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1 Inledning 

1.1 ”Det dolde du väl!” 

 

Hösten 1987 sökte min mamma ett jobb som distriktssköterska på en vårdcentral i Umeå. 

Trots att hon gott och väl uppfyllde kraven som ställdes i annonsen, nekades hon 

anställningen med hänvisning till att hon hade två små barn, fyra och sex år gamla. Knappt 

ett år senare blev samma tjänst ledig igen efter att den som anställdes i första omgången 

sagt upp sig. Mamma, som nu väntade mig, sökte jobbet på nytt, men valde att inte säga 

något om graviditeten. Mannen som nekade henne tjänsten första gången kunde inte längre 

bortförklara hennes kompetens och blev då tvungen att anställa henne. Några månader 

senare började magen synas och det blev uppenbart att mamma väntade mig. Mannen 

fällde då vid ett tillfälle den syrliga kommentaren ”det dolde du väl!” och antydde att hon inte 

hade anställts om han hade vetat om graviditeten. 

Idag, 25 år senare, är detta någonting som mamma ofta tar upp i olika sammanhang. 

Att detta inte hade hänt en manlig sökande till samma tjänst är uppenbart enligt henne. 

Även om det är möjligt att ingen diskriminering skett i rättslig mening (vid första tillfället 

tillsattes tjänsten av en annan kvinna och andra gången fick hon ju faktiskt jobbet) ansåg sig 

min mamma kränkt av dessa händelser.1 

Just kränkningen som diskriminering ofta innebär för den missgynnade regleras civilrättsligt 

genom att ålägga den diskriminerande monetära sanktioner. Sedan den nya 

diskrimineringslagen (2008:567, DiskL) trädde i kraft den 1 januari 2009 har den som blivit 

diskriminerad av en arbetsgivare rätt till skadestånd uppdelat i två delar. För det första har 

man i vissa fall rätt till ekonomiskt skadestånd för den förmögenhetsrättsliga skada som 

diskrimineringen lett till. För det andra ska en diskrimineringsersättning betalas; när denna 

ersättning bestäms ska den inte bara gottgöra den kränkning som den missgynnade utsatts 

för, utan också sättas på en nivå som fungerar avskräckande.2 I lagen uttrycks detta som att 

syftet att motverka sådana överträdelser av lagen ska beaktas när ersättningen bestäms.  

                                                                            
1 Vad gäller det första tillfället hade det dock sannolikt uppfyllt dagens kriterier för diskriminering. Före 2001 
innehöll jämställdhetslagen ett krav på en jämförelseperson av motsatt kön för att otillåten könsdiskriminering 
skulle ansetts förelegat. Lagen ändrades för att reglerna inte ansågs stå i överensstämmelse med det s.k. 
likabehandlingsdirektivet, se prop. 1999/2000:143, s. 33 ff. Jmfr dock AD 2002 nr 45, där en gravid kvinna 
ansågs ha blivit könsdiskriminerad trots att ovannämnda ändring av jämställdhetslagen ännu inte genomförts. 
Likabehandlingsdirektivet fick i det fallet direkt effekt, och kvinnan tilldömdes allmänt skadestånd genom en 
analog tillämpning av jämställdhetslagen. 
2 Vem den ska verka avskräckande för är något jag återkommer till i arbetets slutskede. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

 

När jag under de sista terminerna på juristprogrammet fördjupat mig inom arbetsrätt har 

jag vid ett flertal tillfällen stött på uppfattningen att den avskräckande verkan som 

diskrimineringsersättningen ska spegla inte upprätthålls av Arbetsdomstolen. Denna 

uppfattning har yttrats av såväl lärare på Juridicum i Uppsala som av jurister på de 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer jag besökt som en del av utbildningen.  

Diskrimineringslagens tillämpningsområde (vilket framgår av lagens andra kapitel) är 

mycket stort. För att kunna få en någorlunda sammanhängande överblick av relevanta fall 

där diskrimineringsersättning dömts ut har jag valt att avgränsa arbetet till de fall som hör 

arbetslivet till (2 kap. 1-4 §§). Syftet med det här arbetet är att närmare redogöra för de 

diskrimineringsersättningar som utdömts i Arbetsdomstolen sedan den nya 

diskrimineringslagen trädde i kraft 2009.  EU-rätten ställer krav på medlemsstaterna att 

tillförsäkra individen ett skydd mot diskriminering genom ett påföljdssystem som är 

effektivt, proportionerligt och avskräckande.3 Uppsatsen syftar främst till att belysa det 

tredje av dessa rekvisit; dömer Arbetsdomstolen ut diskrimineringsersättningar på en nivå 

som storleksmässigt är i linje med EU-rättens krav? Jag behandlar också huruvida dessa 

ersättningar är avskräckande i den mening EU-rätten kräver och vad det egentligen innebär. 

Diskrimineringsersättningen är visserligen ett slags skadestånd, men i denna uppsats har 

den allmänna skadeståndsrätten i mångt och mycket fått ge plats åt den speciella 

skadeståndsrätten som finns inom arbets- och diskrimineringsrätten.  

Arbetet innehåller främst en löpande analys av gällande rätt (de lege lata), men avslutas 

med min egen uppfattning av hur rättsläget, om nödvändigt, bör ändras (de lege ferenda). 

Uppsatsen har endast för avsikt att behandla den civilrättsliga formen av 

diskriminering. Den straffrättsliga motsvarigheten, det vill säga olaga diskriminering som 

regleras i 16 kap. 9 § brottsbalken (BrB), omfattas således inte. 

 

 

 

 

                                                                            
3 Se t.ex. artikel 6.2 i direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG (likabehandlingsdirektivet), 
artikel 15 i direktiv 2000/43/EG (direktivet mot etnisk diskriminering) och artikel 17 i direktiv 2000/78/EG 
(arbetslivsdirektivet). Praxis på området inrymmer bl.a. målen C-180/95 Draehmpaehl och C-54/07 Firma Feryn, 
vilka jag får anledning att återkomma till nedan. 
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1.3 Metod 

 

Vid skrivandet av detta arbete har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod. I 

enlighet med min uppfattning av den rättsdogmatiska metoden har jag studerat de 

traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Då diskrimineringsrätten i 

stora delar bygger på EU-rätten har även direktiv och EU-domstolens praxis spelat roll i 

detta arbete. I min strävan att hålla metodavsnittet kort och koncist väljer jag att citera 

Hansson: ”Om man tänker sig att ’metod’ betyder ungefär ’tillvägagångssätt’, gör jag 

antagligen ungefär som alla andra som använder ’rättsdogmatisk metod’. Källorna är 

desamma (med undantag för ett fåtal artiklar ur dagstidningar) och de finns på samma 

ställen.”4  

Den avgränsning jag valt att göra, det vill säga att studera utdömd 

diskrimineringsersättning i arbetsrättsliga tvister, innebär att tyngdpunkten främst ligger på 

den praxis som finns tillgänglig. Till min hjälp att studera den eventuella diskrepansen 

mellan å ena sidan lagtext och förarbeten och å andra sidan praxis har jag vänt mig till 

doktrinen. Eftersom diskrimineringsersättningen är en ny påföljd inom detta område har 

jag använt mig av såväl äldre förarbeten som äldre praxis gällande allmänt/ideellt 

skadestånd som jämförelse. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen tar avstamp i nästkommande kapitel, där jag redogör för den svenska 

diskrimineringsrättens framväxt. Detta rättsområde har i Sverige länge varit präglat av EU-

rättens utveckling, men i synnerhet efter att Sverige gick med i unionen år 1995. I samma 

avsnitt tar jag upp praxis från Arbetsdomstolen, Högsta Domstolen (HD) och EU-

domstolen som visar hur lagstiftningen fått genomslag i praktiken. Detta kapitel avslutas 

med en kort redogörelse över skillnaden mellan skadestånd på grund av brott kontra 

diskriminering.  

Kapitlena tre och fyra redovisar de förändringar som trädde i kraft i januari år 2009, då 

den nya diskrimineringslagen trädde i kraft, och vad som skiljer diskrimineringsersättning 

och allmänt skadestånd åt. 

                                                                            
4 Hansson, ”Kollektivavtalsrätten – en rättsvetenskaplig berättelse”, s. 21. 
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Kapitel fem är något av uppsatsens kärna. Här återger jag samtliga åtta domar där 

Arbetsdomstolen dömt ut diskrimineringsersättning och avslutar varje referat med mina 

personliga kommentarer.  

Uppsatsen knyts ihop genom kapitlena sex och sju, där jag ger uttryck för mina 

avslutande reflektioner och slutord.  

 

 

2 Diskriminering före 2008 års lag 

2.1 1979 års jämställdhetslag 

 

Diskriminering på grund av kön är förbjudet i Sverige sedan 1980, då lagen (1979:1118) om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet trädde i kraft. I dess 2 § stadgades att en 

arbetsgivare inte fick missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans 

eller hennes kön. Rekvisitet missgynnande definierades i de två följande paragraferna. 

Enligt 3 § krävdes till exempel att en arbetsgivare vid anställning eller befordran utsett 

någon framför en annan av motsatt kön, fastän den som förbigåtts hade bättre sakliga 

förutsättningar för arbetet eller utbildningen. Detta gällde dock inte om arbetsgivaren 

kunde visa att beslutet till exempel inte berodde på någons kön eller att beslutet var ett led i 

strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet. Värt att notera är att det krävdes en faktisk 

jämförelseperson för att diskrimineringen skulle varit fullbordad. Denna tolkning 

bekräftades så sent som i AD 2002 nr 45, där domstolen visserligen tolkade 1991 års 

jämställdhetslag, men hänvisade till de äldre förarbetena.5  

Vad gäller storleken på det allmänna skadeståndet finns uttalanden i förarbetena till 

1979 års jämställdhetslag, där det anges att utgångspunkten skulle vara den 

skadeståndspraxis som redan fanns i mål rörande anställningsskydd och föreningsrätt.6 Om 

flera personer blivit missgynnade genom att inte ha erhållit det arbete de sökt, trots att de 

hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än den arbetsgivaren utsett, delades 

skadeståndet enligt 8 § mellan dessa. I propositionen motiverades detta med att 

skadeståndets belopp skulle ta avstamp i arbetsgivarens handlande i stort, och därför inte 

ha någon direkt koppling till huruvida det förekommit en eller flera diskriminerande 

handlingar i ett och samma sammanhang.7 Regeringen påpekade dock att helheten skulle 

                                                                            
5 Arbetsdomstolen hänvisade till prop. 1978/79:175, s. 40 ff. Se även not 1. 
6 Prop. 1978/79:175, s. 70 f. 
7 A.a. s. 140. 
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kunna bedömas som ett ”ibland kanske betydligt allvarligare” åsidosättande av 

diskrimineringsförbudet än om bara en diskriminerande handling ägt rum.  

I ljuset av dagens utveckling vad gäller storleken på kränkningsersättningen vid 

diskriminering, är det intressant att läsa vad regeringen ansåg vid införandet av den äldre 

jämställdhetslagen. Skadeståndet skulle hållas på en ”måttlig nivå” och på så vis motsvara 

det sanktionsbehov som fanns; om lagen tillät ”alltför drastiska ekonomiska följder för den 

enskilde felande” ansågs själva syftet med lagen motverkas.8 

 

 

2.2 1991 års jämställdhetslag 

 

Den 1 januari 1992 ersattes den äldre lagen av en ny dito, jämställdhetslagen (1991:433).  

Lagen kom till av flera olika skäl. Även om Sverige ännu inte blivit medlem i Europeiska 

unionen, fanns en strävan att lagen skulle vara förenlig med EG-rätten, vilket den inte 

ansågs vara fullt ut.9 Den utveckling i riktning mot jämställdhet i arbetslivet som lagen 

skulle driva på hade inte heller nått upp till de förväntningar som ställts upp; en del av 

skulden för detta lades på den ”betydande passivitet” som arbetsmarknadens parter ansågs 

ha uppvisat.10 Den nya jämställdhetslagen byggde dock till stora delar på den äldre lagen, 

vilket framkom i specialmotiveringen till varje paragraf, där det ofta hänvisades till 

propositionen från slutet av 1970-talet.11  

I förarbetena till den ändring av lagen som trädde i kraft 2001 behandlades storleken 

på allmänt skadestånd som dömdes ut i enlighet med lagen. Med hänvisning till den äldre 

lagens förarbeten ansåg regeringen att utvecklingen, i såväl Sverige som internationellt, mot 

en ökad medvetenhet om likabehandling som en mänsklig rättighet kunde påkalla ett annat 

synsätt vad gäller skadeståndets storlek. 12  Brott mot diskrimineringslagstiftningen skulle 

därför framöver ses som en allvarlig kränkning och således rendera högre skadestånd än 

vad som var vanligt i andra arbetsrättsliga tvister.13 Vid samma tillfälle korrigerades även 

den bestämmelse i 25 § som stadgade att allmänt skadestånd till flera som diskriminerats i 

samband med till exempel anställning skulle bestämmas på en nivå som om bara en av dem 

hade diskriminerats, för att sedan delas lika mellan dem som diskriminerats. Redan då 

                                                                            
8 A.a. s. 70. 
9 Prop. 1990/91:113, s. 61. 
10 A.a. s. 61. 
11 A.a. s. 91-122. 
12 Prop. 1999/2000:143, s. 60. 
13 A.a. s. 60. 
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hänvisade regeringen till EU-rättens riktlinjer om att skadestånd i dessa sammanhang skulle 

vara ägnat att säkerställa ett faktiskt och effektivt skydd och ha en reellt avskräckande 

effekt på arbetsgivaren samt under alla omständigheter stå i rimlig proportion till skadan.14 

Regeringen underströk samtidigt att en arbetsgivare som diskriminerar flera personer inte 

skulle få något slags ”rabatt” och att skadestånd skulle utformas så att det var kännbart för 

den skadevållande. Genom att ändra lagen i detta hänseende skulle även en 

överensstämmelse med 1999 års diskrimineringslagar uppnås.15 

 

 

2.3 1999 års diskrimineringslagar 

 

I slutet av 1990-talet stiftades tre arbetsrättsliga lagar på diskrimineringsområdet: Lagen 

(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud 

mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Genom dessa lagar 

togs också principen om det delade skadeståndet bort. Med hänvisning till EU-rätten 

framhölls att skadestånd vid diskriminering ska fungera avskräckande, samt att en 

kränkning inte nödvändigtvis blir mindre bara för att flera blivit diskriminerade.16 Genom 

en lagändring 2003 adderades ännu en diskrimineringsgrund till den förstnämnda lagen, 

religion eller annan trosuppfattning. Detta innebar även att lagen ändrade namn till lagen 

om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning. Justeringen genomfördes för att på ett bättre sätt genomföra 

arbetslivsdirektivets förbud mot diskriminering på grund av ”religion eller övertygelse”.17 

Ändringen innebar även att ordet trosbekännelse bröts ut ur definitionen av etnisk 

tillhörighet och istället ersattes med den självständiga diskrimineringsgrunden ”religion eller 

annan trosuppfattning”.18 

 

 

 

 

                                                                            
14 A.a. s. 59. 
15 A.a. s. 60. 
16 Prop. 1997/98:177, s. 49 ff., prop. 1997/98:179, s. 70 f. och prop. 1997/98:180, s. 52 f. 
17 Prop. 2002/03:65, s. 80. 
18 A.a. s. 81 ff. 
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2.4 2003 års diskrimineringslag 

 

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering trädde i kraft 1 juli 2003. Av vad som 

framgår av ovanstående avsnitt, fanns det redan vid den tiden flera lagar som innehöll 

förbud mot diskriminering. Trots detta ansågs de inte täcka in samtliga samhällsområden 

som omfattades av arbetslivsdirektivet och direktivet mot etnisk diskriminering.19 Bland 

annat innebar begreppet arbetslivet en snävare definition inom svensk 

diskrimineringslagstiftning än vad som avsågs i de två direktiven.20 Bland dem områden 

som den nya lagen kom att innefatta fanns arbetsmarknadspolitisk verksamhet, 

näringsverksamhet och yrkesutövning. 

