det inte finns några politiska ambitioner, finns det up-
penbarligen förhoppningar – och även om ett verk självt insisterar 
på att vara icke-politiskt kan det användas i politiska syften, varige-
nom dess politiska position ändå stärks.17 Förhoppningen, åtmin-
stone Christian von Bars, är en EU-förordning, men inte en full-
ständig harmonisering.18 I själva verket kan en harmonisering vara 
onödig, med motiveringen att behovet av att skydda svagare part 
minskar om parter i en rättslig relation som fått möjlighet att göra 
ett rättvist val [Fair Choice]. Därför skulle en reglering i form av ett 
optional instrument, det vill säga en uppsättning regler som parterna 
kan välja att göra tillämpliga på sina mellanhavanden, vara det 
lämpligaste.19 För vem ett genomförande i form av ett optional instru-
ment är det lämpligaste kan förstås diskuteras. Birgitta Lurger tycks 
rentav ana en sådan dold politisk agenda i DCFR som Ole Lando 
(se strax ovan) varnar för: ”The CFR and the optional code may be 
a wolf in sheep’s clothing: They seem to hide the promotion of 
maximum harmonization and indirect centralization under the 
guise of a non-binding flexible instrument.”20 

Den tankemässiga utgångspunkten innebär också att man måste 
betrakta diskrimineringsförbuden som väsentligen likadana i Euro-
 
15 DCFR, Full Edition, Introduction st. 7 (s. 4). 
16 Kennedy, D, The Methods and the Politics s. 345 ff. och s. 369 ff. Se också Samuels-
son, J, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funk-
tionalitet s. 76. 
17 Kennedy, D, The Methods and the Politics s. 409. 
18 von Bar, C, Europeisation of Law: Harmonisation or Fragmentation? s. 517 f. 
19 DCFR, Full Edition, Introduction st. 62 (s. 23). Se också von Bar, C, Europeisation 
of Law: Harmonisation or Fragmentation? s. 516 f.  
20 Lurger, B, The Common Frame of Reference s. 185. Se också a a s. 181 ff. Se också 
Hesselink, M. W., A Toolbox for European Judges, European Legal Method – Para-
doxes and Revitalisation s. 188 f. (särskilt not 19). 
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pa, om inte det råkar vara ett sådant område där olika nationella 
rättsordningar ger väsentligt olika svar på samma fråga (se ovan vid 
not 15). Det kan nog tänkas att så är fallet, i vart fall på vissa områ-
den och beträffande vissa diskrimineringsgrunder. Att på allvar 
utreda den frågan skulle förutsätta en vidlyftig komparativ under-
sökning, och om den komparativa undersökning som utförts i ar-
betet med DCFR visat sådana resultat, så lyfts de inte fram särskilt. 
De analyser som där redovisas tar överhuvudtaget inte sikte på till-
lämpningen av reglerna i den nationella lagstiftningen, utan på reg-
lernas utformning. Någon gång hänvisas till att ett visst lands 
”rättsliga tradition” [legal tradition], men också en sådan hänvisning 
tycks mer handla om en fast praxis (en regel, om än en oskriven 
sådan) än om tillämpningen i enskilda fall i och för sig.21 Detalje-
ringsgraden i hur praxis används är inte enhetligt genomförd, sär-
skilt om man tar i beaktande alla hänvisningar till andra källor än 
författningar.22 Om man ändå godtar projektet som sådant är det 
dock en klen grund för kritik; trots (och på grund av) projektets 
omfattning låter det sig knappast göras att redovisa rättskällor en-
hetligt, i vart fall inte utan att göra våld på de olika rättsliga tradi-
tioner som projektet omfattar. 

Den motsättning, mellan att DCFR ideologiskt bygger på de na-
tionella rättsordningarnas innehåll och det nära nog omöjliga i att 
på djupet utforska alla dessa, som här lurar under ytan undviks ge-
nom att en ännu mer omfattande komparativ studie skulle vara 
meningslös. DCFR löser problemet genom att i princip kopiera 
EU-rättens diskrimineringsförbud, i nu aktuellt avseende (det 
grundläggande EU-rättsliga förbudet mot diskriminering på grund 
av nationalitet i fråga om de rättigheter som EU-rätten garanterar 
är en annan sak). Det är enligt EU-rätten förbjudet att, i fråga om 
tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder som är 
tillgängliga för allmänheten, diskriminera på grund av ras eller et-
niskt ursprung.23 Förbudet gäller såväl inom privat som inom of-
fentlig sektor, och inom offentliga organ. Det är också förbjudet att 

 
21 Se DCFR, Full Edition s. 174 (st. 21) (om att endast fysiska personer kan diskrimine-
ras enligt den rättsliga traditionen i Estland, se vid not 47). 
22 Se till exempel DCFR Full Edition s. 172 (st. 14) (hänvisning till brittisk Case law), jfr. 
dock DCFR, Full Edition s. 176 (st. 30), och kanske därtill DCFR, Full Edition s. 172 
(st. 13). 
23 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 
om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
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i ungefär samma situationer diskriminera på grund av kön.24 Att 
DCFR bara innehåller just dessa grunder och situationer skulle 
kunna tas till intäkt för att man i DCFR nöjt sig med att ta in de 
bestämmelser som EU:s medlemsstater ändå måste rätta sig efter. 
Förutom att det är praktiskt att på det sättet garantera en rättslikhet 
inom DCFR:s område,25 får man på köpet EU-rättens utgångs-
punkt att den i sig själv är en del av medlemsstaternas rättsliga tra-
ditioner (samtidigt som den består just av dessa).26 

3 Tankar om modellreglerna 

3.1 Underliggande och övergripande principer 

I inledningsparagrafen till DCFR bok II kapitel 2, DCFR II. 2 – 
2:101, ges att: 

A person has a right not to be discriminated against on the grounds 
of sex or ethnic or racial origin in relation to a contract or other juri-
dical act the object of which is to provide access to, or supply, goods, 
other assets or services which are available to the public. 

Bestämmelsen ger alltså rättigheter till individer, rättigheter vars 
innehåll preciseras i kapitlet ifråga. Den svenska diskrimineringsla-
gens inledningsparagraf ger däremot ett annat, mer ”kollektivis-
tiskt” betingat intryck då den har: 

till ändamål 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. 

Diskrimineringslagens bestämmelse verkar i jämförelse med 
DCFR:s motsvarande bestämmelse en aning vagare, mindre ome-
delbart operationaliserbar. I förarbetena till diskrimineringslagen 
verkar dock regeringen snarare gå ett steg längre än DCFR, nämli-
gen genom att tala i termer av mänskliga rättigheter. Det är, fastslår 

 
24 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av prin-
cipen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahål-
lande av varor och tjänster. 
25 Det praktiska skälet presenteras också som det primära, DCFR, Full Edition s. 184. 
26 Se till exempel de grundläggande målen mål 26/62 van Gend en Loos och mål C-6/64 
Costa/ENEL. 
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man med hänvisning till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (särskilt artikel 2), en mänsklig rättighet att skyddas 
mot diskriminering.27 Att fastslå mänskliga rättigheter innebär att 
man ger uttryck för en politisk ambition. Särskilt uppenbar som 
politisk utgångspunkt blir rättigheten när den ställs mot proportio-
nalitetsbedömningen, varigenom ett berättigat intresse kan motive-
ra diskrimineringen (se vidare nedan 3.4). Det är alltså inte en abso-
lut rättighet som givits av lagstiftaren, utan någon form av relativ 
rättighet. Rättstillämparen kan bestämma det exakta innehållet i 
rättigheten, genom att i det enskilda fallet låta proportionalitetsbe-
dömningen falla ut på visst sätt. Det blir alltså rättstillämparen som 
har att bestämma utrymmet för rättigheten ifråga. Inom ramen för 
diskrimineringslagen är främst diskrimineringsombudsmannen, 
DO, satt att bevaka att rättigheten efterlevs, men den yttersta mak-
ten ligger hos domstolarna. 

Den svenska regeringen är dock inte ensam om att i förarbetena 
(eller motsvarande) till själva regeltexten tala om skydd mot diskri-
minering som en fråga om mänskliga rättigheter. Att förklara skyd-
det mot diskriminering för en mänsklig rättighet ger den en särskild 
ställning också i DCFR. I DCFR är skyddet för mänskliga rättighe-
ter en ”overriding principle”.28 Denna princip avspeglar sig särskilt i 
just diskrimineringsförbuden i bok II och III (samt i reglerna i bok 
VI om utomkontraktuellt skadeståndsansvar).29 

DCFR nöjer sig dock inte med skydd för mänskliga rättigheter 
som övergripande princip, utan det finns fler principer inbyggda. 
DCFR kan nämligen också, enligt dess inledning, tjäna till att skyd-
da och befrämja välfärd.30 Välfärdsprincipen är rent av en allomfat-
tande princip i DCFR: ”This principle embraces all or almost all 
the others. The whole purpose and raison d’être of the DCFR 
could be said to derive from this principle.”31 Här tar författarna ut 
svängarna rejält; i Interim Outline Edition talades om ”ekonomisk 
välfärd” [economic welfare], 32 men i Outline Edition, liksom i Full Edi-
tion, har man kommit till slutsatsen att det inte finns något bärande 
skäl för den begränsningen, utan att DCFR gott kan befrämja väl-

 
27 Prop. 2007/08:95 s. 79. 
28 DCFR, Full Edition, Introduction st. 16 (s. 8). 
29 DCFR, Full Edition, Introduction st. 17 (s. 8). 
30 DCFR, Full Edition, Introduction st. 20 (s. 9).  
31 DCFR, Full Edition, Introduction st. 20 (s. 9). 
32 DCFR, Interim outline edition, Introduction st. 29 (s.16). 
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färden i alla dess aspekter.33 Vilka dessa aspekter närmare bestämt 
är förtydligas inte närmare, och någonstans här, i skiftet mellan en 
aspekt och en allomfattande välfärdsbefrämjande princip, riskerar 
själva principen att bli innehållslös. I DCFR konstateras också av-
slutningsvis (i samband med att principen behandlas) att principen, 
ehuru allomfattande, är för generell för att kunna stå för sig själv.34 
I ett senare avsnitt av Principles under rubriken Efficiency for wider 
public purposes talar man återigen om välfärd, men då som ”ekono-
misk välfärd” om det kriterium mot vilket all lagstiftning som bry-
ter in i partsautonomin bör utvärderas.35 

Den välfärdsbefrämjande principen är förstås politiskt betingad, 
och man kan fråga sig om det då kan vara en princip för DCFR att 
vila på, och om det skulle gå att deklarera något annat än att en 
modell för en gemensam europeisk privaträtt skulle befrämja väl-
färd på alla möjliga sätt. En gemensam privaträtt, oavsett vilken 
form den får i rättsligt hänseende, som inte befrämjar välfärden kan 
knappast ha någon legitimitet. Då gör det inte så mycket att princi-
pen inte kan stå för sig själv, och effekterna på välfärden kan ändå 
inte mätas, utom möjligen vad avser den ekonomiska utvecklingen. 
Den sistnämnda står också ändå till sist i fokus, genom att det sätt 
på vilket DCFR kan göra mest nytta för medborgares och företags 
välfärd är genom att befrämja den inre marknaden och få den att 
fungera smidigt (”The most obvious way in which the welfare of 
the citizens and businesses of Europe can be promoted by the 
DCFR is by the promotion of the smooth functioning of the inter-
nal market”).36 De övriga aspekterna av välfärden träder i bakgrun-
den, och bildar en ideologisk, och icke-förbindande fond, mot vil-
ken DCFR:s materiella regler träder fram. 

Principerna om skyddande av mänskliga rättigheter och befräm-
jande av välfärd är dock inte de enda, och inte heller de mest fram-
trädande principerna i DCFR. Fastmer framstår de som mer eller 
mindre självklara utgångspunkter, inte minst som det är svårt att 

 
33 DCFR, Full Edition, Introduction st. 20, (s.9). DCFR, Outline edition, Introduction 
st. 20, (s.17). 
34 DCFR, Full Edition, Introduction st. 20 (s. 9). 
35 DCFR, Full Edition, Introduction st. 58 (s. 61). 
36 DCFR, Full Edition, Introduction st. 21 (s. 9 f). Samma syfte kan tillskrivas de EU-
rättsliga diskrimineringsförbuden, Sigeman, T, Arbetsrätten s. 148. Jfr. Källström, K 
och Malmberg, J, Anställningsförhållandet s. 83. Jfr. också Christensen, A, Strukturella 
aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser s. 49, jfr. 
dock till det a a s. 56. 
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tänka sig den motsatta utgångspunkten i ett projekt som det disku-
terade. De ”måste” vara med, för den ideologiska, det vill säga den 
politiska, legitimiteten. Det måste däremot inte på samma sätt de 
fyra principer som formulerats som underliggande principer i 
DCFR – principerna om frihet, säkerhet, rättvisa och effektivitet.37 
Samtidigt som de är underliggande (underlying) är de fyra principerna 
övergripande (overriding), och här blir det lite rundgång i metaforerna 
på ett belysande sätt. Principerna är både under och över, och där-
med är de allomfattande.38 

Särskilt om övergripande (overriding) skall förstås som juridiskt 
tvingande (vilket för sitt genomdrivande förutsätter politisk legitimi-
tet) kan en koppling till EU:s fyra friheter (fri rörlighet över na-
tionsgränserna för varor, personer, tjänster och kapital) betonas, 
inte minst som EU syftar till att genomföra dessa och därtill betrak-
tar sig som en rättsordning med företräde framför medlemsstater-
nas på de områdena.39 Man kan nog också säga att DCFR:s inled-
ning andas en viss medvetenhet om att genomslaget för en 
eventuell CFR är beroende av hur väl DCFR kan smälta in i EU:s 
mål, även om det i och för sig kan vara fullt tillräckligt att den ökar 
kvalitén på såväl nutida som framtida EU-lagstiftning. Att befrämja 
den interna marknaden är, säger man, i själva verket en underrubrik 
till befrämjandet av välfärd – målet är välfärd, medlet är markna-
den.40 Anspråket med DCFR är dock, som strax ovan antytts, in-
galunda blygsamt: ”If it does not help to promote the welfare of 
the citizens and businesses of Europe – however indirectly, how-
ever slowly, however slightly – it will have failed.”41 

3.2 Diskrimineringsgrunder 

3.2.1 Alternativa sätt att bestämma  
diskrimineringsförbudens omfattning 

3.2.1.1 Vissa utpekade diskrimineringsgrunder 

En negativ särbehandling som inte kan rättfärdigas, diskriminering, är 
inte ett problem för diskrimineringsreglerna i DCFR om inte dess 

 
37 DCFR, Full Edition, Introduction st. 22 (s. 10).  
38 Jfr. tekniken i Uppenbarelseboken kapitel 1 vers 8: ”Jag är A och O, […]”. 
39 DCFR, Full Edition, Introduction st. 22 (s. 10). 
40 DCFR, Full Edition, Introduction st. 21 (s. 9 f). 
41 DCFR, Full Edition, Introduction st. 20 (s. 9). 
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bevekelsegrunder är hänförliga till en viss egenskap hos den dis-
kriminerade. Diskriminering är i DCFR förbjuden på två grunder; 
kön respektive etniskt ursprung (DCFR II. 2 – 2:101, se ovan 3.1). 
Därmed motsvarar DCFR, åtminstone vid ett första påseende, EU-
rätten på området. Enligt direktivet om likabehandling av kvinnor 
och män i fråga om varor och tjänster42 förbjuds diskriminering på 
grund av kön för alla personer som tillhandahåller varor och tjäns-
ter som är tillgängliga för allmänheten oberoende av den berörda 
personen, såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn, 
inklusive offentliga organ, och som erbjuds utanför området för 
privat- och familjeliv och transaktioner som utförs i det samman-
hanget (art. 3.1), och enligt direktivet mot etnisk diskriminering43 
förbjuds diskriminering på grund av ”ras och etniskt ursprung” 
bland annat i fråga om tillgång till och tillhandahållande av varor 
och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder 
(art. 3 h.). Det är också uttryckligen dessa två direktiv som ligger 
bakom DCFR:s modellregler.44 

Tillämpningsområdet för modellreglerna i DCFR motsvarar 2 
kap. 12 § DiskL, som i ordalydelsen lägger till utbjudande av bostä-
der. Fast egendom är undantagen från DCFR:s avsedda tillämp-
ningsområde, I. – 1:101, men det betonas att den exemplifierande 
uppräkningen inte betyder annat än att vad som där upptagits inte 
funnits i blickfånget för kommittén, det finns alltså inga hinder i 
och för sig för att modellreglerna tillämpas på också (bland annat) 
fast egendom, eventuellt med vederbörliga anpassningar.45 DCFR:s 
upphovsmän verkar inte ha funderat mer precist på om upplåtelse 
av bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter skall omfattas. 
Att man använder exempel som handlar om uthyrning av rum till 
studenter tyder väl dock om något på att man tänkt sig att bostäder 
skall, eller åtminstone kan, omfattas.46 Hursomhelst, om modellreg-
lerna skall tillämpas på bostäder får man anta att också diskrimine-
ringsförbuden i bok II skall tillämpas (en slutsats som i och för sig 
är beroende av hur ett optional instrument, om CFR skulle genomfö-
ras i form av ett sådant, utformas – skulle det vara möjligt att välja 
delar av regleringen vore det dock ganska förödande för diskrimi-

 
42 Direktiv 2004/113/EG. 
43 Direktiv 2000/43/EG. 
44 DCFR, Full Edition s. 166. 
45 DCFR, Full Edition s. 85 f.  
46 Se DCFR, Full Edition s. 185. 
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neringsförbudens effektivitet om parterna, varav en skall skyddas 
av reglerna, skulle kunna välja bort just dessa från sitt mellanha-
vande). 

