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Abstract  

 

The study question aim at investigate whether the Swedish discrimination law is sufficient or 

not. International monitoring reports on Sweden was examined, as well as Swedish legal cases 

and academic literature. The analysis focused the attention to the arguments that was 

highlighted in the monitoring reports. These arguments were analyzed together with the 

Social Constructivist Theory and the Intersectional Theory and compared with the results 

from the study of the legal cases of discrimination. This was done to bring on a broader 

perspective on the issue.  

 The study has shown some significant discrimination in the society for example in 

the way that media reports and perform stereotypes of some groups. The monitoring reports of 

the UN, the Council of Europe and the EU has brought critic on the matter of hate speech and 

recommend Sweden to forbid this. Other problems being highlighted is segregation and social 

exclusion. The study aims at focus on the Intersectional Theory and the study concludes that 

more attention should be raised towards the person in an exposed situation and this also in 

relation to the burden of proof. The laws obstruct the ability to argue multiple discrimination 

which is commonly interacting in the creation of discrimination.   

 There is a need for investigation of the establishment on further grounds of 

discrimination to be able to conform to international conventions and articulate rules to 

support people that are discriminated in the society today. The study also call for some further 

research on how the court manage the discrimination cases applying the burden of proof, the 

sufficiency of competence on discrimination and the ability to measure multiple 

discrimination. 
 

Keywords: Discrimination, discrimination law, equal rights, intersectionality, multiple 

discrimination, stigmatization, segregation, human rights 
  



 
 

Abstrakt 

 

Studien ifrågasätter huruvida diskrimineringslagens är tillräcklig eller inte. Internationella 

granskningsrapporter om diskrimineringssituationen i Sverige har undersökts så väl som 

rättsfall och forskning i Sverige. I analysen lyfts de argument fram som de internationella 

granskningsorganen belyst i sina rapporter. Dessa argument behandlas tillsammans med den 

socialkonstruktivistiska och den intersektionella teorin.  

 Undersökningen har visat att de internationella granskningskommittéerna ser viss 

betydande diskriminering i samhället. Det är bland annat genom medias rapportering, genom 

stereotypifiering av grupper så som etniska eller religiösa minoriteter, funktionsnedsatta eller 

som på annat sätt utmanar den heterosexuella normen i samhället. Granskningsorganen har 

samstämmigt lyft upp kritik mot den hatpropaganda som finns i samhället och som Sverige 

uppmanas reglera i lag. Andra problem som påtalas gäller segregationen och den sociala 

exkluderingen. Undersökningen fokuserar på att lyfta upp det intersektionella perspektivet 

och framhäver anläggandet av detta helhetsperspektiv. Mer uppmärksamhet borde ges den 

utsattes situation som problematiseras kopplat till bevisbördan. Lagen försvårar möjligheten 

att hävda multipel diskriminering vilket ofta förekommer då grunder samverkar till 

diskriminering. Slutsatsen dras om behovet av utredning för att införa utökande av grunder 

eller en öppen lista samt ett generellt diskrimineringsförbud. Detta framförallt för att Sveriges 

lagstiftning ska vara överensstämmande med de internationella konventioner som Sverige 

förbundit sig till. Det visas också på behov av vidare forskning gällande domstolarnas 

hantering av diskrimineringsfall kopplat till deras kompetens samt möjligheten till ett mer 

intersektionellt perspektiv på rätten.  

 

Nyckelord: Diskriminering, diskrimineringslagen, jämlikhet, intersektionalitet, multipel 

diskriminering, stigmatisering, mänskliga rättigheter 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning  

Det pågår en debatt i samhället om diskriminering och ojämlika villkor mellan människor i 

Sverige. Det framstår som om vi ges olika möjligheter beroende på vilka identiteter och 

attribut vi bär på. Vad är diskriminering och kan allt missgynnande på grund av negativ 

åtskillnad betecknas som diskriminering frågar sig vissa. Andra menar att vad som är 

diskriminering går att utläsa av lagen och att det inte är mer komplicerat än så. I media har det 

vid flertalet tillfällen rapporterats om missgynnanden av personer med övervikt till exempel 

vid ansökan av jobb där personen nekas arbete med hänvisning till sin kroppsform eller vikt. 

Denna negativa åtskillnad påminner om den sortens missgynnande som beskrivs i 

diskrimineringslagen. Samtidigt kommer internationella granskningsrapporter och visar på att 

Sverige har ett jobb att göra för att leva upp till de internationella åtagandena med hänsyn till 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Hur väl hänger begreppet diskriminering ihop 

med den upplevelsen en person har av diskriminering gå det att fråga sig.  