Vad gäller beräkningen av skadeståndet som följde av överträdelser mot 2003 års 

diskrimineringslag hänvisade förarbetena till bland annat 2001 års ändringar av 

jämställdhetslagen, där regeringen framhöll att skadeståndsnivåerna borde vara högre i 

diskrimineringsmål än vad som var vanligt i andra arbetsrättsliga tvister.21 

 

 

2.5 Praxis 

2.5.1 AD 2002 nr 45 och 128 – Barnmorskan och telefonintervjuaren 

 

År 2002 avgjorde Arbetsdomstolen två fall som rörde avbrutna rekryteringsförfaranden. 

Båda fallen handlade om gravida kvinnor som diskriminerats på grund av sitt kön och 

sedan vann bifall till sina respektive talan i domstol. 

I AD 2002 nr 45 sökte en gravid kvinna en anställning som barnmorska i 

Västmanlands landsting. Hon var en av fem kvinnor som sökte samma tjänst, men fick inte 

jobbet, trots att hon enligt Arbetsdomstolen hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet. 

Efter att först ha konstaterat att jämställdhetslagen i dess dåvarande lydelse inte var 

tillämplig i fallet (eftersom en jämförelseperson saknades), valde Arbetsdomstolen istället 

att tillämpa likabehandlingsdirektivet, som hade direkt effekt i Sverige. Arbetsdomstolen 

kom till slutsatsen att kvinnan faktiskt blivit diskriminerad på grund av kön och bestämde 

det allmänna skadeståndet till 50 000 kronor (av yrkade 150 000 kronor).  

Senare samma år avgjordes ett annat, liknade fall av Arbetsdomstolen, AD 2002 nr 

128. Även då avbröts rekryteringen av en kvinna som sökte jobb, men då som 

                                                                            
19 A.a. s. 69.  
20 A.a. s. 68 f. 
21 A.a. s. 159 f. 
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telefonintervjuare. Arbetsdomstolen fann det antagligt att kvinnan inte fått tjänsten delvis 

på grund sin brytning. Detta innebar indirekt diskriminering på grund av etnicitet. 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering förde kvinnans talan och yrkade ett allmänt 

skadestånd på 120 000 kronor. Arbetsdomstolen bestämde skadeståndet till 40 000 kronor 

och betonade då att skadeståndets storlek sänkts på grund av att det varit fråga om en 

indirekt diskriminering som föreföll ha berott på att bolagets företrädare gjort en oavsiktlig 

felbedömning av kvinnan språkliga kvalifikationer. Kvinnans uppträdande i telefonsamtalet 

med bolagets företrädare var också en av anledningarna att anställningsförfarandet avbröts. 

 

 

2.5.2 AD 2005 nr 32 – Civilingenjören med MS 

 

Våren 2002 fick Civilingenjören M.K. en anställning som projektledare på ett bolag i 

Stockholm. Drygt ett och ett halvt år senare blev M.K. sjukskriven och fick kort därefter 

diagnos multipel skleros (MS). Någon vecka senare informerade M.K. sina kolleger och 

bolagets styrelse om sin sjukdom. Tre månader efter detta sa bolaget upp M.K. och angav 

arbetsbrist som grund. Uppsägningen verkställdes sedan utan att bolaget påkallat 

förhandling med M.K.:s fackförbund.  

Målet i Arbetsdomstolen handlade dels om huruvida bolaget skulle betala allmänt 

skadestånd till förbundet på grund av brott mot förhandlingsskyldigheten, dels om M.K. 

var berättigad till ekonomiskt och allmänt skadestånd för det fall uppsägningen var 

diskriminerande och därmed företagen utan saklig grund. Endast den senare delen är av 

intresse för detta arbete, varför jag endast refererar denna. 

Arbetsdomstolen prövade tvisten enligt lagen (1999:132) om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Efter en lagändring som trädde i 

kraft den 1 juli 2003 gavs kärandeparten en bevislättnad som innebar att hen endast 

behövde visa på omständigheter som gav anledning att anta att hen blivit diskriminerad. Då 

överfördes bevisbördan på arbetsgivaren som hade att visa att diskriminering inte 

förekommit. I förevarande fall ansåg domstolen att M.K. uppfyllt sin bevisbörda genom att 

betona tidssambandet mellan tillkännagivandet av sjukdomen och den efterföljande 

uppsägningen.  

Bolaget kunde inte visa att uppsägningen hade grundats uteslutande av andra skäl än 

M.K.:s sjukdom, vilket innebar att bolaget ålades betala ekonomiskt och allmänt skadestånd 

till M.K.  
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Arbetsdomstolen underströk i domskälen att skadestånd vid fall av diskriminering, 

enligt förarbetena, ska bestämmas till högre belopp än de som tillämpas i arbetsrätten i 

övrigt. Domstolen bestämde därför det allmänna skadeståndet till 100 000 kr (av yrkade 

150 000 kronor).  

 

 

2.5.3 NJA 2006 s. 170 – Högsta domstolens jämförelse med skadeståndslagen 

 

NJA 2006 s. 170 handlade inte om en arbetsrättslig tvist, men är ändå intressant att ta upp i 

sammanhanget, eftersom det refereras flitigt till detta mål i förarbetena till den nya 

diskrimineringslagen. Regeringen var till synes inte särskilt nöjd med hur domstolen 

resonerade vid bestämmandet av kränkningsersättningen. Detta får jag anledning att 

återkomma till senare. 

I detta fall, det så kallade Restaurangfallet, förde Ombudsmannen mot diskriminering 

på grund av sexuell läggning (HomO) talan mot en restaurang i Stockholm som enligt 

HomO hade diskriminerat en homosexuell kvinna i samband med att hon hade kysst sin 

flickvän inne på restaurangen. Kvinnan hade ostridigt blivit uppmanad att sluta upp med 

det restaurangägaren kallat ett utväxlande av intensiva kyssar och uppfattat som ”hångel”. 

Kvinnan, med sällskap, blev kort därefter avvisad från restaurangen.  

HomO yrkade att restaurangen, i enlighet med lagen (2003:307) om förbud mot 

diskriminering, skulle utge ett skadestånd för kränkning med 120 000 kronor. Tingsrätten 

avslog HomO:s talan. Hovrätten biföll talan, men ansåg att ett skadestånd på 50 000 

kronor var skäligt. Högsta domstolen fastslog hovrättens dom i ansvarsdelen, men jämkade 

ner skadeståndet till 15 000 kronor.  

HD inledde sitt resonemang med att konstatera att allmänt skadestånd i arbetsrättsliga 

tvister i regel ligger på en högre nivå än ersättning som utgår i enlighet med 

skadeståndslagen på grund av brott. Med hänvisning till förarbetena till 2003 års 

diskrimineringslag noterade domstolen att även skadeståndsnivåerna som utdöms i enlighet 

med den lagen förutsattes vara högre än skadeståndslagens kränkningsersättningar.  

Trots att HD ansåg att den kränkning kvinnan utsatts för utan tvivel var av allvarlig 

art, skulle ett skadestånd i den storleksordning DO yrkat ligga långt över de ersättningar 

som tillämpas enligt allmän skadeståndsrätt. HD jämförde till exempel yrkandet med de 

kränkningsersättningar som vanligtvis utgår vid mordförsök och våldtäkt, 100 000 kronor 

respektive 75 000 kronor. Avslutningsvis konstaterar HD att kränkningsersättningen vid 
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diskriminering generellt sett ska ligga på en högre nivå än vid jämförbara fall då ersättning 

ges enligt skadeståndslagen, men att de tidigare inte bör fjärmas alltför mycket från de 

senare utan särskilt lagstöd. Skadeståndet jämkades därför till en åttondel av den yrkade 

summan. 

  

 

2.5.4 C-180/95 – Draehmpaehl  

 

Det så kallade Draehmpaehl-fallet avgjordes för snart 20 år sedan, men har fortfarande 

bäring inom diskrimineringsrätten. Bland annat med hänvisning till detta mål undanröjdes 

principen om det delade skadeståndet vid införandet av 1999 års diskrimineringslagar (se 

avsnitt 2.3).22 Även i propositionen till 2008 års diskrimineringslag refererade regeringen till 

fallet när den motiverade varför allmänt skadestånd skulle tas bort till fördel för 

diskrimineringsersättning.23  

I mitten av 1990-talet begärde en av Tysklands arbetsdomstolar, Arbeitsgericht 

Hamburg, att EU-domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande rörande det så kallade 

likabehandlingsdirektivet. Den nationella tvisten handlade om en man, Nils Draehmpaehl, 

som sökt en tjänst som assistent till ett företags försäljningsavdelning. Enligt annonsen som 

Draehmpaehl svarat på, sökte företaget uttryckligen efter en kvinna.  

Företaget svarade aldrig på Draehmpaehls ansökan, varpå han väckte talan vid den 

nationella domstolen. Där gjorde han gällande att han var den bäst meriterade sökanden 

och att han utsatts för könsdiskriminering. Domstolen gick på Draehmpaehls linje och 

konstaterade att han utsatts för otillåten könsdiskriminering, men valde att vilandeförklara 

målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:  

1. Står nationella lagregler, som innebär att skadestånd på grund av 

könsdiskriminering vid rekrytering endast kan dömas ut om arbetsgivaren varit 

vållande, i strid med likabehandlingsdirektivet? 

2. Står nationella lagregler, som innebär att skadestånd på grund av 

könsdiskriminering vid rekrytering begränsas till maximalt tre månadslöner, i strid 

med likabehandlingsdirektivet? Gäller svaret på frågan för såväl den sökande som 

diskriminerats, men som ändå inte hade fått tjänsten även om den inte hade 

                                                                            
22 Se t.ex. prop. 1997/98:177, s. 50. 
23 Prop. 2007/08:95, s. 387. 
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diskriminerats, som för den sökande som diskriminerats och som skulle fått tjänsten 

om rekryteringen skett utan diskriminering? 

3. Står nationella lagregler, som innebär att de sammanlagda skadestånden för 

samtliga sökanden som utsatts för könsdiskriminering vid rekrytering begränsas till 

totalt sex månadslöner, i strid med likabehandlingsdirektivet? 

EU-domstolen besvarade den första frågan jakande och hänvisade samtidigt till en tidigare 

dom, C-177/88 Dekker, där domstolen fastslog att det enligt direktivet inte behöver styrkas 

att den som utövat diskriminering har varit vållande, för att denne ska anses vara ansvarig. 

Den tyska regeringens argument, att ett sådant vållande är lätt att leda i bevis, avvisades av 

domstolen eftersom direktivet inte innehåller några regler om ansvarsfrihetsgrunder eller 

villkor om vållande. 

Den andra frågan besvarades delvis jakande, delvis nekande. Domstolen ansåg att 

sökanden av de två kategorierna lider två olika slags skada; den ene lider skada genom att 

hens ansökan inte beaktats, medan den andre lider skada genom att hen vägrats anställning. 

En begränsning av skadeståndet till tre månadslöner ansågs inte vara oskäligt för sökanden 

ur den första kategorin. Med hänvisning till direktivets krav på att en sanktion i form av 

skadestånd ska vara ägnat att säkerställa ett faktiskt och effektivt domstolsskydd, ha en reell 

avskräckande verkan på arbetsgivaren och under alla omständigheter stå i rimlig proportion 

till skadan, ansåg EU-domstolen att direktivet hindrade denna begränsning av 

skadeståndsbeloppet för sökanden som faller in under den andra kategorin. 

Slutligen fastslog domstolen att, en nationell lagregel som innebär att flera sökande 

som blivit utsatt för könsdiskriminering vid rekrytering endast kan dela på ett belopp om 

maximalt sex månadslöner, stod i strid med likabehandlingsdirektivet. En sådan 

bestämmelse skulle enligt domstolen kunna få som effekt att diskriminerade arbetssökande 

inte finner någon mening att göra gällande sina rättigheter. Det i sig skulle gå emot 

direktivets krav på ett effektivt rättsskydd och skulle inte ha den reellt avskräckande verkan 

på arbetsgivaren som direktivet eftersträvar. 

 

 

2.5.5 C-54/07 – Firma Feryn 

 

Sommaren 2008 meddelade EU-domstolen dom i en belgisk tvist som aktualiserade 

direktivet mot etnisk diskriminering. Omständigheterna i fallet var enligt följande. Centrum 

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Belgiens motsvarighet till 
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Diskrimineringsombudsmannen, väckte talan i belgisk arbetsdomstol och yrkade att 

domstolen skulle fastställa att bolaget Feryn tillämpade en diskriminerande 

anställningspolicy. Företagets direktör hade nämligen, genom offentliga uttalanden, uttryckt 

en ovilja att anställa personer med utländsk härkomst. Anledningen till detta var, enligt 

direktören, att bolagets kunder kunde känna sig tveksamma till att ge dessa arbetstagare 

tillgång till sina hem under arbetets utförande.  

Den nationella arbetsdomstolens första instans avslog talan med hänvisning till 

bristande bevis för att någon skulle ha sökt och inte blivit anställd på grund av sitt etniska 

ursprung. Käranden överklagade beslutet till andra instans, som vilandeförklarade målet 

och ställde ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen. 24  Två av dessa var, något 

förkortade: 

1. Räcker det att konstatera att arbetsgivaren tillämpar direkt diskriminerande 

urvalskriterier för att det ska anses föreligga direkt diskriminering i fråga om villkor 

för tillträde till anställning? 

2. Vad avses med ’effektiva, proportionerliga och avskräckande’ sanktioner [enligt 

direktivet mot etnisk diskriminering]? Har en nationell domstol […] rätt att […] 

endast fastställa att det har förekommit direkt diskriminering, eller krävs det att 

den nationella domstolen också utfärdar ett föreläggande om upphörande i 

enlighet med nationell rätt? I vilken mån krävs det att den nationella domstolen 

mot bakgrund av omständigheterna i målet förordnar om publicering av det 

kommande avgörandet såsom en effektiv, proportionerlig och avskräckande 

sanktion? 