Till skillnad från den svenska diskrimineringslagen är DCFR öp-
pen för att också juridiska personer skall kunna omfattas av diskri-
mineringsskyddet, i själva verket är det enligt den komparativa un-
dersökning DCFR vilar på bara Sverige, Litauen och Estland som 
inte skyddar också juridiska personer mot diskriminering.47 

Jämfört med den EU-rättsliga regleringen med på sikte på ar-
betsmarknaden, vilket inte täcks av DCFR, saknar DCFR diskrimi-
neringsgrunderna sexuell läggning, funktionshinder och ålder.48 Det 
betonas också att frånvaron av diskrimineringsgrunder inte innebär 
att diskriminering på annan grund är tillåten.49 Diskriminering på 
sådana grunder som i och för sig inte räknas upp i DCFR kan ock-
så, tänker man sig, tas i beaktande inom ramen för good faith and fair 
dealing enligt DCFR I. – 1:102 (3) (b), vilket i sig skall följa av 
DCFR I. – 1:102 (2): They [modellreglerna] are to be read in the 
light of any applicable instruments guaranteeing human rights and 
fundamental freedoms [and any constitutional laws].50 

Tekniken att förbjuda olikabehandling för vissa utpekade grup-
per är den gängse tekniken för diskrimineringsförbud i svensk rätt, 
liksom i europarättsliga sammanhang. En kritik mot den tekniken 
kan ta sikte på två förhållanden. För det första ger den skydd åt den 
som tillhör en viss grupp. Den som inte tillhör en grupp får inget 
skydd överhuvudtaget. För att ta ett exempel kan man använda 
rapporter som visar på ett samband mellan kroppslängd och lön, 
också inom respektive kön.51 En sådan särbehandling kan synas lika 

 
47 DCFR, Full Edition s. 174 (st. 20). Jfr. övervägandena bakom den svenska lagstift-
ningen i prop. 2007/08:95 s. 90 f., vilka väsentligen går ut på att EU-rätten inte innehål-
ler något krav på att diskrimineringsförbuden också skall skydda juridiska personer. 
48 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling. 
49 DCFR, Full Edition s. 166. 
50 DCFR, Full Edition s. 166. 
51 Att ett sådant samband kan visas verkar klart, men man kan (självfallet) undersöka 
och diskutera vad det beror på. Såväl bevisen som sambandets orsaker är dock främst 
en fråga för andra discipliner än den rättsvetenskapliga, men tydligen kan ett samband 
som det påstådda tänkas. Se till exempel Lundborg, P, Nystedt, P, Rooth, D-O, The 
Height Premium in Earnings: The Role of Cognitive skills and Physical Strength; Case, 
A, Paxson, C, Islam, M, Making sense of the labor market height premium: Evidence 
from the British Household Panel Survey; Böckerman, P Johansson, E, Kiiskinen, U, 
Heliövaara, M, The relationship between physical work and the height premium: Fin-
nish evidence.  
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osaklig, men ett diskrimineringsförbud enligt modellen skydd för 
viss grupp kommer inte att ha några invändningar – med mindre än 
att egenskapen kan kopplas till en diskrimineringsgrund. Att långa 
män tjänar mer än korta män för lika arbete är däremot inte ett 
problem för diskrimineringslagen. DCFR:s reglering kan också kri-
tiseras från rättsekonomiskt håll eftersom diskriminering grundad 
på statistiska modeller är (ekonomiskt) effektiva, då de speglar en 
avvägning mellan noggrannhet och informationskostnader. Efter-
som DCFR:s regler (och inte heller diskrimineringslagen) inte gör 
skillnad på statistisk diskriminering och fördomsbaserad diskriminering 
riskerar de att förbjuda ekonomiskt effektiv statistisk diskrimine-
ring, samtidigt som den inte fokuserar på skadlig fördomsbaserad 
diskriminering (vilken bäst bekämpas med upplysning hellre än 
med förbud, eftersom sådana har en skadlig inverkan på den fria 
marknaden).52 

Den teknik som såväl DCFR som den svenska och EU-rättsliga 
diskrimineringslagstiftningen bygger på har ett inbyggt problem i 
detta avseende. Ett diskrimineringsskydd för vissa utpekade grup-
per kan ha vinster i fråga om tydlighet, och det kan därmed enligt 
DCFR:s författare befrämja säkerheten.53 Handlaren kan veta att nå-
gon särbehandling inte får ske på grund av en viss egenskap hos 
kunden, men kan samtidigt veta att alla andra bevekelsegrunder är 
tillåtna (försåvitt det kommer an på den nu diskuterade reglering-
en). En tänkbar baksida är att vissa grupper genom att definieras 
och därtill skyddas konserveras som sådana, trots att syftet är att 
vissa verkningar av grupptillhörigheten skall bekämpas. Den svaga 
gruppen definieras dessutom inte bara som grupp, utan därtill som 
svag. Om det är till gruppens och dess medlemmars fromma eller 
förfång, i vilken tidsaspekt och så vidare borde vara föremål för en 
studie i sig (en studie som antagligen inte är juridisk, även om juris-
ter gärna intresserar sig för reglers effekt). 

Mot bakgrund av att strävan bakom DCFR ändå tycks vara att 
vinna acceptans för de föreslagna reglerna är det kanske välbetänkt 
att förbuden mot diskriminering nära anknyter till vad som ändå 
gäller enligt relevant EU-rätt. Att förbuden inte skall vara mindre 
långtgående är ganska rimligt, men eftersom DCFR inte vill vara en 

 
52 Just den analysen tillskrivs Ann-Sophie van der Berghes, se Chirico, F, van Damme, 
E, och Larouche, P, A giant with feet of clay s. 5. Se också Christensen, A, Strukturella 
aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser s. 44 ff. 
53 DCFR, Full Edition, Principles st. 16 (s. 44). 
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politisk produkt är det antagligen klokt att inte heller gå längre, all-
deles oavsett vad en komparativ studie visar om de nationella rätts-
ordningarnas svar på ställda frågor. I de materiella bestämmelserna 
är det på sätt och vis lättare att hålla de politiska ambitionerna 
utanför texten, och att ta upp fler grunder för förbud mot diskri-
minering i andra situationer än de som täcks av motsvarande EU-
rätt vore uppenbarligen ett politiskt drag. Att meningen inte är att 
begränsa möjligheten att i nationell lag utöka diskrimineringsförbu-
den betonas i kommentaren, med tillägget att reglernas uppbygg-
nad tvärtom torde göra det enkelt för nationella lagstiftare att låta 
förbuden omfatta fler grunder eller ytterligare situationer.54 

Om lagstiftaren så önskar, och därmed har man flyttat över det 
politiska initiativet på någon annan och riskerar inte att verka akti-
vistisk när fråga är om att beskriva den gemensamma rätt som re-
dan finns, och inte heller riskera att bli påkomna med att inte ta 
diskrimineringsfrågor på tillbörligt allvar. Reglerna i DCFR II. – 2 
kan därmed framstå som verkliga modellregler, där man stoppat in 
diskrimineringsgrunderna kön och ras eller etniskt ursprung mest 
som exempel på hur reglerna kan utformas. Om det inte vore för 
att EU-rätten ändå lägger fast just de diskrimineringsgrunderna 
kunde modellreglerna antagligen varit utformade med en lucka för 
lagstiftaren att fylla i, istället för ”kön” respektive ”ras eller etniskt 
ursprung” (återigen med reservation för hur en CFR i form av ett 
optional instrument skulle ta sig ut).  

3.2.1.2 En allmän likabehandlingsprincip 

Det påstås ibland finnas en allmän likabehandlingsprincip i EU-
rätten.55 Den kan sägas komma till uttryck i Fördraget om Europe-
iska unionen art. 9 och i Fördraget om EU:s funktionssätt art. 19 
(artiklarna gäller EU:s relation till unionsmedborgare och medlems-
stater), men vad den mer konkret innehåller synes oklart.56 Ett kon-
kret innehåll får rättigheten om den kan hänföras till tillämpningen 
(eller i EU-domstolen ofta den uteblivna tillämpningen på nationell 

 
54 DCFR, Full Edition s. 165. 
55 Se till exempel Nyström, B, EU och arbetsrätten s. 167, med hänvisning till Maier, L, 
EU, arbetsrätten och normgivningsmakten s. 382 f. 
56 Se, ehuru från en tid före Lissabonfördraget, Maier, L, EU, arbetsrätten och norm-
givningsmakten s. 382. 
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nivå) av en viss rättsakt där den stadgas positivt.57 Ändå skulle en 
tillämpbar allmän likabehandlingsprincip ha vissa fördelar. Inga 
grupper skulle behöva definieras, man skulle således inte heller be-
höva utreda vare sig en viss grupps existens, dess behov av diskri-
mineringslagens skydd eller en viss individs tillhörighet till gruppen. 
Risken för att någon grupp skulle vara så svag att den inte ens syns 
i diskrimineringslagstiftningen (och därmed helt förbises av skydds-
lagstiftningen) skulle också försvinna (även om den risken förstås 
finns kvar i fråga om tillgång till rättslig prövning, i rättstillämp-
ningen och så vidare). 

Ett pris att betala vore att makten över likabehandlingsprincipen 
i stort sett helt och hållet skulle ges till de domstolar som har att 
avgöra det enskilda fallet, istället för på lagstiftaren som annars har 
att definiera skyddets omfattning genom att peka ut vissa grupper 
som skyddsvärda. Man skulle alltså med en allmän likabehandlings-
princip, lite hårdraget, få en ökad grad av juristmakt på bekostnad 
av den politikermakt som följer av det nuvarande systemet. Den 
demokratiska legitimiteten kan sägas vara mindre i en sådan ord-
ning (makten ligger längre ifrån lagstiftaren, det vill säga folkets 
främsta företrädare, 1 kap. 4 § Regeringsformen), men det kan nog 
i och för sig i vart fall författarna till DCFR leva med. De är ju ju-
rister, om än inte (typiskt sett i vart fall, och inte i den egenskapen) 
domare. 

Den DCFR egenpåtagna principen om säkerhet förverkligas en-
ligt DCFR:s författare ofta bättre genom öppna, flexibla, regler än 
genom stela regler med fasta tidsgränser och liknande.58 Principen 
om effektivitet kan möjligen tala i motsatt riktning, eftersom det kan 
antas vara mer effektivt för parterna i ett ingånget eller förestående 
avtal att på förhand kunna veta vilka motparter de får särbehandla 
utan risk för rättslig inblandning, och på vilka grunder de inte får 
särbehandla.59 Principen om effektivitet skulle dock antagligen lika 
väl kunna tala i motsatt riktning (för en allmän likabehandlingsprin-
cip), till exempel mot bakgrund av tanken på att interventioner i 
partsautonomin från lagstiftningens sida skall vägas mot intresset 

 
57 Se Hesselink, M. W., A Toolbox for European Judges s. 195 ff. i relation till diskrimi-
nering på grund av ålder, med hänvisning till mål C-144/04 Mangold och mål C-555/07 
Kücükdevici. 
58 DCFR, Full Edition, Principles st. 22 (s. 47).  
59 Se särskilt DCFR, Full Edition, Principles st. 57 (s. 60). 
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av att reglerna befrämjar ekonomiskt välstånd.60 Regler som onö-
digtvis begränsar möjligheten att ingå avtal kan då tänkas vara ett 
hinder för effektiviteten, hellre än ett stöd för densamma. Parente-
tiskt kan man anmärka att den svenska (köns)diskriminerings-
lagstiftningen kanske har särskilt nära att acceptera denna inrikt-
ning, eftersom dess metod att sträva efter jämlikhet gått ut på att 
öka kvinnans ekonomiska oberoende, det vill säga göra individerna 
i den svaga gruppen starkare och på så vis utjämna skillnaderna.61 
Varken principerna om effektivitet eller säkerhet i DCFR diskute-
ras dock i relation till diskrimineringsförbuden (eller vice versa, för 
den delen), och det går knappast att dra några egentliga slutsatser 
av de diskussioner som förs. Kanske är det den avslutande sam-
mangiftningen av principerna om effektivitet och säkerhet som får 
mest genomslag, det vill säga strävan efter stabilitet (till omsättning-
ens och välfärdens fromma).62 DCFR vill kunna smälta ihop med 
såväl EU-rätten som nationella rättsordningar, och då finns det 
egentligen ingen anledning att söka nya lösningar. 

3.2.1.3 En öppen lista på diskrimineringsgrunder 

En mellanväg, vilken diskuterades i förarbetena till den svenska 
diskrimineringslagen, vore att införa en ”öppen lista”, det vill säga 
en icke uttömmande lista på grunder på vilka negativ särbehandling 
inte är tillåtna.63 Förlagan skulle vara, tänkte man sig, EKMR art. 
14, vilken stadgar att: ”åtnjutandet av de fri- och rättigheter som 
anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom 
[min kursiv] på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk 
eller annan åskådning.” DCFR:s författare hänvisar till samma arti-
kel, och därtill EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna art 
21 (1: All diskriminering på grund av bland annat [min kursiv] kön, 
ras, hudfärg, etniskt eller social ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning ska vara förbjuden), vilken också som synes 
har en öppen lista på diskrimineringsgrunder. 

I DCFR är inte fråga om att införa en öppen lista, utan uppräk-
ningarna görs för att exemplifiera tänkbara diskrimineringsgrunder. 