 Diskrimineringsombudsmannen genomförde 2010 en kvalitativ undersökning 

”Upplevelser av diskriminering – rapport”. Undersökningen utredde hur upplevelserna av 

diskriminering såg ut för personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och kom fram till 

att intervjupersonerna ansåg att diskriminering vara ”. . .någon form av orättvis 

särbehandling som bottnar i att man kategoriserar människor utifrån fördomar.”
1
 

Diskriminering beskrivs av intervjupersonerna inte som begränsade till områden eller 

situationer, utan ansågs snarare knyta an till maktdimensioner. Vad gäller problematisering av 

diskrimineringsbegreppet kan sägas att personerna i undersökningen ansåg att ordet kränkning 

bäst beskriver känslan av diskriminering.  Intervjupersonerna menar också att trakasserier och 

mobbning är två begrepp som kan jämföras. Dessa två begrepp fokuserar på en avvikelse från 

normen men som inte behöver vara kopplade till grupptillhörighet eller fördomar utan snarare 

handlar om avvikelsen från normen. Många i undersökningen menar att mobbning är ett 

begrepp som kan vara hårdare än både trakasserier och diskriminering. Detta eftersom det 

handlar om systematiska angrepp mot en individ i en mycket utsatt situation. Mobbning 

kopplas samman såväl med skola som med arbetsliv.
2
  

                                                           
1
 DO, ”Upplevelser av diskriminering – rapport”, 2010, s. 18. 

2
 Ibid, s. 13-15. 
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 Den här inledningen reflekterar över vad som kan anses vara diskriminering och 

vilket missgynnanden som inte täcks av lagen. Det framstår som särskilt intressant med en 

fördjupad undersökning för att ge en tydligare bild av relationen och samstämmigheten 

mellan den diskrimineringen som upplevs i samhället och lagen som ska skydda från den 

samma. 

 

 

1.2 Syfte  

Uppsatsen syftar till att problematisera diskrimineringslagens tillräcklighet i skyddet mot 

diskriminering idag. Detta mot bakgrund av de internationella bestämmelser som Sverige har 

bundit upp sig mot och samstämmigheten mellan svensk lagstiftning och internationella 

traktat. Studien ämnar undersöka om det finns några lämpliga förändringar av lagstiftningen 

som skulle stärka skyddet mot diskriminering och öka respekten för de mänskliga 

rättigheterna.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Behöver den svenska diskrimineringslagen stärkas för att bättre möta upp mot 

diskrimineringen i samhället?  

2. Är Sveriges definition av och arbete mot diskriminering i enlighet med Sveriges 

internationella förpliktelser? 

3. Finns det diskriminering idag som ”faller mellan stolarna”? 

 

 

1.4 Material och avgränsningar 

 

1.4.1 Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterial för undersökningen är framförallt relevant svensk lagstiftning så väl som 

internationella traktat av betydelse. Aktuella rättsfall från såväl Europadomstolen, EU-

domstolen som från konventionskommittéerna kommer också inkluderas i den mån det fyller 
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uppsatsens syfte. Behandling av svenska rättsfall som DO drivit och som publicerats på deras 

hemsida kommer användas i skapandet av statistik.    

 Det sekundärmaterialet som används i studien är forskning från bland annat 

författarna John Baylis, Steve Smith, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Nina Lykke, 

Göran Bergström, Kristina Boréus, Hans Ingvar Roth, Eva Schömer, Laura Carlson, Susanne 

Fransson, Per Norberg, Eberhard Stüber och Håkan Gabinus Göransson. Men det finns också 

material från myndigheter, organisationer, institutioner och media. 

 

1.4.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som görs i uppsatsen möjliggör ett översiktligt underlag som det går att 

sammanställa och dra slutsatser utifrån. Det kommer ske en fokusering på 

diskrimineringslagens grunder och om dessa är tillräckliga eller om andra grunder är att 

överväga. De granskningsrapporter som används går tillbaka i tiden till och med då 

diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft. Detta för att följa hur diskrimineringen i 

Sverige utvecklats under denna tidsperiod och vilket genomslag den ”nya” 

diskrimineringslagen haft. Det kan vara så att rapporterna i vissa fall går tillbaka ytterligare ett 

par år innan stiftandet av diskrimineringslagen men det är i så fall eftersom det inte utkommit 

en rapport i nära tid till att diskrimineringslagen stiftades.  

 De konventionskommittéer som valts ut är de som har beröring på diskriminering 

eller diskrimineringslagen och som är betydande internationellt. Tortyr ses till exempel inte 

som diskriminering i den svenska kontexten och är därför exkluderat. Barns rättigheter är ett 

annat område som också har legat utanför undersökningens ramar. Detta då barns rättigheter 

är reglerade på ett annat sätt än genom diskrimineringslagen och skyddas generellt av mer 

komplexa institutioner och lagar än vad till exempel diskriminering av homosexuella gör. 

 Fokus i studien ligger inte heller på diskrimineringsområden så som till exempel 

arbetslivet och utvecklandet av dessa. Det ligger inte heller på arbetet med aktiva åtgärder 

utan det går här att se ytterligare avgränsning. 