EU-domstolen inledde med att lyfta fram ett av de syften som legat till grund för direktivet, 

nämligen att utveckla förutsättningarna för en arbetsmarknad som främjar social 

integrering. Om direktivets tillämpningsområde begränsades till att endast omfatta 

situationer då en missnöjd arbetssökande anser sig ha blivit utsatt för direkt diskriminering 

av en arbetsgivare, skulle målsättningen med direktivet bli svår att uppnå. En arbetsgivares 

offentliga uttalanden om att personer av visst etniskt ursprung eller viss ras inte kommer 

anställas i verksamheten kunde, enligt domstolen, starkt avskräcka vissa arbetssökande från 

att anmäla sitt intresse för ett arbete och därför utgöra hinder för deras tillträde till 

arbetsmarknaden.  

                                                                            
24 Då samtliga frågor inte var av relevans för denna uppsats, behandlar jag endast de som jag anser var det. 
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Domstolen kom således fram till att det enligt direktivet inte är en nödvändig 

förutsättning att en enskild klagande uppgivit att hen blivit utsatt för direkt diskriminering, 

för att sådan diskriminering ska föreligga. 

Den andra frågan, vilket är den mest relevanta för denna uppsats, besvarade 

domstolen enligt följande. Direktivet ställer inte upp något krav på medlemsstaterna att de 

sanktionsåtgärder som följer av direktivet måste bestå av till exempel skadestånd. Det är 

upp till medlemsstaterna att välja vilka lösningar som är lämpliga för att uppnå direktivets 

mål, så länge sanktionerna som föreskrivs i den nationella rätten är effektiva, 

proportionerliga och avskräckande.   

Följaktligen måste sanktionerna även i fall som det förevarande, där det inte finns 

något direkt offer för diskriminering, vara effektiva, proportionerliga och avskräckande för 

att medlemsstaterna ska anses ha uppfyllt de krav som direktivet ställer upp. Domstolen 

räknade därefter upp tre exempel på sanktioner som kan vara lämpliga i dylika fall, allt 

beroende på omständigheterna i det nationella målet. Det ena exemplet bestod i att den 

nationella domstolen eller behöriga administrativa myndigheten fastställer att 

diskriminering förekommit, vilket sedan publiceras på ett adekvat sätt och på bekostnad av 

den svarande parten. En annan sanktion skulle kunna bestå i ett föreläggande mot 

arbetsgivaren som består av ett löpande vite. Det sista exemplet som EU-domstolen tog 

upp var en sanktion som utgörs av skadestånd till den organisation som drivit processen 

mot arbetsgivaren.  

 

 

2.6 Skadestånd på grund av brott kontra diskriminering 

 

När storleken på de skadestånd som döms ut på grund av diskriminering diskuteras, 

jämförs de inte sällan med kränkningsersättningar som döms ut enligt skadeståndslagen i 

anledning av brott.25 Detta är enligt mig förståeligt, eftersom de flesta människor knappast 

gör någon skillnad på olika skadestånd. Skador ska ersättas, även icke-ekonomiska sådana 

(läs: kränkningsersättning), vilket innebär att skadestånd i regel har en reparativ funktion.26 

                                                                            
25 Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen är den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett 
angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersättningsskyldig för den skada som kränkningen innebär. 
5 kap. 6 § stadgar att skadestånd med anledning av kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn 
till handlingens art och varaktighet. 
26 Detta synsätt är enligt Hellner och Radetzki ”otvivelaktigt” riktigt på en lägre nivå av anspråk på förklaring vad 
gäller den allmänna skadeståndsrätten, även om det finns ytterligare motiv bakom skadestånd som rättslig 
funktion. Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 f. Se även Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen – En 
kommentar, s. 495. 
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Oavsett vad man tycker personligen har dock lagstiftaren varit tydlig med att skadestånd 

inom arbetsrätten ska ligga på en högre nivå än andra områden. Bland de arbetsrättsliga 

skadestånden ska dessutom skadestånd med anledning av diskriminering vara än högre.  

När HD så i NJA 2006 s. 170 jämförde skadeståndsnivåerna mellan civilrättsliga 

diskrimineringsmål och mål i anledning av brott gjorde man det, enligt mig, ganska svårt 

för sig. Förutom de uppenbara skillnaderna mellan att avvisa en lesbisk kvinna från en 

restaurang och att våldta någon, bör jämförelser mellan kränkningsersättningar vid brott 

kontra diskriminering göras med stor försiktighet. För det första krävs det oaktsamhet eller 

uppsåt för att rekvisiten för brott ska vara uppfyllda. Vid diskriminering krävs ingetdera 

(även om det kan verka avgörande vid bestämningen av skadeståndsbeloppet).27 För det 

andra innebär diskriminering inte heller att något brott är begånget, vilket innebär att den 

som utfört diskrimineringen inte riskerar några övriga sanktioner så som böter eller 

fängelse.28 Just detta sista argument kan dock vändas till att ersättningen bör hållas på en 

lägre nivå; från brottsoffers (och den övriga allmänhetens) synvinkel kan det ses som 

stötande att kränkning till följd av en icke-kriminaliserad diskriminering värderas högre än 

en som följer av ett allvarligt brott.29 Vad detta avgörande fick för betydelse i framtida 

lagstiftning återkommer jag till nedan. 

 

 

3 Diskriminering efter 2008 års lag 

3.1 De sju underverken blev ett 

 

När DiskL infördes innebar det att sju tidigare lagar upphävdes och införlivades i den nya 

lagen. Bland dessa sju lagar fanns, förutom jämställdhetslagen, tre andra lagar med 

arbetslivet som tillämpningsområde. 30  Samtliga dessa lagar hade i princip likadana 

sanktioner i form av allmänt skadestånd kopplat till överträdelser av lagarna,31 och skildes 

endast åt i fråga om diskrimineringsgrunderna, aktiva åtgärder och positiv särbehandling.32 

                                                                            
27 Prop. 2007/08:95, s. 398. 
28 Observera att uppsatsen inte omfattar den straffrättsliga regleringen av diskriminering som finns i 16 kap. 9 § 
BrB. Se avgränsningen i avsnitt 1.2. 
29 Ds 2007:10, s. 84. 
30 Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 
samt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
31 Prop. 2007/08:95, s. 81. 
32 A.a. s. 81. 



19 
 

Antalet diskrimineringsgrunder utökades till totalt sju stycken: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Samtliga grunder förutom religion eller annan 

trosuppfattning finns definierade i lagen.33  

Genom ikraftträdandet av lagen blev implementeringen av tre EG-direktiv slutligt 

genomförda.34 Dessa tre är likabehandlingsdirektivet (direktiv 76/207/EEG, ändrat genom 

direktiv 2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och 

arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG). Lagen omfattar också flera andra direktiv, 

däribland direktivet om social trygghet35 och bevisbördedirektivet36, vilka redan hade blivit 

implementerade i de äldre lagarna. 

Vad gäller arbetsrättsliga aspekter av diskrimineringslagen önskade flera 

remissinstanser från båda sidor av arbetsmarknaden, samt Arbetsdomstolen, att de 

diskrimineringsbestämmelser som är tillämpliga på arbetslivet skulle samlas i en egen lag.37 

Regeringen ansåg att de argument som ovannämnda remissinstanser anförde inte hade 

samma tyngd som de fördelar en samlad lag skulle ge, samt att en sådan lag också skulle 

markera att diskriminering inte är acceptabelt någonstans, oavsett diskrimineringsgrund 

eller samhällsområde.38 

 

 

3.2 Diskriminering i arbetslivet 

 

Arbetslivet har tillägnats ett eget avsnitt i diskrimineringslagen, vilket man finner i 2 kap. 1-

4 §§. Här har lagstiftaren delat in de som omfattas av diskrimineringsförbudet i fyra 

grupper. Dessa fyra är de som: är arbetstagare (1), gör en förfrågan om eller söker praktik 

(2), söker eller fullgör praktik (3) eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete 

som inhyrd eller inlånad arbetskraft (4). Här stadgas också att den som i arbetsgivarens 

ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i de fyra grupperna ska likställas 

med arbetsgivaren.  

                                                                            
33 Jag tänker inte gå in närmare på varför religion och annan trosuppfattning som enda diskrimineringsgrund inte 
finns definierad i lagen. En reflektion är dock att det i vissa fall kan vara svårt att förebygga och avskräcka från 
diskriminering av grunder som inte finns definierade. 
34 Prop. 2007/08:95, s. 2. 
35 A.a. s. 59 (direktiv 79/7/EEG). 
36 A.a. s. 60 (direktiv 97/80/EG). 
37 A.a. s. 84. Bland dessa fanns såväl Arbetsgivarverket som de tre stora paraplyorganisationerna 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO). 
38 A.a. s. 84 f. 
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Därefter räknas undantag till diskrimineringsförbuden upp; bland dessa finns 

exempelvis särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel 

som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Avsnittet avslutas med 

arbetsgivarens skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot vissa fall av trakasserier och 

sexuella trakasserier, samt arbetssökandes rätt att få ut uppgifter om övriga sökanden. 

 

 

3.3 Sanktioner 

 

De sanktioner som kan drabba en arbetsgivare utökades genom den nya 

diskrimineringslagen. Förutom sådana ekonomiska skadestånd som även tidigare kunde 

utdömas vid diskriminering infördes den nya påföljden diskrimineringsersättning i 5 kap. 1 

§ DiskL. 39  I och med detta försvann begreppet allmänt skadestånd som påföljd och 

diskrimineringsersättning infördes i dess ställe. Denna, helt nya, påföljd skiljer sig åt från 

det allmänna skadeståndet på så sätt att den har en dubbel funktion; ersättningen ska dels 

kompensera för själva lidandet och dels avskräcka från diskriminering.40   

Utöver dessa skadestånd kan en arbetsgivare också behöva betala viten om denne inte 

uppfyller de aktiva åtaganden som följer av lagen.  

 

 

4 Diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd 

 

Redan i äldre förarbeten har uttalats att överträdelser av diskrimineringslagstiftningen ska 

ses som en allvarlig kränkning, vilket innebär att även skadeståndsnivåerna ska vara höga. 

Att skadeståndsnivåerna vid förseelser mot lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 

ligger högre än vid skadeståndsmål på grund av brott kan redan konstateras, 41  men i 

jämförelse med andra arbetsrättsliga tvister ska alltså diskrimineringsmål rendera i ännu 

högre skadestånd.42 Vad skiljer då den nya lagen från de äldre? Genom åberopande av att 

rätten att inte bli diskriminerad upphöjts till mänsklig rättighet hade förarbetena redan i 10 

års tid angivit att högre skadestånd ska utgå vid diskriminering än vid arbetsrättsliga tvister 

som inte innehåller något diskriminerande inslag. Detta kom till uttryck i lagtexten först år 

                                                                            
39 Trots att flera remissinstanser, däribland Arbetsdomstolen, avstyrkte denna ändring, se a.a. s. 386. 
40 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, s. 495. 
41 Prop. 2002/03:65, s. 159 f. 
42 Prop. 1999/2000:143, s. 60. 
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2009 i och med åberopandet av att syftet att motverka sådana överträdelser särskilt ska 

beaktas när ersättningen bestäms. Med hänvisning till Högsta domstolens avgörande i NJA 

2006 s. 170, där domstolen i ett diskrimineringsmål uttalade att ersättningen inte utan 

särskilt lagstöd bör skiljas för mycket åt från de skadestånd som döms ut enligt 

skadeståndslagen i jämförbara fall, ansåg regeringen att det fanns en risk att domstolarna 

alltjämt skulle döma ut lägre ersättningar än vad som krävs för att uppnå det preventiva 

syftet om påföljden för diskriminering även i fortsättningen skulle benämnas skadestånd.43 

Genom att ändra benämningen av sanktionen från allmänt skadestånd till 

diskrimineringsersättning ansåg regeringen att den risken bort vara undanröjd.44  

Ovan angivna diskrimineringsmål var visserligen inte någon arbetsrättslig tvist, utan 

rörde en näringsidkare som diskriminerat en konsument. Regeringens uttalande i 

propositionen bör dock ändå gälla samtliga fall där DiskL är tillämplig. Genom att 

upprepade gånger påpeka det preventiva syftet i att upprätthålla högre skadeståndsnivåer i 

diskrimineringsmål än i brottmål (där andra påföljder delvis fyller den funktionen) borde 

regeringens vilja nått fram.45 När regeringen dessutom ändrade beteckningen, från allmänt 

skadestånd till diskrimineringsersättning, med intentionen att undvika oönskade liknelser 

med ersättningsnivåerna i skadeståndslagen borde praxis ändrats. 

För att kunna avgöra om Arbetsdomstolens praxis följer de tydliga direktiv som 

regeringen ger uttryck för i propositionen till 2008 års diskrimineringslag torde det 

intressanta för denna uppsats vara att studera skadeståndsnivåerna i till exempel fall där 

saklig grund för uppsägning inte anses ha förelegat. Om domstolen följer lagstiftarens 

uttalade vilja är det rimligt att tro att osakliga uppsägningar med grund i diskriminering 

renderar i högre skadestånd än andra osakliga uppsägningar. 

 

 

5 Nyare praxis 

5.1 Friskt vågat, knappt hälften vunnet 

 

Sedan 2008 års diskrimineringslag trädde i kraft har Arbetsdomstolen haft anledning att 

pröva ett flertal tvister där diskrimineringslagen åberopats. Domstolen har i skrivande 

stund prövat arton fall och dömt ut diskrimineringsersättning i åtta av dessa. I tre av dem 

dömdes endast diskrimineringsersättning ut, i fyra av fallen kombinerades ersättningen med 

                                                                            
43 Prop. 2007/08: 95, s. 392. 
44 A.a. s. 392. 
45 A.a. s. 390 ff. 
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allmänt skadestånd för brott mot föräldraledighetslagen (1995:584) och i ett kombinerades 

den med allmänt skadestånd för brott mot LAS. Sju av åtta fall har rört könsdiskriminering 

eller sexuella trakasserier mot kvinnor. 

Med tanke på att det handlar om olika slag av diskriminering har jag delat in de åtta fall 

där kärandesidan nått framgång i tre kategorier. De unika omständigheterna i varje enskilt 

fall skiljer sig åt, vilket leder till att även kränkningsersättningarnas storlek varierar inom 

grupperna, men jag anser att vissa jämförelser ändå låter sig göras. I det följande redogör 

jag för de åtta fallen och hur Arbetsdomstolen resonerade när skadeståndet bestämdes. 

 

 

5.2 Diskriminering i samband med rekrytering46 

5.2.1 AD 2010 nr 91 – Arbetsförmedlingen 

5.2.1.1 Målet med omständigheter 

 

AD 2010 nr 91 var det första fallet där Arbetsdomstolen tillämpade den nya 

diskrimineringslagen och gav bifall till Diskrimineringsombudsmannens (DO) talan.  

Omständigheterna i tvisten var följande. En då 62-åring kvinna sökte en av två 

anställningar som så kallad jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. Hon 

kallades inte till intervju, men fick senare reda på att tjänsterna tillsatts av två andra kvinnor 

som var 27 respektive 36 år gamla. 