 
60 DCFR, Full Edition, Principles st. 58 (s. 61). 
61 Se Carlson, L, Searching for equality s. 354 f. 
62 DCFR, Full Edition, Principles st. 62 (s. 63). 
63 Prop. 2007/08:95 s. 110 f. 
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Man kan därför samtidigt hänvisa till nuvarande art. 19 Fördraget 
om europeiska unionens funktionssätt [förutvarande art. 13 För-
draget om upprättande av den Europeiska gemenskapen], enligt 
vilken ett visst beslutsförfarande skall användas för att bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Man kan 
notera att ordalydelsen i DCFR II. – 2:102 ger intryck av att man 
tänkt sig en öppen lista (diskriminering är förbjuden på grunder 
such as de nämnda i DCFR II. – 2:101), men så skall modellreglerna 
alltså inte förstås. Tvärtom gör man klart att ”[t]he decision of 
whether such extension should happen is purely political.”64 Det 
framgår också, kan man vidare notera, av ordalydelsen i DCFR II. 
– 2:105 (se vidare nedan 3.6). 

En öppen lista skulle ge rättstillämparen frihet att förbjuda 
diskriminering i fler fall än de explicit uppräknade grunderna, sam-
tidigt som lagstiftaren skulle behålla en viss kontroll på uppräk-
ningen av de grunder på vilka negativ särbehandling skall vara för-
bjuden. Lagstiftaren skulle ges en möjlighet att sätta en lägstanivå 
för diskrimineringsförbudens omfattning (i fråga om på vilka grun-
der diskriminering skall vara förbjuden, en nivå som rättstillämpa-
ren sedan kan höja, men inte sänka). En sådan lösning borde vara 
tilltalande då den skulle ge lagstiftaren möjlighet att ta ansvar för att 
EU-rätten följs, medan den skulle ge rättstillämparen möjlighet att 
vara mer progressiv. Tanken bygger förstås på att lagstiftaren vill 
lämna ifrån sig det utrymmet, i det avseendet har DCFR:s upp-
hovsmän täckning för sina hänvisningar till politiska beslut. För 
den svenska diskrimineringslagens vidkommande strandade tan-
karna på en öppen lista på att frågan inte ansågs tillfredställande 
utredd.65 Vilken fara regeringen egentligen såg i att låta listan vara 
öppen och vad det var man övervägde att låta utreda sägs dock 
inte.  

3.2.2 De i DCFR utpekade grunderna 

3.2.2.1 Kön 

Regeltexten i DCFR innehåller ingen särskild definition av ”kön” 
[sex], utan innebörden i begreppet förutsätts uppenbarligen vara 
känd. Man övervägde att istället använda begreppet ”gender”, men 
 
64 DCFR, Full Edition s. 167. 
65 Prop. 2007/08:95 s. 111. 
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stannade för att använda samma begrepp som i EU-rätten, närmare 
bestämt enligt direktivet om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om varor och tjänster66 art. 2 och direktivet om genomföran-
det av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet67 art. 2(1)(a).68 Gender-begreppet skall enligt 
författarna till DCFR anknyta till sociala, kulturella eller psykolo-
giska förhållanden, medan sex-begreppet istället anknyter till biolo-
gi. Vad det valda begreppet närmare bestämt innefattar får kanske 
därmed antas vara tänkt att följa EU-rätten, men att (och om) 
DCFR:s författare tänkt något i ett visst avseende behöver natur-
ligtvis inte betyda att reglerna, satta i tillämpning, förstås så. Att 
modellreglerna innebär att man inte skall bli missgynnad för att 
man är man eller kvinna är uppenbart, men om också personer som 
inte passar in i de givna kategorierna också skyddas av bestämmel-
sen framgår inte. I just det avseendet är dock inte skillnaden mot 
den svenska diskrimineringslagen större än att den sistnämnda de-
finitionsmässigt utgår ifrån att ”kön” betyder att man är antingen 
man eller kvinna (1 kap. 5 § DiskL). Också den svenska lagstiftaren 
stannade för att hänföra begreppet kön till det ”biologiska” könet, 
även om man inte valde den av Diskrimineringskommittén före-
slagna definitionen ”det biologiska kön som registrerats för en per-
son vid födelsen eller det kön som senare fastställs för henne eller 
honom”.69  På ganska goda grunder tyckte regeringen att den före-
slagna definitionen var en smula otymplig, även om det förvisso 
finns en finess, inte minst i bevishänseende, med att kunna hänvisa 
till en registrering av personnumret enligt folkbokföringslagen 
(1991:481). Att man därmed försatte chansen att rendera själva 
könsbegreppet en sällsamt könlös definition berördes inte, säkerli-
gen också det på goda grunder. 

Utöver diskrimineringsgrunden ”kön” innehåller den svenska 
diskrimineringslagen diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande 
identitet eller uttryck” (se 1 kap. 5 § 2 mom. DiskL). Det är alltså 
något annat än kön, men grunden utgår i sig ifrån dikotomin kvin-
na-man, i det att man antingen ”inte identifierar sig som kvinna 

 
66 Direktiv 2004/113/EG. 
67 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genom-
förandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet (omarbetning). 
68 DCFR, Full Edition s. 167. 
69 Prop. 2007/08:95 s. 113. 
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eller man” eller att ”man genom sin klädsel eller på annat sätt ger 
uttryck för att tillhöra ett annat kön”. Läst mot definitionen av 
”kön” i 1 kap. 5 § 1 mom. DiskL (innebärande att man är ”kvinna 
eller man”) får man intrycket av att ett ”annat kön” är just ”kvinna” 
eller ”man”. Något tredje kunde ju inte tänkas i själva definitionen 
av ”kön”. Om det verkligen är avsett av lagstiftaren eller om man 
snarare försökt få till en diskrimineringsgrund som inte sitter fast i 
de invanda kategorierna är inte klart, eftersom ”[de sammanhang 
man är ute efter att fånga in med regleringen] [ö]ver huvud taget 
tycks kännetecknas av vad man kan kalla ett ‘könsöverskridande’ 
moment, i den meningen att här avses även förhållanden som ligger 
bortom eller utanför vad som vanligen, och i rättslig mening, menas 
med kön.”70 Föreställningen om att man är antingen ”man” eller 
”kvinna” tycks dock följa med samtliga diskussioner. Kanske er-
bjuder helt enkelt inte språket någon utväg ut ur det tänkandet, i 
vart fall inte för den som har att författa en text som skall ligga till 
grund för lagstiftning. 

”Könsöverskridande identitet eller uttryck” är för övrigt den 
enda diskrimineringsgrunden i den svenska diskrimineringslagen 
som inte är överförd från EU-rätten. Det är måhända inte uteslutet 
att den ändå kan tänkas omfattas av DCFR:s bestämning av ”kön”, 
särskilt inte som saken diskuteras i DCFR, om än alldeles avslut-
ningsvis och utan att några slutsatser dras.71 Den svenska diskrimi-
neringsgrunden berörs inte, dock görs en kort hänvisning till ett 
uttalande från Nederländerna om att negativ särbehandling på 
grund av ”transvestism” ses, eller borde ses, som en form av köns-
diskriminering. Att den som är transvestit skall omfattas av den 
svenska diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller 
uttryck” står klart.72 Den som istället är transsexuell (det vill säga 
upplever sig tillhöra det motsatta könet) skall omfattas av diskrimi-
neringsgrunden ”kön”,73 men för svenska förhållanden bör det i 
princip inte spela någon roll.74 Diskrimineringen är lika förbjuden 
oavsett på vilken grund den sker, och det är i vart fall inte förutsatt 
i lagstiftningen att det skall vara mer förkastligt, det vill säga i på-
 
70 Prop. 2007/08:95 s. 116. 
71 DCFR, Full Edition s. 173 (st. 19). 
72 Prop. 2007/08:95 s. 116. Notera att bara transvestiter diskuteras här eftersom det 
råkar sammanfalla med vad som diskuteras i DCFR. Se för en diskussion av begreppet 
transpersoner prop. 2007/08:95 s. 114 ff. 
73 Prop. 2007/08:95 s. 112 f. 
74 Fransson, S och Stüber, E, Diskrimineringslagen. En kommentar s. 103 och s. 105. 
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följdshänseende dyrare (civilrätten känner i princip inte något annat 
sätt att genomdriva rättvisa än genom att översätta lidande i peng-
ar), att diskriminera på en grund än på en annan. I EU-rätten, lik-
som i DCFR, omfattas negativ särbehandling av transsexuella per-
soner av diskrimineringsgrunden kön,75 men där finns ju inte heller 
diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck” 
att tillgå. 

En särskild fråga under diskrimineringsgrunden kön är huruvida 
och i så fall i vilken utsträckning negativ särbehandling på grund av 
graviditet och föräldraledighet skall omfattas. Enligt EU-rätten skall 
såväl graviditet som moderskap omfattas av förbudet mot direkt 
könsdiskriminering, till exempel i det bakom DCFR:s bestämmel-
ser liggande likabehandlingsdirektivet art. 4 a: ”ingen direkt köns-
diskriminering får förekomma, inklusive mindre förmånlig behand-
ling av kvinnor på grund av graviditet och moderskap.”76 

I förarbetena till Diskrimineringslagen behandlas inte frågan sär-
skilt, men det råder knappast något tvivel om att den svenska 
diskrimineringslagen i det avseendet överensstämmer med EU-
rätten, även om det noga taget fordras en fördragskonform tolk-
ning för att komma fram till den slutsatsen. I motsvarigheten till 
förarbeten i DCFR, Full Edition, sägs att graviditets- och mo-
derskapsrättigheter är undantag till förverkligandet av jämställdhet 
mellan könen, snarare än förutsättningar för och en del av det-
samma.77 Slutsatsen dras mot bakgrund av att EU-lagstiftaren i en 
rad rättsakter underlåtit att definiera könsdiskriminering uttryckli-
gen. Tanken tycks vara att rättigheter anknutna till en egenskap 
som har med könet att göra i sig strider mot förverkligandet av 
jämställdhet, eftersom de underförstår en olikabehandling, just på 
grund av kön. I en könsneutral värld skulle sådana rättigheter vara 
en anomali, helt enkelt eftersom olikabehandling på grund av egen-
skaper som har med kön att göra inte skulle finnas. Om tanken 
begreppsligt går ihop med den EU-rättsliga terminologin är mer 
tveksamt (se till exempel det strax ovan berörda likabehandlingsdi-
rektivet art. 4 (a): inklusive [min kursiv] mindre förmånlig behand-

 
75 DCFR, Full Edition s. 173 med hänvisningar till EU-rätt. 
76 Direktiv 2004/113/EG. Se också bland andra målen C-177/88 Dekker, C-342/93 
Gillespie m.fl., C-66/96 Høj Pedersen m. fl. och C-109/2001 Tele Danmark. Se vidare (sär-
skilt med hänvisning till Dekker) Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete s. 192 ff. och 
s. 214 f. 
77 DCFR, Full Edition s. 172. 
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ling av kvinnor på grund av graviditet och moderskap), och det är 
ganska oklart hur EU-lagstiftarens val att inte göra rättigheter på 
grund av graviditet och moderskap till en mer integrerad del av 
själva könsbegreppet egentligen stöder tanken som kommer till 
uttryck i DCFR. 

Det kanske inte är någon fara dock, eftersom det står rättsligt 
sett klart att förbudet mot könsdiskriminering också omfattar nega-
tiv särbehandling på grund av graviditet och moderskap, och då 
finns det kanske ingen anledning att riskera att osäkergöra rättsläget 
genom att formulera en ny definition. Att arbetsinsatsen i form av 
politiska förhandlingar och ett potentiellt omfattande tjänsteman-
naarbete kanske inte kan förväntas motsvara nyttan med en defini-
tion kan också tänkas ligga bakom EU-lagstiftarens val. Principen if 
it ain’t broke, don’t fix it kan nog överhuvudtaget ligga närmare till 
hands för EU-lagstiftaren än för arbetsgrupperna bakom DCFR – 
det projektet bygger ju på sätt och vis på tanken att ingenting i den 
gemensamma europeiska privaträtten är trasigt (det är ju, som sagt, 
inget politiskt projekt), men att det blir bättre om den formuleras 
enhetligt. Det trasiga, det som behöver lagas, är just bristen på en-
hetligt formulerade regler, inte nödvändigtvis de befintliga reglerna 
i sig. Om de föreslagna modellreglerna i DCFR sedan råkar vara 
mer ändamålsenliga än vad som faktiskt gäller enligt befintliga reg-
ler gör det ju bara projektet ännu mycket mer angeläget. 

3.2.2.2 Etniskt ursprung 

Medan diskrimineringslagen utmönstrat begreppet ”ras” har DCFR 
det kvar som en del i uttrycket ”ethnic or racial origin”. Begreppet 
finns också kvar i EU-rätten.78 Det innebär dock inte att EU:s reg-
ler bygger på rasistisk grund, åtminstone inte ideologiskt. Snarare 
tvärtom, tycks det: ”Europeiska unionen förkastar de teorier som 
försöker slå fast att det finns olika människoraser. Användningen 
av termen ’ras’ i detta direktiv innebär inte ett accepterande av så-
dana teorier.”79 Samma försäkran återfinns i DCFR: “Specifically, 
the use of the term ’race’ does not mean that these model rules 
accept any of the theories classifying people by race.”80 Den svens-

 
78 Direktiv 2000/43/EG.  
79 Direktiv 2000/43/EG, ingressen (6). 
80 DCFR, Full Edition s. 167. 
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ka riksdagen har för sin del antagit liknande uttalanden,81 och likaså 
regeringen.82 

Det kan synas oskyldigt, särskilt som det är lätt (tycker jag, och 
avslöjar därmed ännu en politisk preferens) att ansluta sig till den 
grundläggande tanken, att diskriminering på grund av etniskt ur-
sprung, ras, folkgruppstillhörighet eller vad man nu vill kalla det, 
bör bekämpas. Vi kan nog vara trygga i att vi vet ungefär vad vi 
menar, och vi vet att EU:s organ inte, och än mindre dess politiska 
företrädare och tjänstemän, på fullt allvar menar att de kan påstå att 
teorierna, om och när de framförs är felaktiga. Det är en fråga för 
naturvetenskapen, och naturvetenskapen kan självfallet åberopas 
till stöd för politiska argument. Dock kan inte den vetenskapliga 
frågan avgöras i ett rättsligt dokument, inte såvitt anbelangar veten-
skapen. Däremot kan man i ett rättsligt dokument avgöra frågan 
om en viss teori är tillåten eller inte – vilket är en politisk fråga.83 

Bestämmelserna är uppenbarligen trosförklaringar, ideologiska 
utgångspunkter. Det visar sig också svårt att hålla logiken oklander-
lig. Modellreglerna i DCFR skall förbjuda diskriminering på en 
grund vars existens man inte erkänner. Det kan förstås omedelbart 
konstateras att det är aktörernas fördomar man vill åt, och att folk 
tänker som om raser i aktuell mening finns är nog ganska klart, 
 
81 Bet. 1997/98:KU29. 
82 Prop. 2007/08:95 s. 119: ”Regeringen kan konstatera att det står klart att det inte 
finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser. Det finns följ-
aktligen inte heller ur biologisk synpunkt någon grund för att använda ordet ras om 
människor.” Uttalandet är, med undantag för meningens inledning, ordagrant återgivet 
från bet. 1997/98:KU29. Se för en utredning av rasbegreppet i svensk lagstiftning och 
en diskussion om dess existensberättigande däri SOU 2001:39 s. 187 ff. (med utgångs-
punkt i riksdagens uttalande). 
83 EU är inte heller ensamt om att som politiskt organ förkasta dylika teorier. I FN-
konventionen International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination av 1965 läggs texten ut ordentligt. Konventionsstaterna är enligt ingres-
sen bland annat: “Convinced that any doctrine of superiority based on racial differentia-
tion is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous, and that 
there is no justification for racial discrimination, in theory or in practice”. Den svenska 
översättningen som begagnas i förarbetena till diskrimineringslagen lyder: ”Konven-
tionsstaterna är övertygade om att varje lära om överlägsenhet på grund av olikheter 
mellan raser är vetenskapligt falsk, moraliskt fördömlig, socialt orättvis och farlig och 
att rasdiskriminering aldrig kan rättfärdigas vare sig i teori eller i praktik.” Prop. 
2007/08:95 s. 119. Några rader senare i den refererade FN-konventionen heter det att 
konventionsstaterna är “Resolved to adopt all necessary measures for speedily eliminat-
ing racial discrimination in all its forms and manifestations, and to prevent and combat 
racist doctrines and practices in order to promote understanding between races [min kursiv] 
and to build an international community free from all forms of racial segregation and 
racial discrimination.” 
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liksom att man agerar efter sin föreställning. Då kan det självfallet 
vara motiverat att förbjuda det beteendet. Men, att det är motiverat 
är ett politiskt ställningstagande – liksom själva förbudet. Nu utger 
sig förvisso inte DCFR för att slå fast att en viss teori inte är veten-
skapligt hållbar, men förbudet är alltså detsamma. 