 

1.4.3 Källkritik 

Det är särskilt viktigt att ha ett kritiskt reflekterande över materialet. Genom den hantering av 

forskares material behövs en bedömning göras gällande i vilken kontext de aktuella forskarna 

står. Här är det även relevant att se vad forskarna anlägger för perspektiv och ifall några dolda 

intressen kan tänkas komma till uttryck. Med detta i åtanke vid inläsningen anses inga dolda 
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intressen finnas som inverkar på uppsatsens syfte. Forskarnas perspektiv fokuserar särskilt på 

ett förklarande av lagens uppbyggnad och möjligheten till förändringar. Vad gäller 

granskningen av FN:s, Europarådets och EU:s granskningsrapporter av Sverige bör särskild 

vaksamhet tas till vilka underliggande intressen de kan tänkas ha. Deras agenda bygger på att 

möjliggöra en bättre värld med stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna, stabila 

handelsrelationer och främjande av lika rättigheter och möjligheter i enlighet med deras syfte. 

Kan detta bidra till att påverka dem att bara se det dåliga och att vara för snabba i att dra 

negativa slutsatser om Sverige i efterlevnaden av de gällande traktaten? Det är en fråga som är 

värd att ha i åtanke vid analys av dessa rapporter. Däremot ska sägas att det är representanter 

från länderna som utgör dessa kommittéer. Det är personer som har särskild betydelse och 

erkännande när det kommer till dessa frågor och de arbetar för det gemensamma intresset, 

nämligen stärkta mänskliga rättigheter. Gentemot detta arbete borde inte länderna känna ett 

hot och det anses inte heller störa uppsatsens syfte. Kommittéerna genomför sina rapporter 

genom att inhämta information från länderna, besöka dem samt föra en dialog med 

representanter och myndighetspersoner. Detta ger länderna insyn och involvering i 

genomförandet av granskningarna vilket också kan var betryggande för länderna.  

 

 

1.5 Metodologisk inledning 

Uppsatsen är indelad i delundersökningar som sammantaget kommer att analyseras för att 

möjliggöra en reflektion runt hur diskrimineringssituationen i Sverige ser ut idag. Utifrån 

slutsatserna om diskrimineringssituationen kommer det föreslås, i det fall studien så visar, 

förbättringsåtgärder av befintlig lagstiftning. Detta för att bättre kunna täcka upp 

diskrimineringen i samhället och för att öka måluppfyllelsen av internationella traktater. 

Nedan kommer en uppräkning av de delundersökningar som uppsatsen innehåller. 

 

1.5.1 Delundersökningar 

(1) Diskrimineringsfall i Sverige sedan diskrimineringslagen infördes. 

(2) FN-rådets och kommittéernas granskningsrapporter av Sveriges uppfyllande av FN 

konventionerna som berör diskriminering.  

(3) Europarådets kommission om rasism och intolerans (ECRI) och deras granskningsrapport 

av Sverige i uppfyllandet av Europakonventionen med fokus på diskriminering. 
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(4) EU:s granskningar av Sverige i uppfyllandet av de grundläggande rättigheterna, relevanta 

direktiv och aktuellt rambeslut. 

 

1.5.2 Metodologisk ansats 

I del (1) kommer en analys göras av de rättsfall som DO drivit, och som publicerats på deras 

webbsida, sedan stiftandet av diskrimineringslagen. I del (2), (3) och (4) kommer en analys att 

göras av den kritik som lyfts fram gentemot Sverige för att konkretisera de argument och 

brister som aktualiseras och vilka förändringar som rekommenderas Sverige. Således, hur ser 

deras bedömning ut gällande diskrimineringsläget i Sverige idag? Slutligen kommer de olika 

delundersökningarna kompareras för att mynna ut i om det behövs några förbättringar och i så 

fall vilka. Parallellt med dessa delundersökningar kommer undersökningen att inkludera 

forskning som har perspektiv att tillföra.  

 Det finns en medvetenhet om att tolkningen av materialet kan bli subjektivt och detta 

är till viss del oundvikligt. Därför kommer tolkningen utgå ifrån Quentin Skinners modell för 

att öka objektiviteten. Quentin Skinners modell utgår ifrån tre överväganden i analysen av 

materialet; (1) Skapandet av en insikt om vad det är för språkhandling. (2) Framtagande av 

innebörden i texten med en vaksamhet över att inte själv lägga in betydelse i författarens 

mening. (3) Inkludering av kontexten i vilken texten är producerad. Undersökandet av 

huruvida det går att uppskatta vilka ramar som finns för tolkningen och vad som utgör en 

rimlig tolkning.
3
 I analyserandet kommer det inkluderas följande tre delar; Den första delen 

lyfter fram det deskriptiva, vilka är argumenten och vad som framhävs i texten. Den andra 

delen kännetecknar vilka normer som det går att anknyta till och den tredje lyfter fram vilken 

beviskraft argumentationen i texten har.
4
 Det går att ta stöd av en strukturering av argumenten 

i grupper med till exempel de viktigaste eller vanligaste argumenten.
5
 Utifrån dessa verktyg 

kommer materialet behandlas. 