Eftersom kvinnan inte var medlem i något fackförbund anmälde hon staten till DO 

som senare väckte talan i Arbetsdomstolen. DO menade att kvinnan utsatts för såväl köns- 

som åldersdiskriminering genom att dels inte bli kallad till intervju och dels inte få någon av 

de två anställningarna. DO yrkade därför att staten skulle förpliktas utge 300 000 kronor i 

diskrimineringsersättning till kvinnan. 

Staten, som företräddes av Arbetsgivarverket, bestred käromålet och menade att 

anledning till att kvinnan inte kallats på intervju var att hennes personliga lämplighet 

ifrågasattes. Två arbetsförmedlare som träffat henne tidigare ansåg att hon visat arrogans, 

överlägsenhet och avsaknad av ödmjukhet. Utöver detta gjorde staten gällande att kvinnan 

saknade den bredd i utbildning och arbetslivserfarenhet som de som kallades till intervju 

och de två som anställdes innehade. 

                                                                            
46 En intressant iakttagelse jag gjort är att samtliga fyra domar som ryms under denna rubrik handlar om kvinnor 
som blivit diskriminerade (bland annat) på grund av kön. I tre av fallen har det funnits ett samband med 
graviditet (eller ”risk” för graviditet).  
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Arbetsdomstolen fann att DO lyckats visa omständigheter som gav anledning att anta 

att kvinnan blivit diskriminerad på grund av kön och ålder genom att inte ha blivit kallad till 

intervju samt på grund av ålder genom att hon inte erbjöds anställning. Bevisbördan lades 

då på staten, som inte förmådde visa att diskriminering inte förekommit. 

Den av DO yrkade diskrimineringsersättningen på 300 000 kronor jämkades av 

Arbetsdomstolen till 75 000 kronor. Enligt domstolen fanns det ingen anledning att 

bedöma de två överträdelserna skilda från varandra. Inte heller ansåg domstolen att det 

faktum att ena överträdelsen haft samband med kön och ålder och den andra överträdelsen 

endast med ålder var något som skulle vägas in särskilt vid bestämmandet av 

diskrimineringsersättningen. 

Arbetsdomstolen konstaterade att överträdelsen var att jämföra med en arbetsgivarens 

brott mot reglerna om företrädesrätt till återanställning i enlighet med LAS. Även det 

faktum att det i målet inte var fråga om en tillsvidareanställning, utan en visstidsanställning, 

beaktades ”i någon mån”. Efter att ha bestämt diskrimineringsersättningen till 25 % av det 

yrkade beloppet betonade Arbetsdomstolen att det preventiva syftet som uttrycks i lagtext 

och förarbeten beaktats. 

 

 

5.2.1.2 Kommentar 

 

Vad säger då AD 2010 nr 91 om diskrimineringsersättningens storlek? Även om skillnaden 

mellan den yrkade och utdömda ersättningen är markant, har det visat sig att denna 

ersättning var relativt stor i jämförelse med såväl tidigare som senare praxis på området. 

Diskrimineringslagen omfattar, som tidigare nämnts, ett stort antal situationer även om 

man begränsar sig till fall som rör arbetslivet. Diskrimineringens art bör, enligt förarbetena, 

bedömas med beaktande av den kränkning som den ger upphov till.47 Vid bestämmandet 

av diskrimineringsersättningen bör man alltså ta hänsyn till de faktiska omständigheterna. 

Såväl den drabbades intresse av att reglerna upprätthålls som den personliga upplevelsen i 

kränkningen ska enligt regeringen vägas in när ersättningen bestäms. 48  I fallet med 

arbetsförmedlingen handlar det således inte om en kvinna som blivit av med sitt arbete, 

utan istället inte fått den tjänst hon sökt. Genom att hänvisa till reglerna om företrädesrätt 

var domstolen tydlig med att visa att hon skulle fått jobbet om inte diskrimineringen ägt 

rum (man kan här jämföra med någon som, på grund av diskriminerande skäl, nekas att 

                                                                            
47 Prop. 2007/08:95, ss. 391 och 398 f. 
48 A.a. s. 398. 
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komma till intervju, men där det samtidigt framgår att den sökande ändå inte hade 

tillräckliga kvalifikationer för arbetet).49 

Vid en studie av den äldre praxis jag redogjorde för under avsnitt 2.5.1 kan man se att 

Arbetsdomstolen tidigare har utdömt lägre skadestånd vid liknande överträdelser av 

diskrimineringsrätten. Målen från år 2002 slutade i att domstolen dömde ut allmänt 

skadestånd med 50 000 kr respektive 40 000 kronor. I jämförelse med dessa fall synes 

domstolen i förevarande fall, Arbetsförmedlingen, ha ändrat praxis. Med en ökning av 

kränkningsersättningen som motsvarar mellan 50 - 87,5 % har domstolen, enligt min 

mening, helt klart följt lagstiftarens intentioner att höja ersättningsnivåerna. 

 

 

5.2.2 AD 2011 nr 2 – Mjölkerskan 

5.2.2.1 Målet med omständigheter 

 

Det andra fallet där DO rönte framgång i Arbetsdomstolen är AD 2011 nr 2. Detta mål 

handlade om en kvinna som, genom Arbetsförmedlingens försorg, praktiserade på ett 

lantbruk. Under praktiktjänstgöringen hade kvinnan vid flera tillfällen klargjort för 

arbetsgivaren att hon var intresserad av en anställning när praktiken avslutats. Eftersom 

detta inte bestridits av arbetsgivaren ansåg domstolen att kvinnan var arbetssökande i den 

mening som avses i diskrimineringslagen. 

Efter ett par månader på lantbruket berättade kvinnan för sin arbetsgivare att hon 

dagen innan drabbats av ett missfall. Tre dagar senare meddelade arbetsgivaren att 

praktiktjänstgöringen avbröts med omedelbar verkan och att kvinnan inte skulle komma 

ifråga för någon anställning på gården. 

Kvinnan var inte medlem i något fackförbund och vände sig därför till DO som förde 

hennes talan i Arbetsdomstolen. DO gjorde där gällande att hon genom att inte erbjudas en 

anställning på gården blev diskriminerad på grund av kön, samt att förfarandet innebar 

brott mot föräldraledighetslagen. Enligt käromålet fanns nämligen ett orsakssamband 

mellan graviditeten och beslutet att neka kvinnan anställning. Eftersom endast kvinnor kan 

bli gravida fanns en koppling till hennes kön. Arbetsgivarens rädsla för en ny graviditet och 

                                                                            
49 Detta tankesätt går i linje med regeringens uttalande att konsekvenserna som överträdelsen av 
diskrimineringslagen leder till ska iakttas, se prop. 2007/08:95, s. 398 f. Vad gäller de allmänna skadestånd som 
dömts ut på grund av att arbetsgivare brutit mot reglerna om företrädesrätt, utan att diskriminering varit för 
handen, har de legat avsevärt under den ersättning som betalades ut i AD 2010 nr 91. I AD 2006 nr 8 och 2007 
nr 27 utdömdes skadestånd på 25 000 kronor respektive 30 000 kronor. I det tidigare fallet halverades det yrkade 
beloppet på grund av att arbetstagaren själv bidragit till situationen. I det senare fallet var skadeståndets storlek 
otvistigt. 
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tillhörande föräldraledighet skulle i detta fall även inneburit brott mot 

föräldraledighetslagen. Arbetsgivaren bestred detta och uppgav att beslutet att neka 

kvinnan anställning inte berott på graviditeten eller en eventuell framtida föräldraledighet. 

Istället menade arbetsgivaren att beslutet grundat sig i kvinnans bristfälliga arbetsförmåga. 

Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren brutit mot såväl diskrimineringslagen 

som föräldraledighetslagen när han beslutat att inte anställa kvinnan. Domstolen påpekade 

dock att omständigheterna i samband med arbetsgivarens handlade varit särpräglade. Det 

främsta skälet till att kvinnan nekats anställning var arbetsgivarens uppfattning att kvinnan 

inte hade tillräcklig arbetskapacitet för att ensam klara arbetet som mjölkerska. I 

utredningen framkom dessutom att en handläggare på Arbetsförmedlingen gett 

arbetsgivaren det bestämda rådet att inte anställa kvinnan. Möjligheten av en framtida 

graviditet och föräldraledighet var därför, enligt Arbetsdomstolen, endast en bidragande 

orsak till att kvinnan nekades anställning.  

DO hade yrkat 100 000 kronor i diskrimineringsersättning och 60 000 kronor i allmänt 

skadestånd till kvinnan. Arbetsdomstolen fann inte någon anledning till att bestämma två 

skilda belopp som påföljd för arbetsgivarens agerande, trots att det inneburit brott mot 

såväl diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen som missgynnandeförbudet i 

föräldraledighetslagen. Det gemensamma beloppet bestämdes till 30 000 kronor. 

 

 

5.2.2.2 Kommentar 

 

Fallet med mjölkerskan är det fall som hittills renderat i lägst ersättning bland de 

diskrimineringsärenden som vunnit bifall i Arbetsdomstolen sedan den nya 

diskrimineringslagen började tillämpas. Den jämkning som domstolen gjorde är för övrigt 

också den största som gjorts i dessa sammanhang. Beloppet 30 000 kronor innebär knappa 

19 % av den yrkade ersättningen.  

Det som sticker ut i detta mål är att arbetsgivarens agerande inneburit överträdelser av 

två lagar och således medfört att denne blivit tvåfaldigt skadeståndsskyldig. Trots detta 

bestämdes den gemensamma kränkningsersättningen till ett iögonfallande lågt belopp. I 

domskälen finner jag inget som tyder på att de dubbla överträdelserna lett till att 

ersättningens storlek påverkats. Med tanke på hur diskrimineringsrätten är utformad 

innebär en överträdelse av den ofta att två lagar är tillämpliga vid en eventuell 

sanktionsprövning. En uppsägning som verkställts av diskriminerande skäl uppfyller i regel 
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inte lagens krav på saklig grund, 50  vilket innebär att uppsägningen bryter mot såväl 

diskrimineringslagen som anställningsskyddslagen. På samma sätt kan en diskriminering av 

en gravid kvinna inte bara innebära en överträdelse av diskrimineringslagen, utan även ett 

missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Fallet med mjölkerskan är det första exemplet 

på det andra scenariot, men som framgår av Arbetsdomstolens senare praxis skulle det inte 

bli det sista. 

Om ett agerande från arbetsgivarens sida innebär överträdelser av flera lagar betyder 

detta givetvis inte att kränkningen ökar linjärt i relation till antalet lagar som överträtts. 

Kränkningen är alltså inte nödvändigtvis två- eller trefaldigt värre om förbuden enligt två 

eller tre lagar överträtts genom ett och samma agerande. Enligt min mening borde det i vart 

fall inte betyda att kränkningen blir mindre allvarlig. Tyvärr går Arbetsdomstolen inte in på 

denna diskussion i fallet med mjölkerskan utan konstaterade helt kort att ett gemensamt 

belopp skulle dömas ut som ersättning till kvinnan.  

Vid bestämmandet av ersättningens storlek hänvisade domstolen visserligen till 

diskrimineringslagens förarbeten,51 och skrev att ”införandet av diskrimineringsersättning 

som sanktion gör det möjligt att beakta vikten av att ersättningsnivåerna verkar avskräckande 

och att diskriminering på grund av företagsekonomiska överväganden motverkas”.52 Värt 

att notera är att det i lagtexten står stadgat att ”[n]är ersättningen bestäms ska särskilt syftet 

att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas”.53  

Genom att formulera sig på det sättet kan man få uppfattningen att domstolen kan 

välja om den önskar öka ersättningen till den grad att nivån verkar avskräckande eller inte. 

Förutom att lagtexten i sig är tydlig, har jag svårt att tolka propositionen på ett annat sätt än 

att ersättningsnivån alltid ska verka avskräckande. Formuleringen ”gör det möjligt” betyder 

visserligen inte att domstolen avstått från att ta hänsyn till den avskräckande effekten vid 

bestämmandet av ersättningen, men om så är fallet har domstolen, enligt min mening, gjort 

en tolkning som inte är förenlig med diskrimineringslagen.  

Även om den ersättning som till slut utdömdes kan ses som påfallande låg, måste de, 

enligt Arbetsdomstolen, särpräglade omständigheterna tas i beaktning. Domstolen ansåg 

det vara utrett att det främsta skälet till att kvinnan nekades anställningen var arbetsgivarens 

uppfattning att kvinnan saknade tillräcklig arbetskapacitet för att ensam klara arbetet som 

mjölkerska. Det var dessutom uppenbart att arbetsgivaren agerat på inrådan av 

handläggaren på Arbetsförmedlingen som bestämt avrådde från att anställa kvinnan. 

                                                                            
50 Källström och Malmberg, ”Anställningsförhållandet”, s. 136. 
51 Prop. 2007/08:95, ss. 390 f. och 553 f. 
52 Min kursivering. 
53 5 kap. 1 § DiskL, min kursivering. 



27 
 

Diskrimineringen var således bara en bidragande orsak till att anställningen inte blev 

aktuell. I det ljuset anser jag att det är naturligt att diskrimineringsersättningen sänkts, men 

huruvida ersättningens storlek är avskräckande eller ej är svårare att ta ställning till. 

Ersättningen är som jag redan nämnt den hittills lägsta som dömts ut enligt den nya 

diskrimineringslagen, men omständigheterna i fallet kan ses som så unika att domens 

prejudicerande verkan kan ifrågasättas. Möjligtvis kan den ge signalen till arbetsgivare att 

man inte kan undgå ansvar även om diskriminering endast var en liten del av agerandet. 

 

 

5.2.3 AD 2011 nr 23 – Servitrisen 

5.2.3.1 Målet med omständigheter 

 

Även AD 2011 nr 23 rörde ett anställningsförfarande som avbrutits sedan det framkommit 

att den kvinnliga sökanden var gravid. Kvinnan i fråga sökte ett jobb på en restaurang i 

Örebro som annonserat efter serveringspersonal via Arbetsförmedlingens hemsida. Efter 

att ha uttryckt sitt intresse för jobbet via mejl, blev hon kallad till intervju dagen efter. Vid 

slutet av denna intervju berättade kvinnan att hon var gravid, varpå rekryteringsförfarandet 

avbröts. Istället anställdes två andra kvinnor till de tjänster som utlysts. En av de två 

kvinnorna anställdes dock fyra dagar före den påstått diskriminerade kvinnan fick komma 

på anställningsintervju. Den gravida kvinnan vände sig sedan till DO som i egenskap av 

ombud stämde arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen. Där yrkade DO 150 000 kronor i 

diskrimineringsersättning för könsdiskriminering och 60 000 kronor i allmänt skadestånd 

för brott mot föräldraledighetslagen.  

Arbetsgivaren bestred DO:s yrkande och menade att rekryteringen avbrutits av skäl 

som inte haft samband med kvinnan graviditet och förväntade föräldraledighet. De verkliga 

skälen var, enligt arbetsgivaren, att kvinnan inte uppfyllde kravprofilen och därför saknade 

kompetens för tjänsten, att hon hade en ”bristande personlig lämplighet” och att det fanns 

andra sökanden som var bättre lämpade för anställningen.   