Kanske för att det, som sagt, är lätt att ansluta sig till den politis-
ka grundtanken, är det svårt att se riskerna med den legitimerande 
teknik som man laborerar med. Det är svårt att se varför inte teori-
er om människans ursprung i Afrika eller den mänskliga artens 
släktskap med människoapor lika gärna kan fastslås. Rör vi oss 
utanför den nu diskuterade diskrimineringsgrunden skulle samma 
diskussion kunna föras kring skillnader mellan könen, det naturliga 
i en viss sexuell läggning, eller varför inte jordens geometriska 
form? Det skulle inte heller vara någon fara kan tyckas – inte så 
länge det är lätt att ansluta sig till den sanning som sålunda fastslås. 
Så länge man håller med är det lätt att värja sig mot det extrema 
anspråk som ligger i de rättsliga dokument som fastslår en veten-
skaplig sanning.84 Det är då också lätt att glömma bort att vetenska-
pen i en för inte alls så länge sedan svunnen tid fastslog den helt 
motsatta slutsatsen i fråga om rasbegreppet som sann, den slutsats 
man kan ana att de skarpa orden i såväl EU:s som FN:s retorik är 
en reaktion mot, nämligen att det visst är skillnader på olika raser. I 
Uppsala fanns till exempel, som bekant, ännu efter andra världskri-
get ett rasbiologiskt institut. Vetenskapen kan dock inte göra någon 
skada i sig själv, utan den behöver hjälp av politiken. Den behöver 
hjälp av tvångsmedel, sanktioner eller något annat. Det rasbiologis-
ka institutet fick till exempel hjälp att tvångssterilisera människor, 
vilket förvisso är mycket värre än den möjlighet att vidta civilrätts-
liga åtgärder mot diskriminerande avtal som de nu diskuterade do-
kumenten ger – men i grund och botten finns samma mekanismer. 
Det förtjänar också att tilläggas att den teori som kan förkastas i en 
tid kan fastslås i nästa, likaväl som den teori som tidigare kunde 
styra politiken kan förkastas i nu gällande dokument. Det är rentav 
sådana skillnader vi talar om som andra tider. Medeltiden upphör 

 
84 Att söka kunskap, sanningen, är (d)en vetenskaplig(a) uppgift(en), vilket inte hindrar att 
akademin, i kunskapssökandets kölvatten (den uppgiften är primär) kan göra sig andra 
uppgifter – till exempel att bidra till utvecklingen av en gemensam europeisk privaträtt, 
Zweigert, K och Kötz, H, An Introduction to Comparative Law, s. 15 f. Jfr. Samuels-
son, J, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funk-
tionalitet s. 75. 
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till exempel (bland annat) med att jorden blir rund – man tänker på 
ett nytt sätt. 

3.3 Definitioner av ”diskriminering” 

3.3.1 Direkt diskriminering  

I den ”vanliga” diskrimineringsrätten (om det finns ett sådant om-
råde, se nedan vid not 144) är uppdelningen mellan direkt respekti-
ve indirekt diskriminering välbekant.85 Den går igen också i DCFR, 
även om terminologin inte används i modellreglerna (se vidare 
nedan vid not 107). Den används däremot i kommentarerna, enligt 
vilka modellreglernas konstruktion hänförs till icke-
diskrimineringsdirektiven.86 Direkt diskriminering (det vill säga mot-
svarigheten till) betyder i DCFR (II. – 2.102):  

(1) “Discrimination” means any conduct whereby, or situation where, 
on grounds such as those mentioned in the preceding Article:  

(a) one person is treated less favourably than another person is, has 
been or would be treated in a comparable situation […] 

I den svenska diskrimineringslagen omfattas också felaktigt förmo-
dad tillhörighet till en skyddad grupp, det vill säga om den diskri-
minerande felaktigt utgår ifrån att den diskriminerade tillhör en viss 
etnisk grupp och särbehandlar denne negativt på grund av den fö-
reställningen.87 Det är alltså inte egentligen den diskriminerades 
grupptillhörighet som är avgörande, utan den diskriminerandes 
föreställning som är avgörande – diskrimineringsförbuden träffar 
dennes agerande, men den är ute efter att komma åt dennes tankar. 
Diskrimineringsreglerna tar visserligen ofta sikte på den diskrimine-
rande effekten,88 men i detta avseende är det alltså avsikten som är i 
sikte. Överhuvudtaget bör regleringen, för att vara effektiv, träffa 
såväl dolösa som culpösa förfaranden – den som har anledning att 
misstänka att någon tillhör en viss grupp bör inte kunna freda sig 

 
85 Distinktionen har EG-rättslig bakgrund, se prop. 1999/2000:113 s. 40 ff.; DCFR, 
Full Edition s. 180 f. (st. 7). Se också Carlson, L, Searching for Equality s. 186 f. 
86 DCFR, Full Edition s. 177. 
87 Se till exempel prop. 2007/08:95 s. 498. 
88 Se till exempel prop. 2007/08:95 s 103 och 106; Fransson, S, Stüber, E, Diskrimine-
ringslagen. En kommentar s. 79 och s. 83; Källström, K och Malmberg, J, Anställnings-
förhållandet s. 88. Se också Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (2) - värde-
ring av "positivt" respektive "negativt" särbehandlande åtgärder 3.1. 
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genom att hålla sig i okunskap om de verkliga förhållandena. Det 
bör inte heller den kunna göra som i sin verksamhet underlåter att 
avsätta resurser för att undanröja risken för strukturell diskrimine-
ring. Den som däremot inte har någon anledning att misstänka att 
den negativt särbehandlade tillhör en viss grupp anses dock, i vart 
fall om regeringens diskussion av diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet eller uttryck också kan tillämpas på de andra 
grunderna, inte diskriminera denne.89 Att den som inte känner till 
en egenskap hos någon inte kan diskriminera denne medan den 
som felaktigt förmodar att någon har en viss egenskap kan diskri-
minera denne kan förklaras med att det finns ett subjektivt moment 
i diskrimineringsförbudens uppbyggnad, som brister i det första 
fallet men uppfylls i det andra.90 

Därutöver kan diskrimineringslagens förbud tillämpas också då 
den som har nära anknytning till någon som tillhör en skyddad 
grupp diskrimineras på grund av denna anknytning.91 Varken denna 
fråga eller frågan om felaktigt förmodad tillhörighet till en diskri-
mineringsgrupp omfattas av DCFR diskuteras av dess författare, 
varför jämförelsen kanske blir ointressant (beroende på hur tystna-
den skall förstås). I båda dessa fall blir hursomhelst det tänkta sub-
jektiva momentet tydligt, då det är omistligt i förmodad tillhörighet 
till en viss grupp och i att anknytningen rimligen måste vara känd 
av den diskriminerande för att orsakssambandet skall vara uppfyllt 
(och där torde rekvisitet ”on grounds” i DCFR II. – 2.101 få betydel-
se om diskrimineringsförbuden skall tillämpas på anhörigdiskrimi-
nering, jfr. strax ovan). 

Liksom i diskrimineringslagen träffar alltså diskrimineringsför-
buden i DCFR pågående handlingar likaväl som handlingar i förflu-
ten tid. De omfattar också hypotetisk särbehandling. Den svenska 
doktrinen om diskrimineringslagstiftningen talar om en ”hypotetisk 
jämförelseperson”.92 Den tidigare diskrimineringslagstiftningen ut-
gick från en faktisk jämförelseperson, det vill säga någon utpekad 
person som behandlades bättre än den diskriminerade. När lag-

 
89 Prop. 2007/08:95 s.117. 
90 Se för en analys av diskrimineringsförbudens objektiva och subjektiva sidor Anders-
son, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (1) – bevisning av omständigheter och bevekel-
segrunder (särskilt 1.2); Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (2) - värdering 
av "positivt" respektive "negativt" särbehandlande åtgärder 3.1. 
91 Prop. 2007/08:95 s. 489. 
92 Fransson, S, och Stüber, E, Diskrimineringslagen. En kommentar s. 73; Glavå, M, 
Arbetsrätt s. 354; Källström, K och Malmberg, J, Anställningsförhållandet s. 88. 
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stiftningen ändrades så att en faktisk jämförelseperson inte behöv-
des (vilket också innebar att man inte behövde få den person man 
faktiskt tänkte på att ställa upp i processen) började man tala om en 
hypotetisk jämförelseperson. Lika adekvat torde emellertid vara att 
tala om en hypotetisk jämförelse, eller ännu hellre om en hypote-
tisk särbehandling. Att tala om en hypotetisk jämförelseperson ger 
en stor möjlighet för den som jämför att styra jämförelsen och 
därmed resultatet genom att designa jämförelsepersonen. Självfallet 
kan inte vilken sålunda designad person som helst godtas, men om 
man på den diskriminerades sida tillräckligt övertygande kan for-
mulera en jämförbar person minus diskrimineringsgrunden ligger 
det antagligen nära till hands att anta att diskriminering förekom-
mit, varpå det är den diskriminerandes sak att visa att diskrimine-
ring inte förekommit (med den potentiella extra svårigheten att hon 
måste visa att diskriminering inte heller har förekommit hypote-
tiskt) (se vidare nedan 3.6). Texten i DCFR (liksom i Diskrimine-
ringslagen, men DCFR är inte belastad av samma historia) tar noga 
taget snarare sikte på behandlingen, det vill säga att någon behandlats 
sämre, i en jämförbar situation. Jämförelsen kan förvisso sägas vara 
hypotetisk i den meningen att någon faktisk sämre behandling inte 
ägt rum, men tanken på den ”hypotetiska” jämförelsepersonen som 
vunnit insteg iden svenska diskursen riskerar kanske att leda tanken 
fel. Hela förloppet kan ju inte vara hypotetiskt i den meningen, 
tvärtom skall det vara visat att någon faktiskt skulle ha behandlats 
bättre i en viss situation.  

3.3.2 Indirekt diskriminering (och några tankar om  
 skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering) 

I DCFR (II. – 2:102 (b)) innebär (motsvarigheten till) indirekt 
diskriminering: 

(b) an apparently neutral provision, criterion or practice would place 
one group of persons at a particular disadvantage when compared to 
a different group of persons.  

Ett närliggande exempel är krav på en viss längd, vilket i större ut-
sträckning skulle missgynna kvinnor än män.93 Ett lite mindre när-
liggande exempel, men som också skulle vara att hänförligt till indi-

 
93 Exemplet är hämtat från AD 2005 nr 87 (och från arbetslivet, det mest uppenbara 
stället att leta efter svensk praxis).  
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rekt diskriminering vore att en restaurang regelmässigt endast ser-
verar blonda. Kriteriet är och för sig neutralt då det omfattar per-
soner av alla kön och alla etniciteter, men det kan antas missgynna 
personer av icke-nordiskt ursprung (exemplet åskådliggör ett fall av 
”det som brukar kallas krogdiskriminering”94). 

Ordalydelsen i DCFR tycks dock lägga till en kvalificering, un-
derläget (eller missgynnandet eller nackdelen) skall vara särskilt. 
Motsvarande bestämmelse i diskrimineringslagen (1 kap. 4 § 2 
mom. DiskL) talar om en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfa-
ringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att sär-
skilt missgynna personer [som tillhör en diskrimineringsgrund], 
vilket ger ett annat intryck – bestämmelsen ifråga (eller kriteriet 
eller förfaringssättet) kan missgynna också personer i den gynnade 
gruppen, men särskilt kan det komma att missgynna (till exempel) 
kvinnor. Där diskrimineringslagens definition handlar om grupper-
nas storlek sinsemellan (till exempel hur många procent kvinnor 
som missgynnas av ett längdkrav jämfört med motsvarande pro-
centsats för män) ger DCFR intryck av handla om att nackdelen 
(det som förloras) med att tillhöra den förfördelade gruppen måste 
vara av en viss dignitet för att diskriminering skall vara förhanden. 
Det finns dock knappast någon avsikt bakom DCFR att göra nå-
gon skillnad, då man hänvisar till direktiv som innehåller respektive 
skrivning, synbarligen utan åtskillnad i fråga om deras materiella 
innehåll.95 I det enskilda fallet lär den dock kunna få betydelse (att 
utreda om tillämpningen av de båda skrivningarna givit olika resul-
tat i EU-domstolens praxis (eller annorstädes) skulle dock föra för 
långt här). 

Hellre än att här ytterligare lägga ut texten om innebörden i de 
olika definitionerna av diskriminering skall här fokuseras på skill-
naden mellan direkt och indirekt diskriminering. Definitionerna 
förutsätts vara parallella i den meningen att man kan vara direkt 

 
94 Se prop. 2007/08:95 s. 242. (Man kan, utan att egentligen veta något om den, ana att 
en bransch har eller har haft vissa problem när det finns en benämning för diskrimine-
ring inom just den branschen som ”brukar” användas.) 
95 DCFR, Full Edition s. 180 f. (st. 7) med hänvisning till bevisbördedirektivet (direktiv 
97/80/EG, se nedan not 134) och direktivet om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om varor och tjänster (direktiv 2004/113/EG). I samband med en referens till 
definitionen i engelsk rätt, vilken liknar DCFR:s, konstaterar man att den ”is narrower 
than the one set out in the Directives” (DCFR, Full Edition s. 181 (st. 9). Då syftar man 
dock snarare på att den engelska definitionen kräver att såväl den diskriminerande per-
sonligen som den grupp hon tillhör hamnar i ett särskilt underläge. 
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och indirekt diskriminerad samtidigt, och det är i princip inte värre 
att vara direkt än indirekt diskriminerad (eller för den delen trakas-
serad eller sexuellt trakasserad).96 För påföljden borde det alltså inte 
spela någon roll vilken definition som väljs – huvudsaken är att 
man kan visas vara definitionsmässigt diskriminerad. Däremot är 
valet av definition, såsom diskrimineringslagen (men inte DCFR, se 
strax nedan 3.4) är utformad, avgörande för hur den rättsliga argu-
mentationen kan föras. I definitionen av indirekt diskriminering 
ingår att den tillämpade bestämmelsen eller det tillämpade kriteriet 
eller förfaringssättet inte visas tillfredställande i en intresseavväg-
ning, eller proportionalitetsbedömning, i vilken ingår att den till-
lämpade bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet skall ha ett 
berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nöd-
vändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § 2 mom. DiskL).97 Den skill-
naden kan i sin tur innebära att man (det vill säga framförallt dom-
stolarna) kommer att betrakta vissa företeelser som indirekt 
diskriminering, trots att de lika gärna skulle kunna betraktas som 
direkt diskriminering. Det valet kan de inte gärna klandras för, ef-
tersom samhällslivet bygger på att man faktiskt kan särbehandla 
människor, ibland också i situationer som kan falla under den till 
sin ordalydelse ganska vida definitionen av direkt diskriminering.98 
De mest uppenbara exemplen finns dock att hämta i arbetslivet, 
och då inte i anslutning till de diskrimineringsgrunder som är upp-
tagna i DCFR. 