 

1.5.3 Tolkning av granskningsrapporter 

I arbetet med undersökningen och i förståelsen av de olika granskningsrapporter som varit en 

del av materialet till undersökningen har kontakt tagits med det svenska FN-förbundet. Detta 

                                                           
3
 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, ”Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”, 2012, s. 30-33. 
4
 Ibid, 2012, s. 92-93. 

5
 Ibid, s. 122, 133. 
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för att få stöd i tolkningen av de olika rekommendationer som FN:s konventionskommittéers 

kritik mynnar ut i. Det har tidigare gjorts en fördjupning av ECRI:s granskning av Sverige 

genom deltagande vid en rundabordskonferens som uppföljning av den senaste rapporten. Där 

fanns bland annat representanter från departement, myndigheter, ideella organisationer men 

också representanter från ECRI. Kunskaper härifrån utgör ett stöd i tolkningen av ECRI:s 

rapport. Vad gäller tolkningen av EU:s granskning av Sverige är denna av en mer generell 

karaktär. Det finns en behandling av rättsfall och en sammanslagen granskning av 

efterlevnaden av det aktuella rambeslutet. Det är inte specifikt och riktat mot enbart Sverige 

utan mer generellt hållet och lättare att tolka. 

 I referaten av kommittéernas granskningsrapporter av Sverige har det skett en viss 

hopslagning av anmärkningspunkterna som kommittéländerna lyfter fram i 

granskningsrapporterna. Detta då flera punkter på det stora hela uttrycker samma sak. Vissa 

punkter har inte tagits med eftersom de inte varit relevanta för undersökningen. Sökandet efter 

ett tillfredställande sätt att referera dess punkter har krävt noggrannhet. Detta då det varit 

viktigt att nå en balans mellan att troget hålla sig till det som framhävs, utan att använda exakt 

samma formulering. Det finns flera snarlika rekommendationer som på ett rättvisande sätt 

behövdes slås samman. Därför uppmärksammas här att de återgivelser som finns av 

kommittérapporterna i vissa delar är snarlika hur de formuleras av kommittén. Men med detta 

sagt, ska det förtydligas att det är till fullo kommittéernas åsikter som framhävs. På de ställen 

i detta avsnitt där reflektioner runt dessa rekommendationer förekommer, kommer det att 

klargöras tydligt. Detta för att det inte ska finnas en otydlighet gällande vem som är urkund.  

 

1.5.4 Metoder för informationssök 

I informationssökningen för inhämtande av material för undersökningen på Internet har olika 

sökord använts. De vanligaste förekommande är: Diskriminering, diskrimineringslag*, 

grunder, uppräkning av grunderna kopplat till diskrimineringsbegreppet eller beskrivningar av 

begreppet, öppen lista, icke uttömmande lista, namn på aktuella institutioner, organisationer, 

myndigheter, kommittéer, Europadomstolen, EU-domstolen, EU, mänskliga rättigheter. Det 

har också skett en blandning och kombination av dessa sökord. Dessa sökningar har även 

gjorts på engelska. Genomförandet av denna sökning har framförallt gjort på: Uppsala 

universitetsbiblioteks sökfunktioner, Riksdagsbiblioteket med dess olika sökfunktioner, 

Google, Google Scholar, riksdagens och regeringens olika hemsidor och hos bokhandlare så 

som Adlibris och Bokus. Det har trots detta varit svårt att hitta den utförliga information om 
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problematisering av diskrimineringsbegreppet och grunder som avsågs i inledningen av 

studien. Detta till trots kommer uppsatsen att behandla dessa ämnen och så långt det är 

möjligt belägga med akademisk eller annan forskning på ämnet. Det har istället funnits 

mycket information om diskrimineringslagen, om dess utformning och funktion från den rad 

forskare. Dessa forskare har i blygsam skala kommenterat lagen och försökt applicera lagen 

på samhällets olika problematiska situationer. De här beskrivningarna rymmer tyvärr sällan 

egna reflektioner runt nyttan av lagen kopplat till ett större helhetsperspektiv med 

problematisering runt lagens tillräcklighet. Det saknas också koppling till den internationella 

kontexten och förenligheten med de internationella konventionerna som Sverige ratificerat. 

Som innan nämnt och som beskrivits ovan har studien därför anpassats utefter dess 

förutsättningar. 

 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 görs en introduktion till uppsatsen med inledning, beskrivning av syfte, 

frågeställningar, metod, material, avgränsningar och disposition. I kapitel 2 klargörs de 

teoretiska ansatserna och vilka perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel 3 är en 

bakgrund till uppsatsen. Här redogörs för de grunder som omnämns i internationella traktat 

och som berör diskrimineringslagstiftning.  Det sker också en beskrivning av 

diskrimineringslagen som finns i Sverige och vilka utredningar och förbättringsåtgärder som 

är på gång ifrån regeringens och riksdagens sida. Därefter finns en forskningsöversikt med de 

forskare som haft perspektiv att tillföra studien. I kapitel 4 finns en undersökning av 

diskrimineringsfall i Sverige. I kapitel 6 finns en undersökning av den internationella 

granskningen av Sverige. I kapitel 6 finns en analys följt av kapitel 7 som är en 

sammanfattning och kapitel 8 som är en slutdiskussion. 
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2 Teoretiska ansatser 
 

2.1 Socialkonstruktivism  

För att övergripande kunna beskriva de sammanhang där identiteter och normer bildas och 

skapar maktrelationer mellan människor och grupper kommer den socialkonstruktivistiska 

teorin att användas. De delar inom teorin som är applicerbara på undersökningen kommer här 

beskrivas. 