Arbetsdomstolen konstaterade att anställningsförfarandet, ostridigt, avbrutits i direkt 

anslutning till att kvinnan talat om att hon var gravid. I ett inspelat samtal några dagar 

senare hänvisade arbetsgivaren till kvinnans kommande föräldraledighet och uppgav detta 

som skäl till att hon inte kunde komma i fråga för anställningen. Dessa omständigheter 

ansåg domstolen räcka för att DO skulle anses ha gjort det antagligt att 

anställningsförfarandet avbrutits av skäl som haft samband med kvinnans graviditet och 

förväntade föräldraledighet. 
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Bevisbördan lades därför på arbetsgivaren som hade att visa att den avbrutna 

rekryteringen av kvinnan helt saknat samband med kvinnans graviditet och kommande 

föräldraledighet. Domstolen ansåg att bolaget visat att agerandet från arbetsgivarens sida 

även hade andra motiv än graviditeten och föräldraledigheten. Arbetsgivarens uttalande att 

den inte ville lära upp någon som ”försvinner på ett tag” ansåg domstolen ha ett samband 

med kvinnans kommande föräldraledighet. Sammanfattningsvis förmådde arbetsgivaren 

inte visa att agerandet inte haft något samband med de grunder DO anfört. Bolaget ålades 

därför att utge diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan. 

Genom att hänvisa till AD 2011 nr 2 (Mjölkerskan) fann inte domstolen någon 

anledning att bestämma två skilda belopp för arbetsgivarens överträdelser, utan bestämde 

en gemensam ersättning på 50 000 kronor. 

 

 

5.2.3.2 Kommentar 

 

I likhet med AD 2011 nr 2, Mjölkerskan, blev även kvinnan i AD 2011 nr 23 diskriminerad 

på grund av att hon var kvinna och dessutom missgynnad på grund av att hon inom en 

snar framtid förväntades utnyttja sin föräldraledighet. Omständigheterna i fallet med 

servitrisen är dock mindre särpräglade, eftersom arbetsgivaren inte påverkades av kvinnans, 

eventuellt bristande, yrkeskunskaper. Inte heller blev arbetsgivaren i det här fallet 

uppmanad att inte anställa kvinnan av någon handläggare på Arbetsförmedlingen.  

Huruvida kvinnan skulle fått jobbet eller inte är delvis oklart. Arbetsdomstolen tog inte 

tydligt ställning för att hon varit bättre meriterad än den kvinna som anställdes i hennes 

ställe. Istället använde sig domstolen av ett slags motsatsslut där det konstaterades att 

kvinnan som fått tjänsten inte hade ett försteg jämfört med den diskriminerade kvinnan 

vad gäller yrkesutbildning och branschvana, och att det mot bakgrund av detta framstod 

som mindre troligt att det var den diskriminerade kvinnans påstått bristande meriter som 

låg till grund för att anställningsförfarandet avbröts. 

Visserligen fann domstolen det visat att restaurangen även hade andra motiv för sitt 

agerande än kvinnans graviditet och framtida föräldraledighet, men betonade samtidigt att 

bolaget inte lyckats uppfylla sin bevisbörda att visa att agerandet inte hade något som helst 

samband med graviditeten och föräldraledigheten. 

Även i detta fall jämkades DO:s yrkande relativt kraftigt. Ersättningen sänktes från det 

yrkade 150 000 kronor i diskrimineringsersättning och 60 000 kronor i allmänt skadestånd 



29 
 

till det gemensamma beloppet 50 000 kronor. Vid bestämningen av detta belopp skrev 

domstolen att den tagit hänsyn till att graviditeten och den förväntade föräldraledigheten 

inte var den enda orsaken till att rekryteringen av kvinnan avbröts, utan att det var en av 

flera orsaker. 

 

 

5.2.4 AD 2014 nr 19 – Biståndshandläggaren 

5.2.4.1 Målet med omständigheter 

 

Det, i skrivande stund, senaste fallet rörande diskriminering som vunnit bifall i 

Arbetsdomstolen, AD 2014 nr 19, handlade om en gravid kvinna som i november 2012 

svarade på en annons gällande en tjänst som biståndshandläggare hos Borås stad 

(kommunen). När kommunens företrädare ringde upp kvinnan för att boka tid för en 

anställningsintervju berättade kvinnan att hon var gravid och att barnet beräknades komma 

i februari 2013. Rekryteringsförfarandet avbröts då med hänvisning till detta och hon 

ombads istället återkomma efter föräldraledigheten.  

DO, som företrädde kvinnan i tvisten, gjorde inte gällande att kvinnan skulle ha 

kommit i fråga för någon av anställningarna. Missgynnandet skulle därför endast ha legat i 

att kvinnan inte fick komma på anställningsintervju. Parterna i målet var överens om att 

agerandet från kommunens sida inneburit ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen 

samt könsdiskriminering i strid mot diskrimineringslagen. 

Målet är ensamt i sitt slag, eftersom kommunen sent omsider medgav att 

diskriminering hade skett och att ett belopp om 40 000 kronor kunde anses räcka som 

skälig ersättning till kvinnan. DO, som företrädde kvinnan i tvisten, yrkade istället att 

kommunens skulle förpliktas betala ett allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning 

om totalt 75 000 kronor till kvinnan. 

Arbetsdomstolen konstaterade att tvisten endast berörde storleken på skadeståndet 

och behövde därför inte beröra ansvarsfrågan på ett djupare plan. Efter att ha hänvisat till 

EU-domstolens uttalanden i C-180/95 Draehmpaehl (se avsnitt 2.5.4) markerade 

Arbetsdomstolen att ett avbrutet rekryteringsförfarande gentemot en arbetssökande som 

inte skulle ha kommit i fråga för det sökta arbetet typiskt sett ska ses som en mindre 

allvarlig form av diskriminering. Med anledning av detta bestämdes den gemensamma 

ersättningen till 50 000 kronor.  
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5.2.4.2 Kommentar 

 

Jag anser att AD 2014 nr 19 är extra intressant eftersom Arbetsdomstolen, tack vare 

kommunens medgivande i ansvarsfrågan, undgick att gå in i långrandiga resonemang 

gällande till exempel bevisbörderegler. Istället kunde större delen av domskälen vikas åt 

något som är mer relevant vad gäller detta arbete, nämligen diskrimineringsersättningens 

grunder. Domstolen förde ett, enligt mig, mycket grundligt resonemang, där den hänvisade 

till likabehandlingsdirektivet, tre mål avgjorda av EU-domstolen, propositionen till 

diskrimineringslagen och samtliga sju fall där Arbetsdomstolen tidigare gett bifall då talan 

förts om diskriminering i strid mot den nyare diskrimineringslagen. 

Till skillnad från fallet med mjölkerskan fanns det inte lika särpräglade omständigheter 

i det här målet. En kvinna blev nekad att komma till en anställningsintervju på grund av att 

hon var gravid. Ingen hade påverkat kommunen att avbryta rekryteringsprocessen (jämför 

arbetsförmedlingshandläggarens agerande i fallet med mjölkerskan) och kommunen hade 

heller ingen information om hur kvinnans personliga egenskaper yttrade sig. Missgynnandet 

var ett faktum, vilket också var ostridigt. Inte heller var det en tvistefråga om huruvida 

kvinnan hade kunnat komma ifråga för arbetet eller inte; parterna var ense om att hon inte 

uppfyllde kraven i annonsen.  

På ett tydligt sätt framhöll Arbetsdomstolen att diskrimineringsersättning infördes 

istället för allmänt skadestånd med syftet att markera ersättningens preventiva funktion. 

Utgångspunkten är dock allvaret i den överträdelse av lagens bestämmelser som skett. Efter 

ett till synes noggrant övervägande mellan den relativt lindriga diskriminering kvinnan 

utsatts för och diskrimineringsersättningens preventiva verkan landade domstolen i ett 

belopp som låg närmare kommunens medgivande än DO:s yrkande.  

I anslutning till detta skrev domstolen att de praktiska konsekvenserna varit mycket 

begränsade för kvinnan och att den missgynnande handlingen inte heller skett offentligt. 

Det här fallet är möjligtvis något av ett ”klart fall”,54 eftersom det i någon mening passar in i 

såväl lagtext och förarbeten som i EU-domstolens praxis. Med klart fall menar jag att det i 

förevarande fall inte fanns några kringliggande omständigheter som på ett nämnvärt sätt 

verkar ha haft ett inflytande på bestämmandet av diskrimineringsersättningen.  

                                                                            
54 Ekelöf och Edelstam, Rättegång, första häftet, s. 81 f. Ekelöf uttrycker det på följande vis: ”Vid bedömningen av 
ett säreget fall måste man alltså först fastställa ändamålet för ifrågavarande lagbud, tänkt såsom tillämpligt på de 
klara fallen.”, a.a. s. 85. Någon solklar jämförelse är det dock inte. Ekelöfs tanke bakom den teleologiska metoden 
var snarare att kunna bestämma om ett agerande faller under ett lagbud eller inte; i förevarande fall var ju detta 
inte en tvistefråga, då endast ersättningens storlek skulle bestämmas. 
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Avslutningsvis måste jag tillägga att diskrimineringsersättningen som dömdes ut i det 

här fallet, enligt min mening, uppfyller de krav som lagen och dess förarbeten ställer upp. 

Trots att kvinnan inte förlorat någon ställning (hon blev alltså inte uppsagd eller avskedad), 

gått miste om en förväntad ställning (hon hade ostridigt inte kommit i fråga för någon 

anställning) och i övrigt inte lidit av några praktiska konsekvenser av betydelse, bedömer 

Arbetsdomstolen ändå att agerandet från kommunens sida är ett missgynnande som bör 

stävjas och därför bör sanktioneras med en kombinerad diskrimineringsersättning och 

allmänt skadestånd om 50 000 kronor. Detta är en summa som, enligt mig, är helt rimlig 

med tanke på omständigheterna. Den är i höjd med de allmänna skadestånd som betalas ut 

vid osakliga uppsägningar utan diskriminerande inslag,55 vilket tyder på att domstolen har 

beaktat det ”diskrimineringstillägg” som lagtexten och förarbetena föreskriver.  

 

 

5.3 Diskriminering under pågående anställning 

5.3.1 AD 2013 nr 18 – Lönehöjningen som inte blev av 

5.3.1.1 Målet med omständigheter 

 

Omständigheterna i AD 2013 nr 18 var enligt följande. En kvinna provanställdes som 

inkassohandläggare på ett bolag i januari 2011. Cirka fyra månader senare informerade hon 

sin arbetsgivare om att hon var gravid och väntade barnet i september samma år. I juli 

övergick provanställningen i en tillsvidareanställning och i samband med detta fördes även 

samtal om en löneförhöjning med 2 500 kronor i månaden. 

Knappt två veckor senare fick kvinnan besked om att löneförhöjningen inte skulle 

genomföras. Kvinnan uppfattade att den uteblivna löneförhöjningen berodde på att hon 

var gravid och således kunde räknas bli föräldraledig kort därefter. Kvinnans fackförbund, 

Jusek, valde att inte föra hennes talan, varpå DO tog på sig uppdraget. 

I målet var flera omständigheter tvistiga: Bolaget bestred att något avtal om 

löneförhöjning över huvud taget hade slutits, eftersom VD:n i bolaget inte hade befogenhet 

att göra detta och att inkassohandläggaren hade vetskap om detta. Det bestreds också att 

den uteblivna löneförhöjningen hade något samband med kvinnans graviditet och framtida 

föräldraledighet. Bolaget menade att beslutet endast grundat sig i att bolaget inte hade de 

ekonomiska förutsättningarna att höja någons lön, vilket också skulle inneburit att hon inte 

                                                                            
55 SOU 2012:62, s. 56. Siffrorna baseras på utredningens genomgång av Arbetsdomstolens domar under åren 
2005 till 2010. 
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blev missgynnad eftersom samtliga på företaget fick finna sig i att löneförhöjningen 

uteblev.  

Arbetsdomstolen fann till slut att bolaget hade ingått ett avtal med kvinnan som 

innebar en löneökning på 2 500 kronor per månad. När bolaget sedan bröt det ingångna 

avtalet genom att inte höja lönen för kvinnan, innebar detta en nackdel för kvinnan. Denna 

nackdel innebar ett missgynnande enligt såväl diskrimineringslagen som 

föräldraledighetslagen. Domstolen ansåg vidare att DO visat omständigheter som gjort det 

antagligt att den uteblivna löneökningen hade ett samband med kvinnans graviditet och 

förväntade föräldraledighet. Bolaget misslyckades därefter med att visa att det endast var 

bolagets ekonomiska situation som föranledde beslutet om utebliven löneförhöjning. 

Arbetsdomstolen gav därför bifall till DO:s yrkande om en gemensam summa för 

allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning om 50 000 kronor. Utöver detta 

tillerkändes kvinnan ett ekonomiskt skadestånd för den uteblivna lönen.  

 

 

5.3.1.2 Kommentar 

 

AD 2013 nr 18 är en av två tvister som gällt diskriminering under pågående anställning, där 

Arbetsdomstolen gett bifall åt käranden. Det är det enda av samtliga åtta fall som jag tar 

upp i detta arbete, där den yrkade summan inte satts ned av Arbetsdomstolen. I 

sammanhanget bör dock betonas att det också är den hittills lägsta yrkade ersättningen som 

domstolen har haft anledning att ta ställning till. 

Vad säger då domstolen om diskrimineringsersättningens storlek? Eftersom DO yrkat 

50 000 kronor i ersättning för brotten mot såväl föräldraledighetslagen som 

diskrimineringslagen, hade Arbetsdomstolen ingen möjlighet att bestämma ett belopp som 

översteg den yrkade summan. Frågan blir då snarare varför domstolen inte var sin vana 

trogen och jämkade beloppet. Eller var den yrkade ersättningen helt enkelt skälig med 

tanke på omständigheterna? 

För det första bör man understryka att den diskriminerade kvinnan inte gått miste om 

sin dåvarande lön. Det var snarare en förväntad lön som inte betalades ut. 

Arbetsdomstolen var också tydlig med att missgynnandet inte låg i den uteblivna 

löneförhöjningen, utan endast bestod i att bolaget brutit mot ett avtal som skulle lett till en 

löneförhöjning. Anställningen i sig förändrades inte genom bolagets agerande. För det 

andra fann Arbetsdomstolen ingen anledning att ifrågasätta bolagets invändning att det var 
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den ekonomiska situationen som föranledde beslutet att inte fullfölja avtalet om 

löneförhöjning för kvinnan. Domstolen fann dock att även kvinnans graviditet och 

förväntade föräldraledighet var en av anledningarna bakom nämnda beslut, vilket innebar 

att diskriminering och missgynnande enligt diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen 

låg för handen. 