För att den rättsliga argumentationen skall gå ihop måste man 
separera en viss egenskap (som man vill kunna särbehandla på 
grund av) från diskrimineringsgrunden. Från arbetsdomstolens 
praxis kan till exempel hämtas negativ särbehandling på grund av 
kroppslängd,99 och hantering av det svenska språket, som av ar-
betsdomstolen (i exemplen som handlar om arbetslivet glider jag 
lite ifrån ämnet, men resonemangen siktar på anti-diskriminerings-

 
96 Distinktionen kan medföra en del oklarheter, se till exempel Fransson, S och Stüber, 
E, Diskrimineringslagen. En kommentar s. 88 och (i relation till bevisbörderegeln (se 
nedan 3.6)) s. 539 ff. 
97 Man kan tala om att indirekt diskriminering, till skillnad från direkt diskriminering, 
kan ursäktas, se Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete s. 194. Se också DCFR, Full Edition 
s. 180 (st. 4). 
98 En delvis annan sak är att termen diskriminering fått en viss specifik betydelse; ”oför-
delaktig särbehandling” i lagspråk (se Sigeman, T, Arbetsrätten s. 147), och tror jag, i 
allmänt språkbruk.  
99 Se AD 2005 nr 87 (se strax ovan not 93). 
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regleringen, inte de materiella exemplen i och för sig) betraktats 
som frågor om just indirekt diskriminering.100 I kontrast till behand-
lingen av dessa grunder står EU-rättens behandling av graviditet, på 
vilken särbehandling är att betrakta som direkt diskriminering. Där 
sitter egenskapen ihop med grunden, med motiveringen att det inte 
kan finnas någon jämförelseperson av det motsatta könet. Särbe-
handlingen sker då alltså på grund av könet, direkt (motiveringen 
skulle också kunna leda till slutsatsen att negativ särbehandling på 
grund av graviditet aldrig kan vara direkt diskriminering, eftersom 
ingen av det motsatta könet kan vara i en jämförbar situation – 
men så skall det alltså inte förstås). Skillnaden kan hänföras till det 
statistiska förhållandet att 100 % av de personer som är gravida är 
kvinnor (nå, vi får för argumentationens skull förutsätta att det på-
ståendet faktiskt håller streck), men inte 100 % av de personer som 
är för korta. Dels är det dock svårt att motivera varför gränsen skall 
gå vid just 100 %, dels är väl argumentet då tillämpligt också i 
andra situationer som vi kanske hellre vill behandla en situation 
som en fråga om indirekt diskriminering. Man kan till exempel tän-
ka sig situationer med religiöst betingade klädedräkter, där man 
faktiskt vill kunna särbehandla på den grunden utan att det är fråga 
om så starka säkerhetskrav eller liknande att man kan falla tillbaka 
på ett ”verkligt och avgörande yrkeskrav” (2 kap. 2 § 1. Mom. 
DiskL, direktivet mot etnisk diskriminering Art. 4) eller liknande – 
det vill säga närmast ett reduktionsslut av förbudet att diskriminera 
(det är ju ändå, påstår man, fråga om en mänsklig rättighet). Man 
kan också tänka sig att man i många situationer vill särbehandla på 
grund av funktionshinder, även där dessa bara med våld kan tving-
as in under en bedömning av indirekt diskriminering. För att hän-
föra behandlingen av någon på grund av att denne är synskadad till 
indirekt diskriminering måste man säga att det är ett neutralt krite-
rium att alla i en viss situation skall ha en viss syn, och då blir det 
knappast mycket kvar att hänföra till direkt diskriminering. I just 
detta avseende är modellreglerna i DCFR på sätt och vis undantag-
na från kritiken, eftersom just grunderna kön och etnicitet är jämfö-
relsevis svåra att konstruera uppenbara exempel om. 

Den särbehandlingen rättfärdigas dock ändå inom ramen för de-
finitionen av direkt diskriminering. Man tolkar därvid lokutionen 
”jämförbar situation” (i fråga om funktionshinder) så att bara den 

 
100 Se AD 2002 nr 128, AD 2005 nr 98 och AD 2008 nr 47. 
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som kan utföra ett visst arbete åt arbetsgivaren är i en jämförbar 
situation. Är man inte i en jämförbar situation är man per defini-
tion inte direkt diskriminerad. 

Genom att formulera vad som är jämförbart kan man på så sätt 
avgöra vad som är diskriminering och vad som inte är det. Det sker 
dock i deskriptionens dräkt snarare än i det normativas. Man kan 
invända att det inte innebär några problem – de materiella lösning-
arna blir ju bra, regleringen fungerar och varken principer om ef-
fektivitet eller rättvisa träds förnär (i DCFR hänförs diskrimine-
ringsförbuden särskilt till principen om rättvisa).101 Problemet är att 
tillämpningen av regleringen bara kan förstås med hänsyn till ett 
antal mer eller mindre dolda förutsättningar. En expertkult kan 
utvecklas, och frodas fritt.102 Experternas, de invigdas, utsagor upp-
fattas som faktapåståenden och råd genom vilka de, förvisso med 
de bästa avsikter, kommer att bestämma regleringens innehåll.103 
Förvisso är juridiken intet annat än en expertkult, och bara det att 
ett område bara kan förstås med beaktande av sina egna förutsätt-
ningar gör det inte förkastligt – men det är en uppgift för rättsve-
tenskapen att visa dessa förutsättningar. Det kan vara till nytta för 
det politiska beslutsfattande som (till exempel) en ändring av lag-
stiftning eller en politiskt sanktionerad CFR förutsätter, men det 
kan också tjäna till att kasta ljus över det normativa inflytande den 
faktiskt har som tillhör kretsen av de invigda experterna. Den kret-
sens tankar bestämmer vem som är diskriminerad, och vem som 
inte är det. 

3.3.3 Trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner 
att diskriminera 

Utöver direkt diskriminering och indirekt diskriminering ingår i 
DCFR också, liksom i diskrimineringslagen, trakasserier och instruk-
tioner att diskriminera (DCFR II. – 2.102):   

(2) Discrimination also includes harassment on grounds such as those 
mentioned in the preceding Article. “Harassment” means unwanted 

 
101 DCFR, Full Edition, Principles st. 41 (s. 53). Tore Sigeman anar en förskjutning åt 
det hållet också för EU:s och den svenska diskrimineringslagens del, se Sigeman, T, 
Arbetsrätten s. 148, jfr. ovan not 36. 
102 Jfr. För en problematiserande analys av de experter som tillfrågas av juridiken och 
som kommer utifrån, Fransson, S, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister – experter 
eller orakel? 
103 Kennedy, D, The Methods and the Politics s. 408 ff. 
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conduct (including conduct of a sexual nature) which violates a per-
son’s dignity, particularly when such conduct creates an intimidating, 
hostile, degrading, humiliating or offensive environment, or which 
aims to do so. 

(3) Any instruction to discriminate also amounts to discrimination 

I diskrimineringslagen behandlas trakasserier och sexuella trakasse-
rier som definitionsmässigt åtskilda, medan sexuella trakasserier i 
DCFR begreppsligt inbegrips i ”trakasserier”. DCFR:s definition av 
trakasserier förutsätter att beteendet är oönskat, medan det i 
diskrimineringslagen anses framgå av att handlandet skall kränka 
någons värdighet.104 Vidare kvalificeras i DCFR också trakasserier 
till att särskilt gälla när en ”hotfull, fientlig, förnedrande, förödmju-
kande eller kränkande stämning skapas, eller när beteendet syftar 
till att skapa en sådan miljö.”105 I just detta avseende tycks alltså 
DCFR inta en mer ”kollektivistisk” inställning än diskriminerings-
lagen (jfr. ovan 3.1). I kommentarerna till DCFR diskuterar (eller 
redogör för) nationella lagstiftningar som på olika sätt kräver att 
den kränkande behandlingen skapar, eller orsakas av, en viss miljö 
och dessas relation till EU-rätten.106 Man diskuterar dock inte expli-
cit att det mer än väl kan tänkas att den individ som utsätts för tra-
kasserier utan att dessa i och för sig kan visas skapa en viss miljö 
får tåla behandlingen, eftersom man i proportionalitetsbedömning-
en kan ta hänsyn till att det inte är ett fall av negativ särbehandling 
som särskilt skall stävjas. Även om den extra kvalificeringen i 
DCFR inte är ett rekvisit i och för sig (och därmed till synes breda-
re än EU-rätten), kan modellreglerna i DCFR förväntas ge skydd i 
ett mindre antal situationer jämfört med den svenska diskrimine-
ringslagen. 

3.4 Möjlighet att rättfärdiga olikabehandling 

DCFR undviker möjligen det ovan diskuterade problemet med 
definitionerna av direkt respektive indirekt diskriminering (om man 
alltså tycker att det är ett problem) genom att proportionerliga un-

 
104 Prop. 2007/08:95 s. 493. Se också DCFR, Full Edition s. 182 (st. 13). 
105 Översättningen är hämtad från prop. 2007/08:95 s. 105. Oavsett vilka svenska ord 
man väljer är det ganska uppenbart att uppräkningen skall förstås som ett rekvisit, inte 
fem. Jfr. dock DCFR:s kommentar om Italiens genomförande av bestämmelsen ifråga, 
Full Edition s. 182 (st. 14). 
106 DCFR, Full Edition s. 182 (st. 11-14). 
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dantag kan göras från alla typer av diskriminering, inte bara indirekt 
diskriminering Därför skiljs inte direkt och indirekt diskriminering 
åt i DCFR.107 DCFR II. – 2:103: 

Unequal treatment which is justified by a legitimate aim does not 
amount to discrimination if the means used to achieve that aim are 
appropriate and necessary. 

En olikabehandling är alltså enligt inte diskriminering om särbe-
handlingen motiveras av ett godtagbart syfte och om medlen att 
uppfylla det syftet är lämpliga och nödvändiga. På denna punkt kan 
överensstämmelsen med EU:s reglering ifrågasättas, eftersom EU:s 
reglering bygger på distinktionen mellan direkt och indirekt diskri-
minering.108 Skillnaden manifesteras i att den förstnämnda typen av 
diskriminering inte kan rättfärdigas. Det finns också en del praxis 
från EU-domstolen som fastslår att en viss typ av diskriminering är 
direkt diskriminering, och den kan sålunda inte rättfärdigas genom 
att vägas mot andra intressen.109 Det går ju dock, som ovan berörts, 
att särbehandla också direkt på grund av kön eller etnicitet. Särbe-
handling på grund av kön är enligt direktivet om varor och tjänster 
Art. 4 (5)110 tillåten om ”tillhandahållandet av varor och tjänster 
uteslutande eller främst till personer av ett kön motiveras av ett 
berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och 
nödvändiga”. Särbehandling direkt på grund av etnicitet kan också, 
enligt direktivet mot etnisk diskriminering Art. 4,111 vara tillåten 
eftersom ”medlemsstaterna [får] föreskriva att sådan särbehandling 
som föranleds av en egenskap som har samband med ras eller et-
niskt ursprung inte skall utgöra diskriminering, om denna egenskap 
utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverk-
samhetens natur eller det sammanhang där den utförs, förutsatt att 
målet är legitimt och kravet proportionerligt.” Skillnaden mellan 
direktiven tycks alltså vara att den nationella rättstillämparen kan 
”godkänna” negativ särbehandling på grund av kön, medan det 
fordras att den nationella lagstiftaren i förväg föreskriver att (och i 
viss mån i vilka situationer) negativ särbehandling på grund av etni-

 
107 DCFR, Full Edition s. 177 och s. 184. 
108 Se särskilt mål C-43/75 Defrenne II, i vilken åtskillnaden introduceras. Jfr. till det mål 
C-127/92 Enderby, särskilt generaladvokatens förslag till avgörande. 
109 Se för ett par nedslag mål C-177/88 Dekker och mål C-109/00 Tele Danmark. 
110 Direktiv 2004/113/EG. 
111 Direktiv 2000/43/EG. 
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citet kan komma ifråga. Om man av modellreglernas utformning 
utläser att också direkt diskriminering kan rättfärdigas om den är 
proportionerlig är det nog svårt att inte dra slutsatsen att DCFR 
inte uppfyller EU-rätten i fråga om särbehandling på grund av etni-
citet. 112 

Den slutsatsen kan nog vara riktig, men den underförstår att di-
rektivet mot etnisk diskriminering pekar ut vilken nationell instans 
som skall ha makten. Att rättstillämpningen i och för sig stämmer 
överens med EU-rätten lär inte uppfylla EU-rättens krav, i synner-
het inte där författningstexten ger intryck av att inte uppfylla EU-
rätten. Man skulle kunna säga att slutsatsen förutsätter att EU-
rätten eftersträvar en formell efterlevnad av direktivet snarare än en 
materiell. I förarbetena till diskrimineringslagen brottades man med 
just den frågan i anledning av ett så kallat motiverat yttrande från 
Kommissionen, enligt vilket de äldre regler som motsvarade nuva-
rande 2 kap. 2 § 1 mom. DiskL inte uppfyllde EU-rättens krav. 
Förbuden mot diskriminering i 2 kap. 1 § hindrar enligt 2 kap. 2 § 1 
mom. DiskL inte sådan ”särbehandling som föranleds av en egen-
skap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för be-
fordran [det vill säga förhållanden utanför DCFR:s tillämpnings-
område], egenskapen på grund av arbetets natur eller det samman-
hang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav 
som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt 
för att uppnå syftet.” I propositionen redogörs för den diskussion 
Sverige haft med EU ifråga om huruvida exempel i förarbetena 
skulle vara tillräckliga för att införliva EU:s regler, när själva lagtex-
ten är vagare än direktivets bestämmelser. Regeringen vidhöll vis-
serligen att rättsläget, på grund av den särskilda ställning som fö-
rarbetena intar i svensk rätt, visst var tillräckligt klart för att 
uppfylla EU:s krav, men man fann ändå för gott att vika för EU:s 
tveksamhet.113 Den formella efterlevnaden får alltså företräde fram-
för den materiella, av rättssäkerhetsskäl: ”Kommissionen tillägger 
att ett direktiv måste införlivas på ett så tydligt och exakt sätt att 
enskilda personer vet vilka rättigheter de har enligt direktivet. Detta 
gäller, poängterar Kommissionen, särskilt för direktiv som tillför-
säkrar den enskilde rättigheten att inte diskrimineras. Avslutnings-

 
112 Se till exempel Nielsen, R, Diskriminationsforbud og kontraktret s. 845. 
113 Prop. 2007/08:95 s. 155 ff. (särskilt s. 158). 
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vis anförs i yttrandet [från Kommissionen] att EG-domstolen kon-
sekvent framhållit att direktivens bestämmelser måste införlivas på 
ett så klart och exakt sätt att de uppfyller kraven på rättssäker-
het.”114 

I DCFR görs alltså åtskillnad ingen åtskillnad mellan diskrimine-
ringsgrunderna i nu aktuellt avseende. I 2 kap. 12 § 2 st. DiskL im-
plementeras undantaget i direktivet om varor och tjänster såvitt 
avser diskrimineringsgrunden kön, men alltså inte (till skillnad från 
DCFR:s regler) såvitt avser etnisk tillhörighet. Undantaget fördes 
över från äldre lagstiftning och syftar främst till att ge möjligheter 
till riktade insatser till kvinnor ifråga om boende (särskilt behovet 
av skyddat boende), vilket alltså faller utanför DCFR:s i förta hand 
avsedda tillämpningsområde, och riktat stöd till kvinnor för att 
komma igång med och kunna driva näringsverksamhet.115 