 Socialkonstruktivismen ger forskaren verktyg för att undersöka hur användandet av 

språkbruket bidrar till skapandet av strukturer och diskurser i samhället. Detta leder i 

förlängningen till ett skapande av aktörer med särskilda intressen och identiteter. För att 

klargöra dessa bärande normer ger socialkonstruktivismen möjlighet att uppmärksamma de 

symboler som är verksamma. Begreppet makt kopplas enligt socialkonstruktivismen till 

kunskap och identitet, som i sin tur ligger till grund för att människor ges olika 

förutsättningar. Detta bildande av identiteter skapar ett ”vi och dom”. Genom teorin lyfts fram 

att det är genom att inse vilka som tillhör grupper som det också klargörs, vilka som inte gör 

det. På så vis kan dessa identiteter uppmärksammas.
6 

 

 

2.2 Intersektionalism 

Teorin om intersektionalitet kommer huvudsakligen att förklaras och förstås utifrån Paulina 

De los Reyes och Diana Mulinaris bok ”Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap” och i viss mån kompletteras av Nina Lykkes resonemang i 

artiklarna ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” och ”Nya 

perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” 

 Begreppet intersektionalitet är sprunget ur den amerikanska feministiska debatten där 

begreppet uppstod som en kritik mot den ”vita” feminismens hegemoni. Intersektion betyder 

vägkorsning och begreppet skulle således förklara hur olika diskriminerande faktorer så som 

kön och ras kunde samverka och förstärka varandra som två samtidiga processer.
7
 Begreppet 

har sin hemvist inom feminismen men författarna menar att alla har att tjäna på att begreppet 

                                                           
6
 Baylis, John, Smith, Steve, ”Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations”, 2006, 

s. 252-269. 
7
 De los Reyes, Paulina, Mulinaris, Diana, ”Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap”, 2005, s. 14-15. 
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tas upp i en vidare kritisk forskningsdebatt.
8
 Intersektionalitet förklarar hur maktrelationer är 

viktiga
9
 och tar sin utgångspunkt ur flera maktteorier.

10
  

 

Intersektionalitetens sprängkraft ser vi främst som utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som 

kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen för 

samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier.
11

 

 

Det handlar om att se de simultana processer som skapar en över och underordning mellan 

individer och grupper av individer. Detta maktutövande går att se som ett nätverk av 

mänskliga handlingar, institutionella arenor och strukturella relationer. Det handlar här om att 

klargöra vilka intersektioner som är aktuella i de olika kontexterna och se hur de reproducerar 

makten. Det finns hela tiden olika hierarkier som talar om vem som är över- och vem som är 

underordnad och dessa intersektioner kan bidra till att förstärka varandra.
12

 

 Författarna ser att den fokusering på identitet och diskurs som blivit i och med det 

postmoderna har lett till ett osynliggörande av vad författarna kallar ojämlikhetens materiella 

bas och sociala karaktär. De ser därför det som särskilt viktigt att utforska kopplingen mellan 

identitetsformering och de former av exploatering som sker i och med de förändringar som 

sker så väl social som ekonomiskt och både nationellt och globalt.
13

 I användandet av det 

intersektionalistiska perspektivet intar analyspersonen en annorlunda maktposition där ett 

helhetsperspektiv kan fångas in. Det är otillräckligt att se bara till en dimension eller 

maktaspekt, till exempel kön eftersom kön hänger ihop med andra maktaspekter som nog så 

mycket påverkar och samspelar som maktaspekt.
14

 Den intersektionella analysen länkar 

samman det individuella med det institutionella och strukturella.
15

 Teorin förutsätter ett 

analyserande av de processer som skapar makt, hegemoni, ojämlikhet och motstånd. Det är 

problematiskt med kategoriseringar vilka generaliserar och leder till osynliggörande och/eller 

förnekande av andra identiteter samtidigt som det kan vara förknippat med stereotypifiering 

och stigmatisering. Här menar författarna att det är viktigt att se till den historiska 

förankringen av kategorin så väl som till komplexiteten, den sociala karaktären i skapandet av 

                                                           
8
 De los Reyes, Paulina, Mulinaris, Diana, ”Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap”, 2005, s. 7-8. 
9
 Ibid, s. 16. 