Enligt min mening är denna dom helt i linje med de EU-direktiv och 

propositionsuttalanden som ligger till grund för diskrimineringslagen. Kvinnan i fråga 

förlorade inte sin anställning eller befintliga lön. Beslutet att inte ge kvinnan någon 

löneförhöjning hade uppenbarligen sin grund i flera omständigheter, där graviditeten och 

den förväntade föräldraledigheten endast var en av dem. Likväl blev hon diskriminerad 

enligt diskrimineringslagen och dessutom missgynnad enligt föräldraledighetslagen. DO:s, i 

relation till övriga diskrimineringsmål, låga yrkande fråntog visserligen domstolen 

möjligheten att döma ut ett högre skadestånd, men av vad som framgår av detta arbete är 

nog möjligheten att det skulle skett tämligen liten. Summan är dock i samma nivå som de 

allmänna skadestånd som Arbetsdomstolen dömt ut vid osakliga uppsägningar de senaste 

åren. Om man, liksom jag, sällar sig till uppfattningen att en osaklig uppsägning är att anse 

som en värre kränkning än en utebliven löneförhöjning, följer domen således förarbetena 

som eftersträvar högre skadestånd i arbetsrättsliga tvister med diskriminerande inslag än 

arbetsrättsliga tvister utan dessa inslag. 

Slutligen kan man dock notera att skadeståndet som dömdes ut är gemensamt för både 

överträdelsen mot diskrimineringslagen och den mot föräldraledighetslagen. Som framgått 

av tidigare fall har domstolen inte nämnt om detta leder till ett större skadestånd; så heller 

inte i detta fall.  

 

 

5.3.2 AD 2013 nr 29 – BH-domen 

5.3.2.1 Målet med omständigheter 

 

En av 2013 års mest uppmärksammade domar från Arbetsdomstolen,56 AD 2013 nr 29, 

handlade om en kvinnlig anställd i en butikskedja som sålde damunderkläder. De kvinnliga 

expediterna uppmanades av bolagets ledning att bära namnskyltar som också angav 

kvinnans egen BH-storlek. Tvist uppstod om huruvida bärandet av dessa namnskyltar var 

frivilligt eller inte, samt om förfarandet från bolagets sida i sådana fall inneburit 

                                                                            
56 Fallet uppmärksammades inte bara i juridiska tidskrifter, såsom Lag & Avtal 2012-01-17, utan även i dags- och 
kvällspressen. Se Dagens Nyheter 2013-02-16 och Aftonbladet 2013-04-10. 
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diskriminering i strid med diskrimineringslagen och brott mot kollektivavtalet (i det 

följande refererar jag endast frågan om diskriminering). En av kvinnorna, som inte längre 

arbetade vid företaget, företräddes av sitt fackförbund som väckte talan i Arbetsdomstolen.  

Förbundet ansåg att bolaget hade beordrat eller fått anses ha beordrat kvinnan att bära 

namnbrickan med den egna BH-storleken angiven. Därigenom hade bolaget kränkt 

kvinnans värdighet som kvinna och således brutit mot diskrimineringslagens bestämmelser 

om trakasserier på grund av kön alternativt sexuella trakasserier. Den sistnämnda punkten 

ansåg förbundet vara uppfylld eftersom bolagets handlande haft en sexuell anknytning. I 

andra hand gjorde förbundet gällande att bolaget, genom sitt agerande, utsatt kvinnan för 

direkt diskriminering.  

Bolaget bestred samtliga förbundets yrkanden och betonade att det varit frivilligt för 

de anställda att bära namnbricka med den egna BH-storleken angiven. De anställda hade 

varken skriftligt eller muntligt beordrats att ange BH-storleken på namnbrickorna (som 

dock i sig var obligatoriska). 

Arbetsdomstolen fann det visat att bolaget ställt krav på kvinnan att skulle bära en 

namnbricka med den egna BH-storleken. Genom detta krav hade arbetsgivaren beordrat 

henne att göra detta. Därefter övergick domstolen till att avgöra om bolaget, genom denna 

uppmaning, gjort sig skyldigt till diskriminering. Att kvinnan upplevt stort obehag av att 

bära skylten, samt att hon påtalat detta för arbetsgivaren ansågs av Arbetsdomstolen vara 

utrett. Bolagets invändning att angivandet av BH-storleken var sakligt motiverat godtogs 

inte av domstolen. Därför ansågs kvinnans värdighet ha kränkts genom att det ålegat henne 

att bära namnbrickan i fråga. Slutligen slog Arbetsdomstolen fast att det fanns ett 

uppenbart samband mellan skyldigheten att bära skylten med den egna BH-storleken och 

att hon är kvinna och därmed hennes kön. 

Konsekvensen av detta blev att bolaget ansågs ha utsatt kvinnan för trakasserier som 

haft samband med hennes kön. Förbundet hade yrkat 200 000 kronor i 

diskrimineringsersättning för denna överträdelse, men Arbetsdomstolen fann vid en samlad 

bedömning att 50 000 kronor räckte som skälig ersättning.  

 

 

5.3.2.2 Kommentar 

 

I AD 2013 nr 29 gick Arbetsdomstolen inte in på någon längre utläggning vad gäller själva 

diskrimineringsersättningen. Faktum är att domskälen i denna punkt endast omfattar tre 
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meningar där domstolen skriver att ersättningen ska innefatta såväl den kränkning som 

överträdelsen inneburit som syftet att motverka överträdelser av lagen. Slutligen hänvisar 

domstolen till AD 2011 nr 23 (Servitrisen) och AD 2013 nr 18 (Lönehöjningen som inte 

blev av) där diskrimineringsersättningen också bestämdes till samma summa. 

Båda mål som jag sorterat in under denna rubrik har alltså det gemensamt att den 

diskriminerande handlingen skett under pågående anställning och att agerandet inte 

inneburit avskedande eller uppsägning från arbetsgivarens sida. Tyvärr handlade fallet 

främst om bevisvärdering (hade arbetsgivaren beordrat bärandet av namnskylten med bh-

storlek?) och om någon diskriminering överhuvudtaget hade skett.  

Eftersom domstolen inte utvecklat vidare vad som ligger till grund för storleken på 

skadeståndet är det svårt att veta varför det bestämdes till den summan. Storleken på 

diskrimineringsersättningen sattes dock på en nivå som motsvarade liknande fall som 

domstolen tidigare avgjort och det kan enligt mig tyda på att detta fall inte bör ses som 

något nyskapande prejudikat. Trakasserier under pågående anställning som faller in under 

diskrimineringslagen lär även i framtiden resultera i diskrimineringsersättningar kring 

50 000 kronor. 

 

 

5.4 Diskriminering i samband med att anställningen avslutas 

5.4.1 AD 2011 nr 37 – De kabinanställda på SAS 

5.4.1.1 Målet med omständigheter 

 

Det fall som Arbetsdomstolen hittills dömt ut störst ersättning i, till såväl individen som 

kollektivet, är fallet med de kabinanställda på SAS, AD 2011 nr 37. Bolaget hade betydande 

finansiella problem, vilket till slut ledde till en arbetsbristsituation med uppsägningar som 

följd. Det ursprungliga varslet omfattade 125 kabinanställda och detta urval gjordes efter 

anciennitetsprincipen, det vill säga sist in, först ut. För att undvika att behöva säga upp ett 

så stort antal tjänster kom bolaget överens med Scandinavian Cabin Crew Association, 

fackförbundet Unionens lokala organisation på företaget, om att underteckna en så kallad 

avtalsturlista. Denna överenskommelse innebar att 49 pensionsberättigade anställda blev 

uppsagda och att dessa inte skulle ha rätt till företrädesrätt till återanställning. Samtliga hade 

fyllt 60 år då uppsägningarna realiserades. Detta innebar också att de enligt en tidigare 

pensionsöverenskommelse hade rätt till full tjänstepension.  
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Flera av de uppsagda protesterade mot upprättandet av avtalsturlistan, men fick av 

naturliga skäl inget stöd av Unionen, där de flesta anställda var medlemmar. 25 

kabinanställda vände sig därför till DO som i sin tur väckte talan mot arbetsgivaren i 

Arbetsdomstolen. 

DO yrkade bland annat att Arbetsdomstolen skulle förplikta SAS att till var och en av 

de 25 kabinanställda betala dels diskrimineringsersättning med 400 000 kronor för den 

åldersdiskriminering uppsägningarna inneburit, dels 100 000 kronor i allmänt skadestånd på 

grund av att uppsägningarna inte varit sakligt grundande i enlighet med LAS. 

Uppsägningarna hade enligt DO grundats på arbetstagarnas ålder, eftersom endast anställda 

över 60 års ålder kan uppfylla kriteriet pensionsberättigad enligt 

pensionsöverenskommelsen. Det kriteriet som arbetsgivaren angett vid uppsägningarna 

kunde alltså inte särskiljas från arbetstagarnas ålder. Detta skulle enligt DO innebära att 

direkt diskriminering låg för handen. Undantagsregeln vid särbehandling på grund av ålder 

som finns stadgat i 2 kap. 2 § 4 DiskL var enligt DO inte tillämplig, eftersom det saknades 

ett berättigat syfte och att de medel som använts varken var lämpliga eller nödvändiga för 

att uppnå syftet. 

Arbetsgivarparterna bestred samtliga yrkanden och menade att bolagets åtgärder inte 

var baserade på arbetstagarnas ålder utan på att de var pensionsberättigade. För det fall 

Arbetsdomstolen skulle anse att agerandet utgjort direkt eller indirekt diskriminering, hade 

det varit fråga om en tillåten särbehandling i enlighet med ovannämnda undantagsregel. 

Arbetsdomstolen inledde med att konstatera att de 25 arbetstagarna blivit missgynnade 

genom att ha blivit uppsagda, vilket onekligen är till nackdel för den enskilde. Därefter 

prövade domstolen frågan om de blivit utsatta för direkt diskriminering. Genom att bland 

annat hänvisa till rådande EU-praxis på området fann domstolen att kriteriet 

pensionsberättigade fick anses oupplösligt förenat med arbetstagarnas ålder, vilket innebar 

att de 25 arbetstagarna utsatts för direkt diskriminering. Domstolen gick därför inte in på 

frågan om indirekt diskriminering. 

Vad gäller den så kallade undantagsregeln vid särbehandling på grund av ålder medgav 

domstolen att SAS agerande skulle kunna ha haft ett berättigat syfte, men att det inte varit 

en lämplig åtgärd för att uppnå det åberopade syftet. Avtalsturlistan ansågs nämligen vara i 

strid med den tvingande så kallade 67-årsregeln i 32 a § LAS. Särbehandlingen av de 25 

arbetstagarna kunde därmed inte rättfärdigas av undantagsregeln i 2 kap. 2 § 4 DiskL, 

varför uppsägningarna därför ansågs ha varit i strid mot förbudet mot åldersdiskriminering 
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i samma lag. Arbetsdomstolen fann därmed att uppsägningarna även varit i strid med LAS 

och dess krav på saklig grund i 7 §.  

SAS ådrog sig därför skyldighet att utge såväl diskrimineringsersättning som allmänt 

skadestånd. I likhet med flera andra mål där ett och samma agerande inneburit brott mot 

två lagar och således medfört skadeståndsansvar enligt båda lagarna, valde 

Arbetsdomstolen att fastslå ett gemensamt belopp som ersättning. I detta fall bestämde 

domstolen det gemensamma beloppet för diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd 

till 125 000 kronor till var och en av de 25 arbetstagarna. 

 

 

5.4.1.2 Kommentar 

 

SAS-målet är speciellt på så vis att det i grunden handlar om en avtalsturlista som bolaget 

slutit i samförstånd med facket. När det senare visade sig att uppsägningarna som 

genomförts i enlighet med listan varit diskriminerande, behövde facket inte ta något 

ekonomiskt ansvar för detta. Syftet bakom avtalsturlistan, att minska de negativa effekterna 

för de kabinanställda som kollektiv, erkänns i viss mån av Arbetsdomstolen, men agerandet 

som helhet ansågs likväl vara åldersdiskriminerande i strid med diskrimineringslagen.57  

Vad gäller bestämmandet av diskrimineringsersättningen var Arbetsdomstolen relativt 

utförlig i sitt resonemang. I likhet med majoriteten av de åtta fallen jag kommenterar i detta 

arbete har arbetsgivarens agerande inneburit brott mot två lagar och därmed även 

skadeståndsskyldighet i enlighet med dessa. DO:s yrkande om totalt 500 000 kronor per 

arbetstagare blev nedsatt till 125 000 kronor och innebär en jämkning med 75 %. 

Arbetsgivarparterna yrkade att ersättningen skulle jämkas till noll, eftersom SAS varken 

insett eller bort inse att uppsägningarna utgjort diskriminering samt att överträdelsen varit 

förhållandevis lindrig. Trots att domstolen visat viss förståelse för syftet bakom agerandet, 

ansågs de omständigheter arbetsgivarparterna åberopat inte utgöra skäl för jämkning.  

Domstolen hänvisade till diskrimineringslagens förarbeten och betonade att 

diskrimineringsersättningen skulle bestämmas så att den utgör en rimlig kompensation till 

den diskriminerade och dessutom fungerar avskräckande ur ett samhälleligt perspektiv. 

Ersättningen skulle därför enligt Arbetsdomstolen sättas ”betydligt högre” än vad som 

                                                                            
57 Se dock den norska Høyesteretts dom, HR-2011-0910-A, som offentliggjordes 5 maj 2011, det vill säga dagen 
efter Arbetsdomstolens dom. Där var frågan densamma som i det svenska fallet: Innebar SAS uppsägningar av 
pensionsberättigade åldersdiskriminering? Den norska domstolen kom fram till att syftet bakom uppsägningarna 
var berättigat och åtgärden lämplig. Høyesteretts slutsats blev alltså, i motsats till den svenska domstolens, att 
bolaget inte brutit mot diskrimineringsförbudet.  
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annars är vanligt vid osakliga uppsägningar. Även om beloppet vida understiger den av DO 

yrkade summan, är den kombinerade diskrimineringsersättningen och allmänna 

skadeståndet i det här fallet mer än dubbelt så stort än det som är brukligt vid osakliga 

uppsägningar.58 

I likhet med andra domar uppger inte domstolen vilken del av ersättningen som utgörs 

av respektive lagbrott eller vad som ska anses vara avskräckande. Som jag redogjort för i 

avsnitt 5.3 har diskriminering under pågående anställning, utan att anställningen avslutas, 

hittills renderat i diskrimineringsersättningar på 50 000 kronor. När det i detta fall uppgick i 

125 000 kronor har jag svårt att kritisera domstolen för detta.  

Summan är väl tilltagen i förhållande till såväl de skadestånd som utdöms vid osakliga 

uppsägningar utan diskriminerande skäl, som de diskrimineringsersättningar som utdöms 

vid diskriminering utan att anställningen avslutas. När det som i SAS-fallet dessutom rör sig 

om 25 arbetstagare som alla får denna summa, är det svårt att säga att detta inte bör verka 

avskräckande för andra företag i samma situation.  

 

 

5.4.2 AD 2013 nr 71 – Trafikskolan 

5.4.2.1 Målet med omständigheter 

 

Uppsatsens åttonde och sista fall som renderat i diskrimineringsersättning enligt den nya 

diskrimineringslagen är AD 2013 nr 71. Målet handlade om en kvinna som jobbade som 

receptionist på en trafikskola i Uppsala. Kvinnan ansåg sig först ha blivit utsatt för sexuella 

trakasserier av sin chef. När hon till slut fick nog, kontaktade hon sin chef och meddelade 

att hon inte kunde komma till jobbet på grund av att hon mådde så dåligt över 

trakasserierna. Därefter stängde hon av sin telefon. Chefen ringde då kvinnans sambo och 

informerade honom om att kvinnan inte längre var välkommen tillbaka till jobbet och att 

nyckeln till kontoret skulle lämnas in så fort som möjligt. Provanställningen som kvinnan 

hade avslutades därmed. 