Valet i DCFR att inte skilja på direkt och indirekt diskriminering 
vilar på att det är det materiella innehållet i EU-rätten som skall 
införlivas, och att DCFR:s regler följer andan i direktivet om varor 
och tjänster Art 4 (5).116 Författarna till DCFR konstaterar att huru-
vida direkt diskriminering förekommit är en bedömningsfråga, li-
kaväl som det är en bedömningsfråga huruvida indirekt diskrimine-
ring förekommit och huruvida den kan rättfärdigas.117 Man bedyrar 
att den föreslagna modellregeln inte är avsedd att utöka möjlighe-
terna att rättfärdiga olikabehandling, och att endast mycket särpräg-
lade omständigheter kan rättfärdiga etnisk diskriminering.118 Kanske 
är man, i relation till strävan att modellreglerna skall kunna anpas-
sas till EU:s reglering, lite oförsiktig när man säger att också direkt 
diskriminering kan rättfärdigas [justify], eftersom den EU-rättsliga 
regleringen ändå bygger på att det inte går (att olikabehandling ändå 
ryms i ”jämförbar situation” är en annan sak, se ovan 3.3.2). Om 
man sakligt sett har rätt eller inte spelar inte så stor roll (det spelar 
heller ingen roll om den EU-rättsliga uppdelningen är praktiskt 
eller teoretiskt hållbar eller inte), man har avslöjat en illojalitet med 
den EU-rättsliga diskrimineringsregleringen. Om man har rätt blir 
också den EU-rättsliga praxis som pekar ut vissa handlingar som 
just direkt diskriminering ointressant i det avseendet. Dessutom blir 

 
114 Prop. 2007/08:95 s. 157. 
115 Prop. 2007/08:95 s. 520 f. 
116 DCFR, Full Edition s. 184.  
117 DCFR, Full Edition s. 184.  
118 DCFR, Full Edition s. 184. 
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det nog, med den retoriska utgångspunkten att det är en mänsklig 
rättighet att inte diskrimineras, svårt att utan vidare acceptera att 
det i varje enskilt fall skall göras en avvägning mot andra intressen, 
i vart fall med mindre än att dessa intressen också är mänskliga rät-
tigheter. Att begreppet mänskliga rättigheter riskerar att drabbas av en 
viss inflation kan man dock leva med – om man kan dela upp 
diskrimineringen i direkt (som inte kan rättfärdigas, utom möjligen i 
extremfall där en annan mänsklig rättighet står på spel) och indirekt 
(som kan rättfärdigas också vägd mot andra tungt vägande intres-
sen). 

Operationen vädjar till känslan av rättvisa snarare än till logiken, 
och det är i och för sig inget fel i det. Jag hyser för egen del sympa-
tier för DCFR:s lösning, inte minst just för att den undviker den 
systematiskt rätt svårhanterliga distinktionen mellan direkt och in-
direkt diskriminering. Den preferensen bygger i sin tur inte på an-
nat än tanken på att rättvisan befrämjas mer av att den rättsliga av-
vägningen mellan olika intressen, juridiken, tydliggörs i proportiona-
litetsbedömningen hellre än ”göms” i rekvisitet jämförbar situation. 
Jag tror inte heller att den mer formella inställning som EU-rätten, 
och därmed i viss mån den svenska lagstiftaren nog trots allt intar 
är bättre ägnad att garantera rättvisa i det enskilda fallet, men jag 
kan förstås inte leda det i bevis, lika lite som motsatsen kan bevisas. 
Det finns dock ingenting som säger att regler enligt DCFR:s modell 
i och för sig är en bättre garant för rättvisa i det aktuella avseendet. 
Hur proportionalitetsbedömningen skall utföras och vilka mål som 
är legitima är förstås mer eller mindre öppna frågor, ytterst att be-
döma av den domstol som har att behandla det konkreta fallet. I 
diskrimineringslagen kan bedömningen ske mot bakgrund av mål-
stadgandet i 1 kap 1 §, och inom ramen för EU-direktiven kan 
prövningen ske mot bakgrund av de mål som uttrycks i respektive 
ingress, och i fördragen. Om DCFR II. – 2 har en motsvarande 
bestämmelse ger den som sagt å ena sidan ett mer individorienterat 
intryck (se ovan 3.1), men å andra sidan pekar den rationalitet som 
kommer till uttryck i DCFR:s deklaration om de underliggande och 
övergripande principerna till stöd för (ekonomisk) välfärd åt ett 
annat håll. Regleringens övergripande syfte är att befrämja välfärd, 
och det skall ske genom marknaden. Då kan det nog ändå tänkas att 
individen, mot bakgrund av den logiken, får vidkännas en del nega-
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tiv särbehandling såsom proportionerlig. Det är dock inte nödvän-
digtvis av ondo, men det är en värdering som byggs in i reglerna.119 

3.5 Remedier 

3.5.1 Ekonomisk ersättning 

I fråga om påföljder för konstaterad diskriminering hänvisar DCFR 
i II. – 2:104 (1) till de påföljder som finns i bok III kapitel tre, var-
vid det betonas att dessa innefattar skadestånd för ekonomisk och 
icke-ekonomisk förlust. Enligt DCFR II. – 2:104 (2) skall påföljden 
vara proportionerlig till skadan eller den förväntade skadan. Den 
avskräckande effekten av påföljder får tas i beaktande. 

(1) If a person is discriminated against contrary to II. – 2:101 (Right 
not to be discriminated against) then, without prejudice to any remedy 
which may be available under Book VI (Non-contractual liability for 
Damage caused to Another), the remedies for non-performance of an 
obligation under Book III, Chapter 3 (including damages for econo-
mic and non-economic loss) are available. 

(2) Any remedy granted should be proportionate to the injury or anti-
cipated injury; the dissuasive effect of remedies may be taken into ac-
count. 

Skadeståndet i DCFR är inte väsensskilt från den diskrimineringser-
sättning som skall utgå enligt 5 kap. 1 § DiskL,120 men denna går på 
sätt och vis ett steg längre, ett steg som tas för att den skadestånds-
sanktion som tidigare följt på diskriminering inte ansetts vara till-
räcklig.121 Och i någon mån är det ju svårt att bortse från att så är 
fallet – diskriminering förekommer ju alltjämt. I den tanken grun-
dar sig också den nya benämningen: ”Syftet med en ny påföljd i 
den nya diskrimineringslagen är att domstolarna fortsättningsvis 

 
119 Det har vissa konsekvenser: ”[Alla vet] att det inte går an och inte är meningen att en 
domstol skall kunna ifrågasätta de mest grundläggande normerna i samhällsstrukturen, 
t. ex. de strukturella olikheter som den fria marknaden ger upphov till.” Christensen, A, 
Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning och normativa förändringsprocesser 
s. 47. Jfr. dock härtill EU-domstolen i senare mål som mål C-109/00 Tele Danmark och 
mål C-54/07 Firma Feryn. 
120 Se härom Friberg, S, Kränkningsersättning s. 480 ff. 
121 Prop. 2007/08:95 s. 386 ff. Jfr. Andersson, H, Diskrimineringsersättning (3) – Den 
rättsliga och den politiska diskursen möts för en kritisk analys, vari argumentationen i 
Ds 2007:10 ”Skadeståndsfrågor vid kränkning” (som föregick propositionen), skärskå-
das. 
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inte ska göra direkta jämförelser med de ersättningsnivåer som till-
lämpas i mål om kränkningsersättning enligt skadeståndslagen.”122 

Sanktionen skall vara kännbar och därmed motverka diskrimine-
ring.123 Man talar om en preventiv funktion, och det gör man obe-
hindrat även om en sådan funktion hos en regel knappast kan visas. 
”Regeringen anser emellertid att det finns goda skäl att ha tilltro till 
effekterna av höga ersättningsnivåer”.124 Vilka dessa skäl är utveck-
las något, utifrån förutsättningen att den presumtive diskriminera-
ren avhåller sig från den diskriminerande handlingen under hotet 
om att behöva betala ersättning. Tanken bygger på att denne är 
ekonomiskt rationell, i den meningen att denne strävar efter att 
undvika kostnader som inte är förenade med en förtjänst. Reger-
ingen fortsätter: ”Diskriminering i näringsverksamhet kan ha sin 
grund i rent företagsekonomiska överväganden där den verksam-
hetsansvarige anser sig ha något att vinna på att diskriminera en 
viss grupp. Ett exempel på detta kan vara ett företag som inte an-
ställer en homosexuell man, eftersom man tror sig veta att företa-
gets kunder har en fördomsfull inställning till homosexuella. […] I 
andra fall, när diskrimineringen inte utgör ett medvetet ställningsta-
gande, hade den kanske kunnat undvikas om det i ett tidigare skede 
hade avsatts resurser i verksamheten för ett förebyggande arbete 
mot diskriminering.”125 Eftersom det i utgångspunkten är närings-
idkaren själv som bestämmer vad som är en ekonomiskt rationell 
kostnad att ta, kan man tänka sig att diskrimineringsersättningen, 
för att fylla sitt preventiva syfte, måste sättas så högt att det är mer 
ekonomiskt rationellt att underlåta att vidta den diskriminerande 
åtgärden, eller vidta en annan, icke-diskriminerande åtgärd. Hur ett 
sådant belopp skall fastställas framgår inte. 

Utifrån att ”[d]iskrimineringsersättningen [både skall] utgöra er-
sättning för den kränkning som överträdelsen innebär och av-
skräcka från diskriminering”126 uppkommer till synes den likaledes 
till synes oönskade situationen att det spelar roll för den kränktes 
ersättning vem som har utfört kränkningen. Ett stort företag måste 
åläggas betala ett större belopp för att det skall vara ”kännbart”, 
jämfört med ett litet företag. Att en avskräckande effekt förutsätter 

 
122 Prop. 2007/08:95 s. 391. 
123 Se Prop. 2007/08:95 s. 391 ff., där utgångspunkten upprepas flera gånger. 
124 Prop. 2007/08:95 s. 390 f. 
125 Prop. 2007/08:95 s. 391. 
126 Prop. 2007/08:95 s. 391. 
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att företagets art och storlek tas med i beräkningen, men regeringen 
utvecklar inte resonemanget. Bara hur ett företags storlek i detta 
sammanhang skall bestämmas kunde annars vara värt en utredning. 
Man kan tänka sig att omsättningen skulle ligga till grund för er-
sättningen (den är lätt mätbar, men säger kanske inget om vad som 
är kännbart), eller antal anställda (vissa typer av strukturellt grundad 
diskriminering kan träffa fler på ett företag med många anställda 
vilket skulle göra diskrimineringen ”värre”, men det säger ändå ing-
et om det enskilda fallet), varför inte vinst (vinsten för ett diskrimi-
nerande företag kan synas till en del orättmätig, varför det tycks 
följdriktigt att beräkna ersättningen på denna, men det fungerar 
förstås inte om företaget går med förlust), en avvägning av dessa 
eller andra kriterier eller något annat. 

Om man ändå godtar att den diskriminerandes ekonomi bör 
spela roll för diskrimineringsersättningens storlek leder det i sin tur 
till konsekvensen att den diskriminerade får olika ersättning bero-
ende på vem förövaren är. Om man flyttar fokus från preventionen 
och den diskriminerande till den diskriminerade och kränkningen, 
som ju ersättningen skall vara en rimlig kompensation för, kan det 
synas som om samma kränkning ger olika belopp. Men det förut-
sätter i sin tur att kränkningens storlek är direkt avhängig själva 
handlingen, och att handlingen kan isoleras från utövaren och den 
utsatte. Också den utsatte har ju olika förutsättningar, och det är 
inte utan vidare givet att den rike respektive den fattige diskrimine-
rade skall anses vara gottgjorda med samma ersättning. Eftersom 
kränkningen skall ersättas ekonomiskt låter det sig tänkas att för-
mögenhetsförhållandena skall ändras lika mycket för dem som 
kränkts genom lika handlingar för att de skall vara lika gottgjorda, 
och då kan ”lika” lika gärna vara relativt den tidigare förmögenhe-
ten som det kan vara ett absolut belopp. Av det resonemanget skul-
le följa att den rike diskriminerade skulle behöva en i absoluta be-
lopp större ersättning för att vara lika gottgjord som den fattige. 
Problemet, om det är ett sådant, är kanske inte lösbart. I så fall får 
man leva med att den likabehandling som diskrimineringsförbuden 
skall garantera utmanas i remedierna – i vart fall så länge gottgörel-
sen är ekonomisk ersättning. Där går också juridikens, i vart fall 
civilrättens, gräns. Något annat sätt att sanktionera beteenden finns 
inte (i vart fall inte utanför straffrätten), och något annat sätt att 
kompensera den kränkta kan inte tänkas. 
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Dessutom, och det är kanske ett större problem, implicerar tan-
ken på den ekonomiska preventionen att det kan vara ekonomiskt 
rationellt att vidta en handling som är diskriminerande, eller åtmin-
stone att det kan upplevas som ekonomiskt rationellt. Lagstiftarens 
exempel handlar om ett företag som inte vill anställa en homosexu-
ell man för att man tror sig veta att kunderna ogillar homosexuella 
(man får väl anta att detsamma gäller om näringsidkaren faktiskt vet 
att kunderna lika faktiskt ogillar homosexuella). Det vore dock 
problematiskt för retoriken om det demokratiska samhällets värde-
ringar ställdes mot samhällets (i allmänhet) och näringsidkares (i 
synnerhet) intresse av ekonomisk effektivitet. Istället ges diskrimi-
nerande beteende en annan karaktär genom hänvisning till att den 
bygger på fördomar (inte ekonomiskt rationella resonemang), vilket 
i sin tur möjliggör tanken på att omedveten diskriminering kan 
undvikas eller minskas med förebyggande arbete (till exempel upp-
lysning, kan antas). I samma andetag legitimerar man också att den 
som diskriminerar omedvetet kan åläggas kännbara sanktioner, ef-
tersom denne genom att avsätta resurser till förebyggande arbete 
kunnat undvika diskriminering (se strax ovan not 125). Diskrimine-
ring har på så sätt gjorts till en fråga inte om illvilja utan om okun-
skap. Tekniken är inte så olik den som används när man i rättsliga 
dokument förklarar en viss teori för vetenskapligt ohållbar (se ovan 
3.2.2.2), om än mer subtil.  

3.5.2 Andra tänkbara påföljder 

Utöver ekonomisk ersättning kan ogiltighet eller jämkning följa på 
diskriminering enligt diskrimineringslagen (5 kap. 3 st.), liksom en-
ligt DCFR. Om den följden anses problemfri är saken den motsatta 
med den möjlighet att kräva att ett avtal ingås (i just detta avseende 
haltar idén om att genomföra CFR i form av ett optional instrument, 
eftersom den förutsätter att parterna vill ingå ett avtal) och fullgörs 
som i och för sig kan följa av DCFR III. -3:302 (Enforcement of non-
monetary obligations). Även om den inte kan uteslutas bör den enligt 
författarna tillämpas med största försiktighet.127 I ett exempel 
åskådliggörs tanken på att en ung gravid kvinna kan tänkas ha rätt 
att kräva ett avtal om hyra av bostad, medan den som på rasistiska 
grunder förvägras att köpa mat får nöja sig med skadestånd, under 

 
127 DCFR, Full Edition s. 189. 
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förutsättning att det finns annan mat att tillgå i området.128 Någon 
motsvarande möjlighet finns inte i diskrimineringslagen. 