10
 Ibid, s. 126. 

11
Ibid, s. 16. 

12
 Ibid, s. 17-18. 

13
 Ibid, s. 39. 

14
 Ibid, s. 99. 

15
 Ibid, s. 115. 
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en vetenskaplig motdiskurs.
16

  Författarna menar vidare att ”. . .inte kunna se de 

maktstrukturer som skapar individernas utsatthet leder till att grupper, familjer och individer 

stigmatiseras.”
17

 Nina Lykke menar att det intersektionalistiska perspektivet inrymmer ”. . .en 

förståelse för att maktasymmetriernas olika dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt 

förbundna med varandra genom dynamisk interaktion.”
18

 

 Lykke framhäver i artikeln ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och 

möjligheter” att begreppet interagerar bör bytas mot intra-agerar enligt Karen Barads 

resonemang om att det sker en växelverkan mellan dessa icke avgränsade fenomen eller 

maktaxlar där de genomtränger och transformerar varandra i samspel. Begreppet intra-agera 

lyfter fram detta till skillnad från interagerar som framhåller hur enheterna är avgränsade och 

krockar med varandra utan att påverka varandra.
19

 Lykke problematiserar även användningen 

av begreppet intersektionalitet som förutsätter att det likt bilar i en korsning som kommer från 

olika håll, sker ett möte likt det i en korsning, vartefter bilarna fortsätter åt vartdera håll. Detta 

rimmar dåligt med Lykkes förståelse av problematiken och förklaring genom begreppet intra-

agera. Det kan också uppstå problem kopplat till uppdelningen av hierarkier mellan olika 

maktaxlar.  Detta kan politiskt sett leda till fragmentering och göra att vissa perspektiv 

förminskas till förmån för andra.
20

 Lykke menar att den intersektionella teorin passar bra för 

att erkänna maktskillnader och analysera dessa samtidigt som undersökningar av hur allianser 

kan byggas utifrån erkännandet om dessa skillnader.
21

 

 Så väl den socialkonstruktivistiska som den intersektionella teorin bidrar med ett 

helhetsperspektiv på diskrimineringssituationen i Sverige. De ger en balanserad utgångspunkt 

för analys av ifall det finns ett behov av förändringar av diskrimineringslagen eller inte. 

Socialkonstruktivismen beaktar identitetsskapandet och ett uppdelande av människor i 

grupper. Det intersektionella perspektivet ser till hur dessa grupper samverkar och förstärker 

varandra i en neråtgående spiral mot allt lägre status. Tillsammans ger de redskap att 

analysera förekomsten av diskriminering i samhället idag. Den intersektionella teorin ges i 

studien mer utrymme då den kan vara mer aktuell för den nationella kontexten. 

                                                           
16

 De los Reyes, Paulina, Mulinaris, Diana, ”Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap”, 2005, s. 126-127. 
17

 Ibid, s. 128. 
18

 Lykke, Nina, Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift 
1.03, 2003, s. 48. 
19

 Ibid, s. 8. 
20

 Ibid, s. 10.  
21

 Ibid, s. 15. 
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3 Bakgrund  
  

3.1 Internationella åtaganden  

Här redogörs för vilka relevanta grunder som omnämns i internationella traktat och som 

svensk diskrimineringslagstiftning har att förhålla sig till. Det är grunder som förekommer i 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om de medborgerliga och 

politiska rättigheterna, FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna, FN:s konvention om avskaffandet av rasdiskriminering, FN:s konvention om 

avskaffandet av diskriminering av kvinnor, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, Europakonventionen, EU-direktiven om likabehandling, arbetslivet, om 

förbud mot etnisk diskriminering, Arbetslivsdirektivet och EU:s rambeslut (2008/913/RIF).  

  Grunderna som räknas upp är en sammanställning av de grunder som omnämns i 

ovan nämnda traktat; Kön, ras, hudfärg, härkomst, nationellt ursprung, etniskt ursprung, 

funktionsnedsättning, språk, religion eller övertygelse, ålder, sexuell läggning, politisk eller 

annan åsikt, åskådning eller uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller 

annan social status, kön, förmögenhet, tillgänglighet, tillhörighet till nationell minoritet, 

genetiska särdrag eller ställning i övrigt. 

 Det finns flera tilläggsprotokoll till Europakonventionen och ett som särskilt kommer 

att omnämnas här. Det är tilläggsprotokoll 12 och föreskriver ett generellt 

diskrimineringsförbud. Men detta protokoll har inte Sverige ratificerat. Det kommer i 

uppsatsen att problematiseras huruvida detta skulle var kärnfullt för Sverige eller inte men 

först kommer här en kort beskrivning av protokollet. Artikel 1 slår fast ett generellt 

diskrimineringsförbud där ingen oavsett kön, ras, hudfärg, språk, politisk eller annan åsikt, 

nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet börd eller 

ställning i övrigt ska blir diskriminerad av offentlig myndighet. 