Då kvinnan inte var medlem i någon fackförening, vände hon sig till DO och medgav 

att ombudsmannen förde hennes talan. DO väckte därefter talan i Arbetsdomstolen mot 

trafikskolan och yrkade att trafikskolan skulle förpliktas betala diskrimineringsersättning 

med 150 000 kronor till kvinnan. Grunderna för detta var dels de sexuella trakasserier hon 

utsatts för, dels den repressalie som provanställningens upphörande innebar. 

                                                                            
58 SOU 2012:62, s. 56. Vid osakliga uppsägningar och avsked i strid mot LAS bestäms det allmänna skadeståndet 
vanligen till cirka 50 000 respektive 80 000 kronor. 
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Bolaget bestred käromålet i sin helhet. Bolagets chef, han som utpekats som den 

diskriminerande, hävdade å sin sida att inget av de tillfällen kvinnan ansett sig sexuellt 

trakasserad över huvud taget hade ägt rum. På sin höjd medgav han dock att han vid något 

tillfälle gett henne en komplimang och sagt att kvinnan varit snyggt klädd. 

Arbetsdomstolen konstaterade att kvinnan och hennes chef lämnat motstridiga 

uppgifter om vad som förekommit dem emellan, och att ord alltså stod mot ord. Kvinnans 

version stöddes dock av kvinnans sambo och en annan trafiklärare som båda vittnade om 

att kvinnan berättat för dem chefens närmanden. Även de uppgifter som lämnats till 

Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och en läkare gav stöd för att trakasserierna ägt 

rum. Arbetsdomstolen ansåg det därför vara visat att kvinnan, i strid mot 

diskrimineringslagen, blivit utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. 

Domstolen gick därefter över till att pröva om bolaget gjort sig skyldigt till brott mot 

repressalieförbudet genom att avbryta provanställningen. Bolaget gjorde gällande att 

kvinnan hade misskött sin provanställning, men att hon ändå skulle få fortsätta jobba under 

sommaren. Det var först när kvinnan meddelat att hon inte skulle komma till jobbet som 

bolaget avslutade anställningen. Till följd av det tidsmässigt nära sambandet mellan att 

kvinnan påtalat de sexuella trakasserierna och att anställningen avslutades, ansåg 

Arbetsdomstolen att det fanns anledning att anta att bolaget brutit mot repressalieförbudet. 

Bland annat på grund av att trafikskolan inte hade presenterat någon utredning som visat 

att kvinnan misskött sitt arbete, lyckades inte bolaget visa att beslutet att avbryta 

anställningen inte skedde på grund av att kvinnan påtalat de sexuella trakasserierna.  

Arbetsdomstolen gav därför bifall till ombudsmannens talan och bestämde 

diskrimineringsersättningen till 75 000 kronor, det vill säga hälften av det yrkade beloppet. 

 

 

5.4.2.2 Kommentar 

 

AD 2013 nr 71 skiljer sig lite från de andra fallen, eftersom det mycket väl hade kunnat 

stanna vid sexuella trakasserier och därför behandlats under avsnitt 5.3 som handlade om 

diskriminering under pågående anställning. Istället avbröts kvinnans anställning i samband 

med att hon påtalat de sexuella trakasserierna för sin chef. Detta mål bör därför kunna 

uppvisa skillnaderna mellan de två kategorierna och hur Arbetsdomstolen resonerar kring 

bestämmandet av diskrimineringsersättningen. 
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 Den del av domskälen som rörde diskrimineringsersättningen inleddes med en 

rekapitulation av såväl lagtexten i 5 kap. 1 § DiskL, som regeringens motivering i 

propositionen, där diskrimineringsersättningens reparativa och preventiva verkan kommer 

till uttryck. Därefter markerade domstolen att ersättningen, förutom att ersätta den 

kränkning som de sexuella trakasserierna inneburit, också skulle innefatta en ersättning för 

de konsekvenser som överträdelsen av repressalieförbudet inneburit. Kvinnan blev av med 

sin anställning på felaktiga grunder; en förseelse som domstolen jämförde med andra brott 

mot arbetstagares anställningsskydd. 

Om målet hade stannat vid ”endast” sexuella trakasserier hade det enligt mig inte varit 

någon större överraskning om domstolen stannade vid en ersättning på 50 000 kronor, 

vilket är vad domstolen dömt ut i de två fall där diskriminering skett under pågående 

anställning utan att anställningen avslutats. Jag har tidigare nämnt att de allmänna 

skadestånd som Arbetsdomstolen dömt ut vid osakliga uppsägningar utan diskriminerande 

inslag i snitt ligger på 50 000 kronor. I fallet med trafikskolan ansåg domstolen att 75 000 

kronor var en skälig nivå, med tanke på att kvinnan dels blivit kränkt genom de sexuella 

trakasserierna, dels förlorat sitt arbete då hon uppmärksammade arbetsgivaren om detta. 

Diskrimineringsersättningen som trafikskolan förpliktades betala till kvinnan överstiger 

alltså den summa som normalt utgår vid osakliga uppsägningar. Så långt följer domstolen 

de förarbetsuttalanden jag tidigare nämnt. Ändå är detta en lägre ersättning än det allmänna 

skadestånd som civilingenjören i AD 2005 nr 32 (se avsnitt 2.5.2) erhöll då han blev 

uppsagd av diskriminerande skäl. En av skillnaderna mellan dessa mål är att ingenjören 

förlorade en tillsvidareanställning och att receptionisten på trafikskolan hade en 

provanställning som avslutades. Att värdera skillnaderna mellan diskriminering på grund av 

funktionshinder och sexuella trakasserier kan vara vanskligt, men om man anser att olika 

typer av diskriminering bör värderas lika anar jag en viss diskrepans målen emellan. Denna 

skillnad blir större när man tänker på att det senare målet avgjordes enligt den nya 

diskrimineringslagen, där kränkningsersättningen och dess avskräckande verkan markeras 

tydligare än i tidigare lagar.  
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Arbetsdomstolens förhållande till lagtext och förarbeten 

 

I skrivande stund har Arbetsdomstolen gett kärandesidan bifall i åtta diskrimineringsmål 

enligt den nya diskrimineringslagen. Vad gäller ersättningsnivåerna har dessa mål visat en 

påfallande likhet med varandra; sex av åtta fall resulterade i diskrimineringsersättning 

mellan 50 000 kronor och 75 000 kronor. De två mål som faller utanför denna ram gör det 

dock markant. I AD 2011 nr 2 (Mjölkerskan) förpliktade Arbetsdomstolen svarandesidan 

att betala 30 000 kronor i ersättning till den diskriminerade kvinnan. Detta var dessutom en 

gemensam ersättning för brotten mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. 

Enligt domskälen bestämdes beloppet till en i sammanhanget låg summa eftersom 

arbetsgivarens agerande i målet främst berodde hans uppfattning om kvinnans bristande 

arbetskapacitet. Kvinnans graviditet och förväntade föräldraledighet var endast en 

bidragande orsak till det avbrutna rekryteringsförfarandet. När beslutet dessutom hade 

stöttats av en företrädare för Arbetsförmedlingen underströk Arbetsdomstolen att 

omständigheterna i målet varit särpräglade. 

Det andra målet som sticker ut i sammanställningen är det så kallade SAS-målet, AD 

2011 nr 37. Här förpliktades bolaget betala 125 000 kronor till var och en av de 25 

diskriminerade arbetstagarna. I likhet med AD 2011 nr 2 innebar arbetsgivarens agerande 

överträdelse av två lagar, vilket ledde till att det allmänna skadeståndet och 

diskrimineringsersättningen sammanfördes i ett gemensamt belopp. Även i SAS-målet 

uttryckte Arbetsdomstolen viss förståelse för de bakomliggande syftena till arbetsgivarens 

beslut, men underströk ändå att otillåten diskriminering låg för handen. När ersättningen 

skulle bestämmas var domstolen ovanligt tydlig i sin argumentation och framhöll att 

diskrimineringsersättningen enligt förarbetena skulle sättas ”betydligt högre” än de 

allmänna skadestånd som utgår vid osakliga uppsägningar. Av vad som framgår av tidigare 

avsnitt är den utdömda ersättningen på 125 000 kronor mycket riktigt på en nivå långt över 

nämnda allmänna skadestånd. Enligt min mening är denna ersättningsnivå också i linje med 

vad regeringen uttalat i propositionen till lagen; syftet med att införa den nya påföljden 

diskrimineringsersättning istället för allmänt skadestånd var att domstolarna inte längre 

skulle ta ledning av den allmänna skadeståndsrätten. Skadestånd i arbetsrättsliga tvister ska 

ligga på en högre nivå än i andra tvister. I enlighet med lagstiftarens vilja ska nivån vara 

ännu högre om dessa tvister dessutom innehåller diskriminerande inslag. 
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Vad gäller de sex mål som resulterat i diskrimineringsersättningar mellan 50 000 

kronor och 75 000 kronor, bör man dock analysera dessa utifrån de omständigheter som 

sammanbinder dem. De fyra mål där Arbetsdomstolen bestämt ersättningen till 50 000 

kronor har det gemensamt att ingen blivit av med sin anställning genom den 

diskriminerande handlingen. Kvinnorna (som det handlar om i alla fyra fall) har antingen 

blivit diskriminerade i samband med rekryteringen till en tjänst eller under själva 

anställningen. Domstolens ställningstagande att kränkningen de utsatts för inte är att 

jämföra med att förlora en anställning, ligger helt i linje med min uppfattning. Här anser jag 

att en hänvisning till Draehmpaehl-målet (se avsnitt 2.5.4) är relevant, eftersom detta slags 

argumentation visar att man uppfyller EU-rättens krav på proportionalitet. Enligt det målet 

kan man å ena sidan begränsa en sanktion i form av skadestånd till tre månadslöner för det 

fall det rör sig om ett avbrutet rekryteringsförfarande, där det kan visas att den 

arbetssökande inte skulle fått tjänsten även om diskriminering inte hade skett. Om, å andra 

sidan, diskrimineringen inneburit att den sökande nekats anställning kan skadeståndet inte 

begränsas på samma sätt.  

Arbetsdomstolen har dock i två fall bestämt diskrimineringsersättningen till 75 000 

kronor, trots att dessa två fall avsevärt skiljer sig åt. Det ena målet, AD 2010 nr 91, var det 

första målet som avgjordes i enlighet med den nya diskrimineringslagen. Kvinnan blev i det 

fallet nekad anställning delvis på grund av sin ålder och sitt kön. Domstolen tydliggjorde att 

hon skulle erhållit tjänsten om inte diskrimineringen skett. Enligt domskälen har någon 

jämförelse med äldre praxis inte gjorts, men jag ser det inte som omöjligt att domstolen 

jämfört med de två liknande målen från 2002 (se avsnitt 2.5.1) där skadestånden bestämdes 

till 50 000 kronor respektive 40 000 kronor. Sett i det ljuset följde Arbetsdomstolen 

regeringens intentioner att höja ersättningsnivåerna vid diskriminering i arbetslivet.  

Trafikskolefallet, AD 2013 nr 71, visar därför på en sänkning av ersättningsnivåerna i 

praxis. Kvinnan i det målet blev först sexuellt trakasserad. När hon till slut protesterade 

mot hur hennes chef behandlade henne svarade han med att avsluta hennes 

provanställning. Även hon blev tilldömd 75 000 kronor i diskrimineringsersättning, trots att 

hon enligt min mening blivit utsatt för en värre kränkning än kvinnan i AD 2010 nr 91. 

Enligt vad man kan utläsa ur domskälen hade arbetsgivaren inte heller lyckats visa att 

kvinnan på trafikskolan misskött sin anställning på ett sådant sätt att det hade motiverat en 

sänkning av diskrimineringsersättningen. Sett i ljuset av AD 2005 nr 32, där en man 

tillerkändes 100 000 kronor i allmänt skadestånd efter att ha blivit uppsagd av 

diskriminerande skäl, är ersättningen i trafikskolefallet relativt lågt. Visserligen blev mannen 
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i 2005 års fall av med en fast anställning, men jag anser inte att den omständigheten 

motiverar skillnaden i ersättning. Med tanke på den lagändring som skedde mellan dessa 

mål borde ersättningen i 2013 års fall snarare varit på samma nivå eller högre. 

Sammanfattningsvis anser jag dock att Arbetsdomstolen följer de uttalanden 

regeringen gjort i diskrimineringslagens förarbeten, om än möjligtvis inte i den mån som 

var tänkt. Med ett så litet urval som åtta diskrimineringsmål är det svårt att påstå att 

Arbetsdomstolen skapat en sammanhängande praxis åt endera hållet. Faktum är dock att 

fem av sex mål, där diskriminering skett utan att en anställning avslutats, resulterat i 

diskrimineringsersättningar mellan 50 000 kronor och 75 000 kronor. Dessa ersättningar är 

i höjd med de skadestånd som normalt döms ut vid osakliga uppsägningar och olaga 

avsked. I de övriga två diskrimineringsmålen, där diskrimineringen inneburit att 

anställningen avbrutits, har diskrimineringsersättningen bestämts till 75 000 kronor 

respektive 125 000 kronor. Ersättningarna i de fallen är i höjd med eller över de allmänna 

skadestånd som döms ut enligt LAS. Skadestånden i diskrimineringsmål är alltså fortsatt 

högre än i övriga arbetsrättsliga mål, även om den drastiska ökningen av 

ersättningsnivåerna som regeringen tycks hoppats på har uteblivit.  

 

 

6.2 Avskräckande? 

6.2.1 Vem avskräcks? 

 

Enligt de direktiv som är aktuella i detta arbete ska medlemsstaterna säkerställa att de 

sanktioner som tillämpas på överträdelser av de nationella bestämmelserna är effektiva, 

proportionerliga och avskräckande. Dessa sanktioner kan, men måste inte bestå av 

skadestånd. Om en medlemsstat har valt skadestånd som påföljd, vilket Sverige har gjort, 

har EU-domstolen i sin praxis uttryckt detta som att skadeståndet ska vara ägnat att 

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

under alla omständigheter stå i rimlig proportion till skadan.59 

Att ett skadestånd ska stå i proportion till den skada som uppstått är inget nytt; detta 

har som nämnts varit en del av skadeståndsrättens ledstjärnor sedan länge. Det var dock så 

sent som i slutet av 1990-talet som principen om det delade skadeståndet i 

diskrimineringstvister slopades, se avsnitt 2.3.  