Däremot finns i, kan avslutningsvis kort uppmärksammas, möj-
ligheten i svensk rätt att handlingar som innebär diskriminering 
vilken träffas av 2 kap. 12 § DiskL i vissa fall också är straffbelagda. 
16 kap. 9 § 1 st. brottsbalken (BrB), enligt vilken ”[e]n näringsidka-
re som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller 
hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbe-
kännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de vill-
kor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till 
andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i 
högst ett år.”129 I fjärde stycket läggs sexuell läggning till som diskri-
mineringsgrund. I samband med diskrimineringslagens införande 
ändrades 16 kap. 9 § 4 st. BrB från homosexuell läggning till sexuell 
läggning. Därmed kommer straffstadgandet i 16 kap. 9 § BrB att 
motsvara diskrimineringslagens, där ”sexuell läggning” betyder 
”Homo- bi- och heterosexuell läggning” (1 kap. 5 § 1 st. 5 p. 
DiskL).130 Den ganska snäva bestämningen till tre sexuella läggning-
ar tycks grunda sig i en rädsla för att skydda sådant man inte vill 
skydda. Någon gång nämns pedofili,131 men annars är man förtegen 
om vad det är man till varje pris vill hålla utanför diskrimineringsla-
gens skydd. Ett sådant pris tycks vara att diskrimineringslagstift-
ningen inte skyddar, till exempel, asexuella personer, men om det är 
medvetet eller inte (eller om man faktiskt inte anser andra personer 
än just homo- bi- och heterosexuella skall skyddas av diskrimine-
ringslagstiftningen – vilket ju innebär att personer med asexuell 
läggning har samma skydd som de sexuella läggningar man inte vill 
skydda) framgår inte. Samtidigt med den materiella ändringen i 16 
kap. 9 § 4 st. brottsbalken justerades 1 och 3 st. språkligt.132 Brotts-
balkens bestämmelse överlappar alltså diskrimineringslagens civil-
rättsliga skydd, men är begränsat till näringsidkare och ”den som är 
anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidka-
res vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar 
allmänt uppdrag” (16 kap. 9 § 2 st. brottsbalken). Bestämmelserna i 

 
128 DCFR, Full Edition s. 190. 
129 För en diskussion om överlappningen mellan diskrimineringslagens påföljder och 
brottsbalkens, se Friberg, S, Kränkningsersättning s. 484 ff. 
130 Se prop. 2007/08:95 s. 128 f. 
131 Prop. 2007/08:95 s. 124 och s. 129. 
132 Se prop. 2007/08:95 s. 570. 

43 
 



Mikael Hansson 

2 kap. 12 § DiskL är dock inte begränsade till näringsidkare. En 
begränsning till näringsidkare fanns också i de bestämmelser som 
föregick nuvarande 2 kap. 12 § DiskL, men den togs bort i sam-
band med diskrimineringslagen i syfte att få den svenska reglering-
en att överensstämma med EU-rätten.133 

3.6 Bevisbörda 

Konstruktionen av diskrimineringsskyddet i DCFR ser bekant ut 
för en svensk betraktare. Det gäller också bevisbördan som, liksom 
i Diskrimineringslagen (6 kap. 3 §), i DCFR är placerad i en egen 
artikel. (DCFR II. – 2:105): 

(1) If a person who considers himself or herself discriminated against 
on one of the grounds mentioned in II. – 2:101 (Right not to be dis-
criminated against) establishes, before a court or another competent 
authority, facts from which it may be presumed that there has been 
such discrimination, it falls on the other party to prove that there has 
been no such discrimination. 

Konstruktionen är också densamma: den som anser sig diskrimine-
rad har att styrka omständigheter som gör det antagligt att diskrimi-
nering förekommit. Konstruktionen är hämtad från EU-rätten, 
särskilt bevisbördedirektivet art. 4,134 en konstruktion som går igen i 
direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om varor 
och tjänster art 9,135 direktivet mot etnisk diskriminering136 art. 8 
och direktivet om genomförandet av principen om lika möjligheter 
och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet art. 19.137 

 

Bevisbördans konstruktion innebär att det för att diskriminering 
skall föreligga, enligt ordalydelsen, nödvändiga orsakssambandet mel-
lan handlingen och diskrimineringen kan hållas utanför diskussio-
nen (och utanför rubrikerna i denna uppsats). Det blir alltså en frå-
ga för den svarande att bevisa icke-förekomsten av orsakssamband 
mellan diskrimineringsgrund och behandling, snarare än för den 
diskriminerade att bevisa förekomsten av ett sådant samband. Här 
kan författarna bakom DCFR tyckas ge uttryck för en inkonse-

133 Se prop. 207/08:95 s. 241. 
134 Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om 
könsdiskriminering. 
135 Direktiv 2004/113/EG. 
136 Direktiv 2000/43/EG. 
137 Direktiv 2006/54/EG. 
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kvens, när de säger att trots att definitionen av diskriminering 
(DCFR II. – 2.101) innehåller ett krav på orsakssamband så är ändå 
inget kausalsamband mellan orsaken och behandlingen nödvän-
dig.138 Inkonsekvensen som man ger uttryck för finns dock inbyggd 
också i den svenska diskrimineringslagen (och EU-rätten), och av 
praktiska skäl kanske det är välövervägt att välja att fortsätta leva 
med den. Problemet har sin grund i att orsakssambandet ideolo-
giskt är en fråga om verkligheten, men diskrimineringsfrågan kan 
alltså avgöras helt utan att man (domstolen) faktiskt vet något om 
förhållandet mellan missgynnandet och orsaken.139 Också den be-
dömningen är, även om den antyder naturvetenskaplighet, en juri-
disk fråga, att avgöras av jurister. Därmed sätts inte heller den teo-
retiskt besvärliga frågan om distinktionen mellan objektiva och 
subjektiva moment på sin spets – vi kan säga att det är den diskri-
minerande effekten (inte syftet) som är avgörande (se ovan vid not 
88), utan att bekymra oss om att orsakssambandet ändå tycks un-
derförstå ett subjektivt moment. Särbehandlingen sker på grund av 
något, som kan vara undermedvetet för den handlande, men beve-
kelsegrunden är ändå subjektiv.140 

Lyckas den kärande med att göra diskriminering antagligt går 
bevisbördan över på motparten som har att visa att den sålunda 
bevisade negativa särbehandlingen inte har samband med diskrimi-
nering utan att den beror på något sakligt förhållande. Lyckas mot-
parten inte det befinnes diskriminering föreligga. Den rättsföljden 
framgår inte uttryckligen av 6 kap. 3 § DiskL, vilket kan tyckas lite 
egendomligt. Rättsliga regler brukar kunna delas upp i rättsfaktum 
och rättsföljd, ett mönster som i och för sig också kan appliceras på 
6 § 3 st. DiskL. Om den förment diskriminerade visar omständighe-
ter som ger anledning att anta att diskriminering föreligger så skall 
den förment diskriminerande visa att ingen diskriminering förelig-
ger. Analyserad på det viset blir dock rättsföljden, och därmed re-
geln, ganska meningslös. Varför parterna skall visa det ena eller 
andra framgår inte explicit. Det egendomliga, i detta avseende, lig-
ger i att hela regeln snarare utgör ett rättsfaktum för rättsföljden att 

 
138 DCFR, Full Edition s. 177. 
139 Jfr. Fransson, S, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister – experter eller orakel? s. 
129 ff. 
140 Se Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (1) – bevisning av omständigheter 
och bevekelsegrunder kap. 1.2 och 4. Se också, om skillnaden mellan syfte, uppsåt och 
subjektiva rekvisit, Glavå, M, Arbetsrätt s. 349 och s. 356. 
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talan om diskriminering gillas, en rättsföljd som är underförstådd. 
Ändå upplevs den svenska regleringen oproblematisk, vilket antag-
ligen beror på att alla som kan komma i kontakt med regleringen 
vet hur regeln skall förstås. Det är för all del inte heller särskilt svårt 
att räkna ut hur det hela är tänkt, men det är nog ändå belysande att 
bevisregeln kan införas på det sättet utan att regleringen uppfattas 
som lite egen. Det är ju inte fråga om en portalparagraf som 1 kap. 
1 § DiskL eller DCFR II. – 2:101 utan om en bestämmelse som 
kan vara direkt avgörande för utgången i ett visst mål. Den riktar 
sig dock knappast till den diskriminerade personen, utan till juristen 
som har att hantera behandlingen som en rättsfråga – också i något 
så mänskligt som diskrimineringsfrågor är juridiken av jurister för 
jurister (juristerna tänker rätten). Genom reglerna, inte minst bevis-
reglerna, förrättsligas de faktiska händelserna – då bestäms om 
diskriminering, i en rättsligt relevant mening, förekommit, eller rätta-
re; befunnits bevisad.141 Det är dock ingalunda något särskilt för 
diskrimineringsfrågor, utan gäller för varje rättslig bedömning som 
ju utgår från vad man vet (det vill säga bestämmer att man vet), låt 
vara att bevisfrågan kan vara mer eller mindre svår. 

I DCFR II. – 2:105 finns en särbestämmelse som undantar för-
sta stycket i fall då en domstol eller någon annan behörig myndig-
het svarar för att utreda omständigheterna i fallet: 

(2) Paragraph (1) does not apply to proceedings in which it is for the 
court or another competent authority to investigate the facts of the 
case. 

Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i den svenska diskrimi-
neringslagstiftningen. En privaträttslig tvist utmärks lite förenklat 
av att de tvistande parterna förser domstolen med processmateria-
let, och kanske hör bestämmelsen till en syn på diskrimineringsrät-
ten (om den finns, se strax nedan) som en offentligrättsligt grundad 
rättsordning snarare än en civilrättslig (trots placeringen i DCFR, 
som ju handlar om en europeisk civilrätt). Som för att markera det 
från ett privaträttsligt perspektiv avvikande kan det också upp-
märksammas (även om en motsvarande regel inte har någon plats 
vare sig i den nationella regleringen eller i DCFR) att medlemssta-
terna tillåts att införa regler som är fördelaktigare för den ena par-

 
141 Jfr. Malmberg, J, Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten s. 245 och s. 255. 
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ten (käranden, det vill säga den förment diskriminerade).142 Syftet 
med bevisreglerna är att främja diskrimineringsregleringens effekti-
vitet,143 vilket också understryker det speciella i regleringen, jämfört 
med mer utpräglat privaträttsliga regler. Kanske kan, vilket antytts 
ovan, diskrimineringsrätt beskrivas som ett eget rättsområde, och be-
teckningen dyker upp här och var.144 Några mer samordnade försök 
är det knappast fråga om, men det markerar området som ett sär-
skilt sådant, avskiljt för en viss expertis – vilken tänker på ett visst 
sätt.  

4 Avslutningsvis – några ännu mer  
    övergripande tankar 

DCFR handlar om vilka materiella regler som bör gälla för vissa 
specifika frågor, men också om hur ett regelverk kan och bör for-
muleras. I ett sådant arbete kommer man att ställas inför frågor om 
fördelning av makt, inom ramen för DCFR framförallt mellan lag-
stiftare (eller motsvarande) och rättstillämpare, det vill säga typiskt 
sett domstolar. Man kan tänka sig att normgivning eller tillämpning 
av de givna normerna lämnas till branschorgan eller andra privat-
rättsliga subjekt, men DCFR är inte en normgivningsordning på det 
viset att den typen av frågor blir intressanta. DCFR utgörs av mo-
dellregler syftande till en civilrättslig reglering, vilket innebär att 
makten är hos parterna, och det är närliggande att analysera reglerna 
utifrån dess ingrepp i parternas autonomi – vilket också är en fråga 
om maktens fördelning. Idealet för DCFR är ju också ett genomfö-
rande i form av ett optional instrument, det vill säga parterna skall 
 
142 Se direktiv 97/80/EG om bevisbörda i mål om könsdiskriminering art. 4.2 och 
ingressen (14), direktiv 2004/113/EG om likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om varor och tjänster art 9.2, direktiv 2000/43/EG direktivet mot etnisk diskrimine-
ring art. 8.2 och direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjlig-
heter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet art. 19.2 och ingressen (30). 
143 Se direktiv 97/80/EG om bevisbörda i mål om könsdiskriminering, ingressen 17-
18), 2004/113/EG om likabehandling av kvinnor och män i fråga om varor och tjäns-
ter, ingressen (22), direktiv 2000/43/EG direktivet mot etnisk diskriminering, ingressen 
(21) och direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter 
och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, ingressen (30). 
144 Se titeln på den strax ovan omtalade Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten – 
notera också att benämningen i protokollet från sektionsmötet (som är utgivet under en 
annan redaktör än referatet) försetts med citationstecken: Bevisfrågor i den nya 
”diskrimineringsrätten”, Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik 18.-20. Augusti 2005, 
Band II s. 97-115. Se också, för ett nedslag, Andersson, H, Diskrimineringsskadestånds-
rätt (1) – Bevisning av omständigheter och bevekelsegrunder 1.1. 
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själva ha makten i så stor utsträckning som möjligt. Om modellreg-
lerna skall förstås som en enhet till skydd mot vissa oönskade bete-
enden kan parterna inte disponera över reglerna partiellt (se ovan 
3.2.1.1), och i DCFR II. – 2 stannar makten därför i princip på 
normgivaren såvitt kommer an på grunder och definitioner av 
diskriminering. Det lämnas dock till rättstillämparen att avgöra i 
vilka konkreta situationer förbuden skall slå till, och därmed att 
bestämma över förbudens omfattning. Det mer utpräglat politiska 
momentet ligger måhända närmare ytan än i övriga böcker, som på 
ett ändamålsenligt sätt skall förebygga rättsliga problem, eller ge 
verktyg för att lösa dem om de ändå uppkommer. Reglerna om 
förbud mot diskriminering motiveras istället primärt av rättviseskäl. 

I DCFR motiveras diskrimineringsförbudens närvaro också av 
att CFR är tänkt att fungera i en EU-rättslig miljö. Att regleringen i 
princip är kalkerad på den tillämpliga EU-rättsliga regleringen är 
således inte förvånande. Skall DCFR kunna förverkligas i en CFR 
måste den rimligen uppfylla EU-rättens krav (vilket den kanske 
ändå inte gör, se ovan 3.4 vid not 112), åtminstone tillräckligt nära 
för att det skall räcka med att justera vissa detaljer. De föreslagna 
modellreglerna bör också vara tillräckligt flexibla för att lätt kunna 
anpassas till förändringar i den rättsliga kontexten (såsom ny EU-
lagstiftning, till exempel införande av en ny diskrimineringsgrund i 
fråga om tillhandahållande av varor och tjänster). 

Man kan nog sluta sig till att modellreglerna i DCFR II. – 2 utan 
större problem kan tillämpas i en svensk kontext, kanske med vissa 
justeringar (till exempel ifråga om huruvida också juridiska perso-
ner skall kunna vara diskriminerade). DCFR:s utformning har rent-
av vissa fördelar framför den som diskrimineringslagen uppvisar, 
fördelar som inte minst har att göra med den ibland efterfrågade 
enkelheten och överskådligheten.145 Det sistnämnda kan till viss del 
kan ha att göra med att den svenska diskrimineringslagens regler 
om diskriminering omfattar fler situationer och fler grunder. Ge-
nom att negativ särbehandling enligt DCFR alltid (här bortses till-
fälligtvis från dess diskrepans med EU-rätten) kan rättfärdigas i en 
proportionalitetsbedömning kan det nog också tänkas att modell-
reglerna är beredda att tillåta olikabehandling i situationer där den 
svenska diskrimineringslagen skulle förbjuda motsvarande hand-
ling. Om det är en fördel eller nackdel kan självfallet diskuteras – 

 
145 Se till exempel Malmberg, J, Bevisbörderegler i diskrimineringsrätten s. 255. 
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särskilt politiskt. Regelverken har också lite olika syften och inrikt-
ning, och diskrimineringsförbuden i DCFR kan uppfattas som sär-
lingar, kanske rentav ett nödvändigt ont. De syftar ju inte, jämfört 
med de flesta andra modellregler i DCFR, lika uppenbart till att 
underlätta kommersiell handel, även om de i och för sig mycket väl 
kan legitimeras så. Att det dock kan vara ekonomiskt gynnsamt att 
missgynna individer på grund av kön eller etnicitet, direkt eller indi-
rekt, måste man dock då bortse ifrån, liksom att reglerna kan utgö-
ra en inskränkning i avtalsfriheten. 