 Ratificerandet av tilläggsprotokoll 12 skulle således innebära att alla skulle ges rätten 

att åtnjuta alla rättigheter så som regleras i lag. Det som inte kan anses täckt av konventionen 

skulle vara personliga sammanhang.
22  

  

 

 

                                                           
22

 FRA ”En handbok i europeisk diskrimineringsrätt”, 2011, s. 64. 
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3.2 Diskrimineringslagsstiftning i Sverige 

 

3.2.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 

I 1 kap. 4§ definieras diskriminering som direkt/indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direkt och indirekt diskriminering delar två 

rekvisit vilka är missgynnande och jämförbar person. Därefter har de två vars ett tredje som 

skiljer sig åt. Vid direkt diskriminering ses även till orsakssamband och vid indirekt 

diskriminering tas hänsyn till intresseavvägning. Trakasserier kännetecknas av en kränkning 

av någons värdighet i samband med någon av de fastställda diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier utmärks genom ett uppförande som har sexuell natur och därigenom 

kränker någons värdighet.
23

 Enligt propositionen till lagen går det att förstå att kriterierna är 

de samma för trakasserier som för sexuella trakasserier, förutom att vid trakasserier ses också 

till ett orsaksamband och vid sexuella trakasserier ses istället till om trakasserierna haft en 

sexuell natur. I övrigt är rekvisiten missgynnande, oönskat och insikt.
24

 Med instruktioner att 

diskriminera menas då en person ger en annan person i lydnads- eller beroendeställning och 

ger order eller instruktioner att diskriminera enligt vad som avses med direkt/indirekt, 

trakasserier eller sexuella trakasserier.
25

 

 I diskrimineringslagens 1 kap. 5§ beskrivs de sex diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, (i januari 2015 

ändras termen till funktionsnedsättning, författarens kommentar), sexuell läggning och ålder. 

Diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning omnämns inte här vilket 

motiveras enligt propositionen 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering med att det 

är samma definition av religion och annan trosuppfattning som gäller i tidigare lagstiftning 

som förs över till den nya lagen. Därför anses det inte behöva definieras.
26

 En reflektion här är 

att för den oinvigde som slår upp diskrimineringslagen och ska se vilka grunder som finns blir 

det lite förvirrande att inte alla grunder finns uppräknade på det ställe i lagen där just 

grunderna ska definieras.  

 I 2 kap. beskrivs de olika områden som täcks av skyddet mot diskriminering. Dessa 

områden är arbetslivet, utbildning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling 

utan offentligt uppdrag, start och bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, 

                                                           
23

 Diskrimineringslagen (2008:567), 1 kap.  4§. 
24

 Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, 2008, s. 494. 
25

 Diskrimineringslagen (2008:567), 1 kap. 4§. 
26

 Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, 2008, s. 121-122. 
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medlemskap i vissa organisationer, varor, tjänster och bostäder m.m., hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst m.m., socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd, 

värnplikt och civilplikt, offentlig anställning, förbud mot repressalier och skyldighet att utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier. Det är lite olika beroende på vilken grund det gäller hur 

långtgående skyddet är och för vilka områden.   

 3 kap. beskriver de aktiva åtgärderna, där de aktiva åtgärderna gör skillnad på 

områdena arbetsliv och utbildning där de är verksamma. Inom arbetslivet är de aktiva 

åtgärderna till för att verka för att nå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet med 

avseende på grunderna kön, etniska tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning och 

att motverka diskriminering på dessa grunder.
27

 Detta rör särskilt löneskillnader och 

anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Det ska också genomföras viss kartläggning och 

analys över förhållandet på arbetsplatsen så som ovan beskrivits. Inom utbildningssektorn 

förväntas skolorna genomföra likabehandlingsplaner som varje år ska klargöra vilka åtgärder 

som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra diskriminering. 

 I 4 kap. beskrivs Diskrimineringsombudsmannen roll i att utöva tillsyn av 

diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannens uppdrag regleras även i en egen lag, 

lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannens uppdrag 

är stort och att utöva tillsyn över lagen är en del som konkretiseras på olika sätt. Den ena 

regleras i 4 kap. 2§ nämligen att DO kan föra talan för enskilda i domstol. Det finns också 

viss redovisningsplikt inför DO om DO så begär. Det finns även möjlighet att ålägga vite 

enligt 4§ för den som inte följer diskrimineringslagen. I 4 kap. 7 - 17§§ beskrivs nämnden 

mot diskriminerings uppgift. Det är nämnden som prövar framställningar om 

vitesföreläggande och handlägger dessa ärenden. 18 – 19§§ klargör överklagandenämnden för 

högskolans uppgift. Detta gäller beslut från universitet, högskola med staten eller kommun 

eller landsting som huvudman då skolans beslut strider mot diskrimineringsförbudet enligt en 

uppradad lista.   

 I 5 kap. berörs ersättning och ogiltighet. Ersättning ska betalas till den som kränkts 

enligt vad som ovan framkommit. Om en person diskrimineras till följd av en bestämmelse 

ska denna jämkas eller förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det. 

 I 6 kap. klargörs vad som gäller vid rättegång och hur handläggning av 

diskrimineringsärenden ska gå till. I 2§ beskrivs att diskrimineringsombudsmannen så väl 

som ideell förening har rätt att föra talan för den enskilde om den enskilde medger det. Även 

                                                           
27

 Diskrimineringslagen (2008:567), 3 kap.  §1. 