                                                                            
59 Se t.ex. C-180/95 Draehmpaehl, vilket jag refererar under avsnitt 2.5.4. Regeringen hänvisar också till detta mål 
i prop. 2007/08:95, s. 387. 
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Vad krävs då för att ett skadestånd ska vara avskräckande? I propositionen framhåller 

regeringen att skadestånd vid överträdelser av diskriminering haft en dubbel funktion redan 

innan den nya diskrimineringslagen, det vill säga att kompensera den som drabbas av 

diskriminering, samt att avhålla från framtida överträdelser.60 Genom att bland annat byta 

namn på sanktionen till diskrimineringsersättning och även i lagtexten betona det 

preventiva syftet, önskade regeringen att höga ersättningsnivåer skulle följa. En av 

remissinstanserna, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, ställde sig dock 

starkt ifrågasättande till varför prevention på just diskrimineringsområdet skulle tillerkännas 

sådan ”övertygandekraft”. 61  Fakultetsnämnden påpekade vidare att det saknades 

utredningsunderlag avseende några preventiva effekter, såväl generellt som på 

diskrimineringsområdet, även om skadeståndsnivåerna skulle höjas rejält. Åberopandet av 

preventionen ansågs av fakultetsnämnden istället kunna vara endast ”en retorisk åtbörd, 

som kan tillgripas när så önskas”.62  

Regeringen höll dock fast vid sin ståndpunkt och hävdade att höga ersättningsnivåer 

kan förväntas ha en avskräckande verkan på till exempel näringsidkare som av 

företagsekonomiska skäl diskriminerar en viss grupp.63 Även omedveten diskriminering kan 

enligt regeringen avvärjas om kostnaderna för diskriminering är tillräckligt höga, eftersom 

detta kanske hade kunnat undvikas om arbetsgivaren avsatts resurser för ett förebyggande 

arbete mot diskriminering.64  

Innan jag går vidare i diskussionen om höga ersättningsnivåer verkar avskräckande 

eller ej, måste en tämligen grundläggande fråga få sitt svar (eller åtminstone framhävas): För 

vem ska diskrimineringsersättningen verka avskräckande? 

EU-rätten är av naturliga skäl inte särskilt precis i sin utformning. Tanken är ju trots 

allt att medlemsstaterna och de nationella domstolarna ska implementera och tolka EU-

direktiven på det sätt de finner lämpligt, så länge de uppfyller direktivens bakomliggande 

syften. Vid behov finns även EU-domstolens hjälp i form av förhandsavgöranden om de 

nationella domstolarna inte förmår självständigt tolka dessa syften.  

Genom denna praxis har EU-domstolen tidigt visat att ett rent symboliskt belopp inte 

tillgodoser kraven på en effektiv, proportionerlig och avskräckande sanktion. 65 I ett av 

målen jag refererat ovan betonar dessutom EU-domstolen att det vid bestämmandet av 

                                                                            
60 Prop. 2007/08:95, s. 390. 
61 JURFAK 2007/18, s. 13.  
62 A.a. s. 13. 
63 Prop. 2007/08:95, s. 390 f. 
64 A.a. s. 391. 
65 C-14/83 Von Colson. 
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sanktionsåtgärderna särskilt ska säkerställas att dessa verkligen innebär ett effektivt 

rättsskydd och har en reellt avskräckande verkan.66  

Med ett arbetsrättsligt perspektiv på diskrimineringsersättning är det givetvis 

arbetsgivare som ska avskräckas från att agera diskriminerande gentemot anställda, 

arbetssökande, praktikanter och inlånad arbetskraft (för fullständig uppräkning, se 2 kap. 

1 § DiskL). Med regeringens syn på saken innebär högre ersättningsnivåer en bättre 

preventiv verkan. Ju mer en arbetsgivare riskerar att betala i diskrimineringsersättning, 

desto mindre benägen blir denne att agera på sätt som bryter mot diskrimineringslagen. 

(Gränsen för detta är dock i detta sammanhang kravet på att sanktionen under alla 

omständigheter ska stå i rimlig proportion till skadan.) Huruvida denna åsikt är 

evidensbaserad eller helt enkelt ”låter bra” framkommer inte i propositionen. Hellner och 

Radetzki påpekar dock att ”[o]m man helt allmänt påstår att skadeståndets preventiva 

effekt är viktigare än skadeståndets övriga funktioner, har man gett sig in på en 

generalisering för vilken det veterligen saknas stöd. Förhållandena växlar dock starkt. Även 

om det är ovisst om skadeståndsansvaret generellt har en preventiv verkan, finns det 

otvivelaktigt situationer i vilka skadeståndsansvaret verkar stimulerande till aktsamhet.”67  

Liknande kritik mot diskrimineringsersättningen som den Juridiska fakultetsnämnden i 

Uppsala lämnade i sitt remissyttrande, den om ”övertygandekraften”, kan skönjas i en 

senare artikel av Hansson. Han lyfter där fram att det avskräckande syftet bygger på att den 

diskriminerande är ekonomiskt rationell och därför söker undvika kostnader som inte leder 

till en vinst.68 Kritiken riktas mot regeringen som ”talar om en preventiv funktion, och det 

gör man obehindrat även om en sådan funktion hos en regel knappast kan visas”.69 

Den preventiva effekten i höga skadeståndsnivåer kan alltså ifrågasättas, men även om 

man nu ansluter sig till regeringens inställning måste ersättningarna differentieras; för att en 

eventuell avskräckande verkan ska uppnås är det nödvändigt att större företag tvingas 

betala större diskrimineringsersättningar än småföretagare. Räknat i kronor och ören har 

små företag mindre utrymme för oväntade kostnader, vilket ju viten och skadestånd i regel 

är. Hansson påpekar att sättet att mäta ett företags storlek är svårt; ska företagets 

omsättning, vinst, antalet anställda eller en kombination av dessa faktorer ligga till grund 

för bestämmandet av diskrimineringsersättningen?70 Vad man än väljer leder det dock till 

att ersättningen till den diskriminerade är avhängigt av vem som utfört kränkningen. Den 

                                                                            
66 C-180/95 Draehmpaehl, p. 40. 
67 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 44. 
68 Hansson, SvJT 2012, s. 953 f. 
69 A.a. s. 953. 
70 A.a. s. 954. 
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som blir diskriminerad vid rekryteringen till en tjänst på Hennes & Mauritz skulle hur man 

än räknar erhålla en större summa än den som söker jobbet som receptionist på det lokala 

värdshuset och likaledes blir diskriminerad. I propositionen nämner regeringen att en 

verksamhet med hög omsättning i regel kräver högre ersättningsbelopp för att den 

avskräckande effekten ska uppnås.71 Den går inte närmare in på om detta är det bästa (eller 

enda) sättet att mäta en verksamhets storlek, utan konstaterar bara att det är ett exempel på 

omständigheter som har betydelse för diskrimineringsersättningens storlek. Därmed lämnar 

regeringen över ansvaret på domstolarna att avgöra dels vilka faktorer som verkar 

avgörande för ersättningens storlek, dels vid vilken nivå ersättningen verkar avskräckande.  

Av vad som framgår i de domar jag refererat ovan har Arbetsdomstolen inte gett sig in 

på en konsekvent analys av vem som utfört kränkningen. I de flesta målen har domstolen 

hänvisat till lagens förarbeten, men då bara hänvisat till de krav på effektivitet, 

proportionalitet och avskräckande verkan som diskrimineringsersättningen förutsätts 

uppfylla. Ingenstans i domskälen har domstolen uttryckt hur den avskräckande verkan vägt 

in vid bestämmandet av diskrimineringsersättningen. De sex fall där ersättning dömts ut för 

diskriminering vid rekrytering eller pågående anställning, utan att anställningen avbrutits, 

har resulterat i ersättningar på mellan 30 000 kronor och 75 000 kronor. I fyra av dessa fall 

bestämdes ersättningen till 50 000 kronor, vilket betyder att det är två fall som sticker ut. 

Båda dessa fall innehåller dock särskilda omständigheter som haft en till synes större 

inverkan på diskrimineringsersättningens storlek än den avskräckande verkan.  

Diskrimineringsombudsmannen har agerat ombud i sju av de åtta framgångsrika fallen 

i Arbetsdomstolen, men den utdömda ersättningen har i regel landat på ca 20-30 % av det 

yrkade beloppet. Jag ringde därför upp chefen för processenheten på myndigheten, Martin 

Mörk, för att höra vad han hade att säga om diskrimineringsersättningarna i 

Arbetsdomstolen. 72  Enligt honom är ersättningsnivåerna generellt sett låga i såväl 

Arbetsdomstolen som i allmän domstol, men hävdar att det på senare tid blivit bättre i de 

allmänna domstolarna. Att Arbetsdomstolen är något försiktigare med ersättningsnivåerna 

tror han kan ha att göra med att det görs en jämförelse med nivåerna för allmänt 

skadestånd. Det kan vara så att domstolen inte vill att ersättningsnivåerna för 

diskriminering drar iväg alltför mycket, eftersom det i så fall skulle kunna påverka även det 

allmänna skadeståndet. Båda typerna av ersättning ska ju verka preventivt och att höja 

                                                                            
71 Prop. 2007/08:95, s. 399. 
72 Denna form av källhänvisning är något okonventionell. Ett telefonsamtal till en yrkesverksam jurist är 
naturligtvis inget som kan kallas rättskälla. Mitt syfte med att lyfta upp detta samtal är dock att belysa hur 
kärandesidan numera söker påverka diskrimineringsersättningens storlek.  



47 
 

diskrimineringsersättningen skulle möjligtvis sätta ifråga om de allmänna skadestånden är 

tillräckligt höga.   

För att höja ersättningsnivåerna berättade Mörk att DO numera pläderingsvis delar 

upp ersättningen i två delar. Det yrkade beloppet är fortfarande en summa, men vid 

huvudförhandlingen uppmanas domstolen att redovisa hur stor del av den utdömda 

ersättningen som motsvarar kränkningen och hur stor del som anses vara den preventiva 

eller avskräckande delen. Genom att göra denna tvåstegsbedömning kan man tydligare 

peka på vad i ersättningen som är att anse som skadeersättning och vad som är prevention. 

Detta skulle enligt Mörk leda till en högre koherens, vilket i sin tur innebär att jämförelser 

mellan olika fall blir mer relevant. 

Mig veterligen har inget mål i Arbetsdomstolen, där diskrimineringsersättning dömts 

ut, avgjorts efter att kärandesidan pläderat på det här viset. Domstolen har i vilket fall inte 

gett uttryck för det i domskälen. Personligen anser jag att det är ett intressant försök av DO 

att höja ersättningsnivåerna utan att öka nivån på sina yrkanden. Det återstår dock att se 

om Arbetsdomstolen tar någon notis till detta och på ett tydligare sätt redovisar skälen 

bakom de utdömda beloppen. 

 

 

6.2.2 Förlikningar 

 

När den nya påföljden diskrimineringsersättning infördes åsyftades naturligtvis främst de 

ersättningar som döms ut i domstol. Regeringen nämnde dock att högre ersättningsnivåer i 

domstol kan leda till högre ersättningsnivåer även vid förlikningar. 73  Då detta är ett 

rättsområde där överenskommelserna sällan blir offentliggjorda, är det svårt att göra någon 

bedömning om huruvida 2008 års diskrimineringslag påverkat även förlikningarna.  

Enligt Martin Mörk frågar Diskrimineringsombudsmannen numera de som vänt sig till 

myndigheten om de vill förlikas, men det vill de sällan. När det gått så långt handlar det 

enligt honom mindre om ersättning och mer om upprättelse. Fransson och Stüber hävdar 

dock att många diskrimineringstvister förliks, vilket i synnerhet torde gälla tvister i 

arbetslivet.74 En av få förlikningar som blivit offentliga är den mellan en arbetssökande 

kvinna och klädföretaget Champion.75 Kvinnan sökte, genom ett bemanningsföretag, en 

tjänst på Champion. Bemanningsföretaget uppmanades dock att hitta en ny kandidat, 

                                                                            
73 Prop. 2007/08:95, s. 391. 
74 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, s. 494. 
75 Dagens Nyheter 2014-04-01. 
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eftersom kvinnan de först föreslagit var homosexuell. Förlikningen som till slut avslutade 

tvisten innebar att kvinnan erhöll 60 000 kronor i ersättning. Denna summa är, vilket jag 

tidigare visat, i samma härad som de diskrimineringsersättningar Arbetsdomstolen dömt ut 

i liknande situationer.  

 

 

7 Slutord 

 

De åtta diskrimineringsmålen där Arbetsdomstolen utdömt diskrimineringsersättning är 

givetvis ett för litet urval för att kunna dra några långtgående slutsatser vad gäller 

domstolens praxis i stort. Varje mål har sina unika omständigheter som alla påverkar 

ersättningens storlek. Sanktionerna ska enligt de EU-direktiv som ligger till grund för lagen 

vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Någon större ändring i praxis har jag 

dock inte kunnat skönja, trots att propositionen till den nya diskrimineringslagen har 

åberopats i så gott som samtliga domskäl. Klart är dock att de ersättningar som döms ut av 

Arbetsdomstolen i diskrimineringsmål är högre än såväl allmänna skadeståndsmål som 

andra arbetsrättsliga tvister.  

Den avskräckande verkan som regeringen önskar att ersättningen ska innefatta är svår 

att mäta. Så länge arbetsgivare fortfarande diskriminerar är det dock uppenbart att 

diskrimineringsersättningens avskräckande verkan inte är absolut. Ersättningarna kan höjas 

från dagens nivå, men någonstans kommer de frångå ett av de andra rekvisiten som EU-

rätten ställer upp: Proportionaliteten.  

Diskriminering har funnits sedan urminnes tider. Min mamma var inte den första att 

bli negativt särbehandlad på grund av sitt kön, och hon var definitivt inte den sista. 

Personligen är jag glad att diskrimineringsrätten tagit flera steg framåt de senaste 30 åren, 

men jag är inte säker på att högre skadeståndsnivåer är rätt sätt att gå vidare. Skadestånden 

kan som nämnts höjas, men de måste stå i viss proportion till den skada diskrimineringen 

gett upphov till. Hur man annars ska komma till rätta med diskriminering inom arbetslivet 

vet jag tyvärr inte. Det svaret ligger nog väl dolt. 
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9 Bilaga 1 

Arbetsdomstolens praxis vad gäller diskrimineringsersättning i arbetslivet 

 

Diskriminering i samband med rekrytering 

AD 2010 nr 91 – Arbetsförmedlingen  75 000 kronor 

AD 2011 nr 2 – Mjölkerskan  30 000 kronor 

AD 2011 nr 23 – Servitrisen  50 000 kronor 

AD 2014 nr 19 – Biståndshandläggaren  50 000 kronor 

 

Äldre praxis med allmänt skadestånd 

AD 2002 nr 45 – Barnmorskan  50 000 kronor 

AD 2002 nr 128 – Telefonintervjuaren  40 000 kronor 

 

Diskriminering under pågående anställning 

AD 2013 nr 18 – Löneförhöjningen som inte blev av 50 000 kronor 

AD 2013 nr 29 – BH-domen  50 000 kronor 

 

Diskriminering i samband med att anställningen avslutas 

AD 2011 nr 37 – De kabinanställda på SAS 125 000 kronor 

AD 2013 nr 71 – Trafikskolan  75 000 kronor 

 

Äldre praxis med allmänt skadestånd 

AD 2005 nr 32 – Civilingenjören med MS 100 000 kronor 