De tankar som här framförts är varken ägnade eller ämnade att 
irrelevansförklara diskrimineringsförbuden i DCFR, och av lätt 
insedda skäl än mindre att sänka det ganska imponerande projekt 
som DCFR i sin helhet utgör. I själva imponansfaktorn ligger också 
kanske det mest intressanta med DCFR. Man bedyrar att projektet 
vilar på vetenskaplig grund, och att dess eventuella genomförande 
är en politisk fråga, utom projektets kontroll. Modellreglerna är 
dock samtidigt ämnade att befrämja välfärden i Europa, främst den 
ekonomiska. Därför kan det upplevas naturligt att utvärdera regler-
na och projektet utifrån dess ekonomiska effektivitet, vilket också 
gjorts utifrån studier som bekänner sig till Law and Economics (se 
ovan not 52). Reglerna kan också utvärderas utifrån hur väl ägnade 
de är att lösa vissa rättsliga problem.146 De kan också utvärderas 
utifrån frågor om var makten i regleringen placeras, i vad som skul-
le kunna kallas ett demokratiskt perspektiv. 

Apropå på frågan om makt kan man återknyta till de ickepolitis-
ka ambitioner som kommer till uttryck i DCFR (se ovan 2). Men 
det slutar inte där. Christian von Bar mäler: ”The political debate 
will remain difficult. In England they will say that some strange 
continentals are aiming at bringing the Code Napoléon to the Isles, 
in France they will argue that the text looks so very British, and in 
Germany they will sharpen their arrows by complaining that some 
of the rules look so very German (!). All that will be overcome. It is 
positive that we have such debates. They will also contribute to 
what we should determinedly be working for: the development of a 
genuinely European legal culture.”147 

Och så var det då det där med tankarna. Frågan om makt, och 
viljan därtill, kommer som synes till uttryck i hur saker beskrivs. 
 
146 Se till exempel Ingvarsson, T, Anfordringsgarantier och oberoende personsäkerheter 
i europeisk och nordisk rätt särskilt s. 5. 
147 von Bar, C, Eurpeisation of Law: Harmonisation or Fragmentation? s. 518. 
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Den som har makten över verklighetsbeskrivningen har makten 
över vad som kan tänkas, och därmed över rätten. Ambitionerna 
bakom DCFR är säkerligen de bästa, men det ger inte anledning att 
blunda för att ambitiösa projekt kan änd(r)a världen (som vi känner 
den). I George Orwells 1984, som utspelar sig just år 1984, skildras 
en värld med ett styrande parti vars enda mål är makt, och vars 
handlingar helt och hållet dikteras av det målet. Man använder 
övervakning i hemmen, tortyr, offentliga avrättningar, dagliga two 
minute hate, påhittade fiender, angiveri och vad som tänkas kan för 
att behålla makten. Den dystopiska skildringen av ett totalitärt 
samhälle har uppfattats som en varning till såväl statsledare som 
dess väljare, en varning som till synes tagits på allvar, åtminstone i 
det vi känner som västvärlden. En del av den västerländska kultu-
ren som varningen kunde ha varit direkt riktad till har dock inte 
känt sig träffad – (rätts)vetenskapen. Partiets främsta verktyg i 
1984, det som för alltid skall konsolidera makten i Partiets händer, 
är nämligen inte övervakningen och skräcken, utan kontroll över 
språket. Partiet nöjer sig inte med mindre än total och evig makt – 
och då räcker varken övervakning eller terror, och då förslår inte 
heller juridiken, begränsad som den är att kontrollera och sanktio-
nera människors agerande. Den som har kontroll över språket har 
nämligen, är partiets avgörande insikt, kontroll över människors 
tankar. Och just där kanske vi borde känna oss träffade; språket är 
ju, som bekant, juristens främsta verktyg... Projektet att ta kontrol-
len över språket skall i 1984 genomföras genom att införa språket 
Newspeak, som i grund och botten är en effektivare variant av den 
engelska som talas allmänt (på newspeak: ”oldspeak”).148 Det är dock 
ett stort projekt, mycket större än kontroll genom övervakning, 
tortyr och liknande, och det förväntas därför inte vara fullt ut ge-
nomfört förrän år 2050. Man kan ana, alla andra jämförelser åsido, 
att författarna bakom DCFR har förhoppningar om en snävare 
tidsplan än så. Men så är ju inte deras projekt till närmelsevis lika 

 
148 Kanske avslöjar, medvetet eller omedvetet, Ole Lando ett litet Thoughtcrime när han 
rubricerar ett avsnitt om undertryckande av de verkliga skälen bakom ett visst ställ-
ningstagande i rättsliga dokument (se not 9) The ”double speak” – "lögn” på Newspeak, 
Lando, O, The Worries of a Comparatist s. 26. I så fall; är då bekännelsen i den något 
senare självbiografin en avbön (?): ”I want the laws of Europe to be unified; I want the 
lawyers in Europe to talk the same legal language, to understand each other. I do not 
wish the laws to be unified in great detail. There must be room for some polycentrism; 
there already is within the same country, so why should there not be in Europe?” Lan-
do, O, My life as a lawyer s. 268. 
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ambitiöst – bara en gemensam referensram för den europeiska pri-
vaträtten. Därtill går ju förhoppningar om ett optional instrument 
verkligen inte att jämföra med Partiets anspråk på verkligt total 
makt – det är utanför komparationens gränser. Huruvida referens-
ramarna, för att verkligen vara gemensamma, förutsätter ett gemen-
samt språk är en annan historia.  

51 
 



Mikael Hansson 

Referenser 

 

Rättspraxis 

EU-domstolen 
Mål 26/62 van Gend en Loos  mot Nederländska skatteförvaltningen 

[1963] ECR 3 (vol. I s. 161) 
Mål C-6/64 Costa mot ENEL. [1964] ECR 1141 (vol. I s. 211) 
Mål C-43/75 Defrenne mot SABENA (Defrenne II) [1976] ECR 00455 

(vol. II s. 59) 
Mål C-177/88 Dekker mot Stichting Vormingscentrum voor Jong 

Volwassenen (VJV-Centrum) Plus [1990] ECR I-03941 
Mål C-127/92 Enderby mot Frenchay Health Authority and Secre-

tary of State for Health [1993] ECR I-05535 
Mål C-342/93 Gillespie and others mot Northern Health and So-

cial Services Boards m. fl.[1996] ECR I-00475 
Mål C-66/96 Høj Pedersen mot Fællesforeningen for Danmarks 

Brugsforeninger and Dansk Tandlægeforening and Kristelig 
Funktionær-Organisation v Dansk Handel & Service [1998] 
ECR I-02327 

Mål C-109/00 Tele Danmark A/S v Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK) [2001] ECR 
I-06993 

Mål C-144/04 Mangold mot  Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981 
Mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding mot NV Firma Feryn [2008 ] ECR s. I-05187 
Mål C-555/07 Kücükdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG [2010] 

Svenska domstolar 
AD 2002 nr 128 
AD 2005 nr 87 
AD 2005 nr 98 
AD 2008 nr 47 
NJA 2009 s. 672 
NJA 2010 s. 629 
T 4062-09 

52 
 



Diskrimineringsförbuden i DCFR bok II kapitel 2 – några tankar 

EU-direktiv 
Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbör-

da vid mål om könsdiskriminering 
Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomföran-

det av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras 
eller etniska ursprung 

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrät-
tande av en allmän ram för likabehandling 

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om ge-
nomförande av principen om likabehandling av kvinnor och 
män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och 
tjänster 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 
2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) 

 

Offentligt tryck 
Bet. 1997/98:KU29  
Prop. 1999/2000:113. Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 
Prop. 2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering 
SOU 2001:39. Ett effektivt diskrimineringsförbud - Om olaga 

diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning 
 

Litteratur 
Andersson, H, Anm. av Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck. 

Skadeståndslagen. En kommentar, JT 2003-04 s. 178-182 
Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (1) – bevisning av 

omständigheter och bevekelsegrunder, InfoTorg Juridik 2006 
Andersson, H, Diskrimineringsskadeståndsrätt (2) - värdering av 

"positivt" respektive "negativt" särbehandlande åtgärder, Info-
Torg Juridik 2007  

Andersson, H, Diskrimineringsersättning (3) – Den rättsliga och 
den politiska diskursen möts, InfoTorg Juridik 2007  

Árnason, R T, (red.) Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik 18.-
20. Augusti 2005, Band II s. 95-115 

von Bar, C, Europeisation of Law: Harmonisation or Fragmenta-
tion? JFT 2010 s. 516-518 

53 
 



Mikael Hansson 

von Bar, C, Clive, E, Schulte-Nölke, H (eds.), Principles, Defini-
tions and Model Rules of European private Law. Draft Com-
mon Frame of Reference (DCFR), Full Edition, Sellier 2009 

von Bar, C, Clive, E, Schulte-Nölke, H (eds.), Principles, Defini-
tions and Model Rules of European private Law. Draft Com-
mon Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Sellier 2009 

von Bar, C, Clive, E, Schulte-Nölke, H (eds.), Principles, Defini-
tions and Model Rules of European private Law. Draft Com-
mon Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition, Sel-
lier 2008 

Böckerman, P Johansson, E, Kiiskinen, U, Heliövaara, M, The rela-
tionship between physical work and the height premium: Fin-
nish evidence, Economics and Human Biology 2010 s. 414–420 

Case, A, Paxson, C, Islam, M, Making sense of the labor market 
height premium: Evidence from the British Household Panel 
Survey, Economics Letters 2009 174–176 

Carlson, L, Searching for equality. Sex Discrimination, Parental 
Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK 
and US Law, Iustus förlag 2007 

Chirico, F, van Damme, E, och Larouche, P, A giant with feet of 
clay. A first law and economics analysis of the Draft Common 
Frame of Reference (DCFR), TILEC Discussion Paper DP 
2010-025 June 2010 

Christensen, A, Strukturella aspekter på diskrimineringslagstiftning 
och normativa förändringsprocesser, Numhauser-Henning, A 
(red.) Perspektiv på likabehandling och diskriminering, Juristför-
laget i Lund 2000 s. 35-65 

Fransson, S och Stüber, E, Diskrimineringslagen. En kommentar, 
Norstedts juridik 2010 

Fransson, S, Sakkunniga i lönediskrimineringstvister – experter 
eller orakel? Fransson, S, (red.) Marknaden – saklig grund för 
lönesättning? En fråga tio svar, Norstedts juridik 2007 

Friberg, S, Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom 
brott, Iustus förlag 2010 

Glavå, M, Arbetsrätt, 2 uppl. Studentlitteratur 2011 
Hesselink, M. W., A Toolbox for European Judges, European Le-

gal Method – Paradoxes and Revitalisation, Neergaard, U, Niel-
sen, R, Roseberry, L, (eds.) DJØF Publishing s. 185-225 

54 
 



Diskrimineringsförbuden i DCFR bok II kapitel 2 – några tankar 

Ingvarsson, T, Anfordringsgarantier och oberoende personsäkerhe-
ter i europeisk och nordisk rätt, Uppsala Faculty of Law Wor-
king Paper 2011:2 

Julén Votinius, J, Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning 
av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, Makadam förlag 
2007 

Kahn-Freund, O, On Uses and Misuses of Comparative Law, Se-
lected Writings, Stevens & Sons 1978 s. 294-319 

Kennedy, D, The Methods and the Politics. Legrand, P och Mun-
day, R (eds.), Comparative Legal Studies: Traditions and Transi-
tions, Cambridge university Press 2003 s. 345-433  

Källström, K och Malmberg, J, Anställningsförhållandet. Inledning 
till den individuella arbetsrätten, 2 uppl. Iustus Förlag 2009 

Lando, O, My life as a lawyer, Juridisk Institut – Julebog, Jurist- og 
økonomforbundets forlag 2002 s. 253-269 

Lando, O, The Worries of a Comparatist, Juridisk Institut – Jule-
bog 2000, Jurist- og økonomforbundets forlag 2000 s. 21-32 

Legrand, P, The same and the different. Legrand, P och Munday, R 
(eds.), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, 
Cambridge University Press 2003 s. 240-311 

Lundborg, P, Nystedt, P, Rooth, D-O, The Height Premium in 
Earnings: The Role of Cognitive skills and Physical Strength, 
IZA Discussion Paper No. 4266, 2009 

Lurger, B, The Common Frame of Reference, Wilhelmsson, T, 
Paunio, E, Pohjolainen, A (eds.) Private Law and the Many Cul-
tures of Europe, Kluwer Law international 2007 s. 177-199 

Maier, L, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten. En rättslig 
studie av gemenskapsrättens inverkan på medlemsstaternas ar-
betsrättsliga normgivningsutrymmen, Jure 2000. 

Malmberg, J, Anställningsavtalet. Om anställningsförhållandets 
individuella reglering, Iustus 1997 

Malmberg, J, Bevisfrågor i den nya diskrimineringsrätten, Bryde 
Andersen, M, (red.) Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik 18.-
20. Augusti 2005, Band I s. 243-256 

Nielsen, R, Diskriminationsforbud og kontraktret, JFT 2009 s. 826-
845 

Nyström, B, EU och arbetsrätten 4 uppl. Norstedts juridik 2011 
Samuelsson, J, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten 

och funktionalismens funktionalitet, Europarättslig tidskrift 
2009 s. 63-86 

55 
 



Mikael Hansson 

56 
 

Sigeman, T, Arbetsrätten. En översikt, 5 uppl. Norstedts juridik 
2010 

Zweigert, K och Kötz, H, An Introduction to Comparative Law, 
3rd ed. Clarendon Press 1998 

 



 



 

 

 


	1 Inledande tankar(
	2 Några tankar om metod
	3 Tankar om modellreglerna
	3.1 Underliggande och övergripande principer
	3.2 Diskrimineringsgrunder
	3.2.1 Alternativa sätt att bestämma diskrimineringsförbudens omfattning
	3.2.1.1 Vissa utpekade diskrimineringsgrunder
	3.2.1.2 En allmän likabehandlingsprincip
	3.2.1.3 En öppen lista på diskrimineringsgrunder

	3.2.2 De i DCFR utpekade grunderna
	3.2.2.1 Kön
	3.2.2.2 Etniskt ursprung


	3.3 Definitioner av ”diskriminering”
	3.3.1 Direkt diskriminering 
	3.3.2 Indirekt diskriminering (och några tankar om  skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering)
	3.3.3 Trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera

	3.4 Möjlighet att rättfärdiga olikabehandling
	3.5 Remedier
	3.5.1 Ekonomisk ersättning
	3.5.2 Andra tänkbara påföljder

	3.6 Bevisbörda

	4 Avslutningsvis – några ännu mer     övergripande tankar
	Referenser
	Framsida MH.pdf
	Diskrimineringsförbuden i DCFR bok II kapitel 2
	Några tankar
	Mikael Hansson