14 
 

arbetstagarorganisationer har rätt att föra sina medlemmars talan inför domstol. Bevisbördan 

enligt 3§ påbjuder att den som upplever sig diskriminerad ska visa på att det går att anta att 

personen i fråga blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier. Därefter ska svarande visa att 

så inte är fallet. Det nämns också i det här kapitlet att preskriptionstiden normalt är 2 år men 

att DO kan avbryta preskriptionen.  

  

 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) (SFS 2014:958) 

Genom det beslut som togs genom SFS 2014:958 26 juni 2014 och som träder i kraft 1 januari 

2015 kom vissa förändringar i diskrimineringslagen. En sådan ändring är att funktionshinder 

nu har ändrats till termen funktionsnedsättning.  

 Bristande tillgänglighet beskrivs som en form av diskriminering i 1 kap. 4§ då en 

person med en funktionsnedsättning missgynnas på grund av bristande tillgänglighet. Det 

nämns i lagen att särskild hänsyn ska tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar och 

varaktigheten och omfattningen eller annan omständighet som är av betydelse vid bedömning 

om jämförbar situation. Diskrimineringsförbuden gäller inte heller den som gör en förfrågan 

om arbete, i fråga om bostäder, för privatpersoner, eller för företag med färre anställda än 10 

personer och i vissa fall vid tillhandahållande av varor och tjänster.
28

  

 

 

3.3 Nuläget – utredningar och initiativ 
 

3.3.1 Regeringens initiativ 

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över människors möjlighet att 

tillvarata sina rättigheter och att organisera och effektivisera det arbetet mer. Det innefattar 

DO:s handläggningar av ärenden, att ta ställning till huruvida länsstyrelsernas ska ta större 

ansvar för att arbeta mot diskriminering, se över tillämpningen av regeln för bevisbördan och 

behovet av förbättringar och se över hur samarbetet mellan Statens skolinspektion och DO 

fungerar. Utredningen ska vara klar 13 juni 2015.
29

  

 Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss gällande att införa tillgänglighet som en 

diskrimineringsgrund för funktionshindrade.
30

 Den 24 juni beslutade riksdagen att bifalla 

regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 

                                                           
28

 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) SFS 2014:958, 2014. 
29

 Kommittédirektiv, Bättre möjlighet att motverka diskriminering, 2014. 
30

 Lagrådsremiss, Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, 2014. 
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Ändringen förde med sig de förändringar som beskrivits i lagen här ovan. Lagändringarna har 

bemötts med en del kritik från personer med funktionsnedsättning och från olika 

organisationer, däribland Hörselskadades Riksförbund som hävdar att den nya lagändringen är 

tandlös genom alla undantag.
31

 Även Lagrådet lyfter fram sådan kritik då det framhåller ”. . . 

att det inte är godtagbart att vid bedömningen av om diskriminering föreligger ta hänsyn till 

om verksamhetsutövaren har god eller dålig ekonomi.”
32

   

 Regeringen har låtit utreda aktiva åtgärder och det går att arbeta med dem mer 

förebyggande i förhindrandet av diskriminering i samhället. Utredningen Nya regler om 

aktiva åtgärder mot diskriminering presenterades 17 juni 2014 och inväntar nu behandling i 

riksdagen.
33

  

 

3.3.2 Propositionen 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

Det kommer här redogöras för synpunkter som kommit in från remissinstanserna gällande 

propositionen till diskrimineringslagen. Detta för att undersöka om det finns mer 

framåtsträvande förändringar som diskuterats i förarbetet till lagen. Hovrätten över Skåne och 

Blekinge efterlyser fler diskrimineringsgrunder så som politisk åsikt. Falu tingsrätt lyfter fram 

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och visar på att där finns grunderna socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till en nationell 

minoritet, förmögenhet eller börd. Denna förändring skulle göra lagen mer anpassad till de 

internationella konventionerna menar bland annat barnombudsmannen. Hovrätten för Västra 

Sverige menar att det arbetas vidare med diskrimineringsfrågorna och att ha en öppen lista 

som mål. Detta var även Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

(HomO) positiv till i likhet med Europakonventionen.
34

  

 Det har framkommit kritik i propositionen om samstämmigheten med de 

internationella konventionerna och diskrimineringslagen. Detta mot bakgrund av att 

regeringen endast ansåg att välja de sju grunderna som kommittén föreslagit. Om detta 

framhäver regeringen följande i propositionen:  

 

Därmed är dock inte sagt att antalet diskrimineringsgrunder på sikt måste vara just dessa sju.[. . .] På 

sikt kan det emellertid vara av intresse att undersöka om det är lämpligt och möjligt att utforma ett 

generellt och heltäckande diskrimineringsförbud med utgångspunkt i principen om alla människors 

lika värde och rättigheter.
35
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Regeringen påpekar också att diskrimineringsförbudet enligt Europakonventionen gäller som 

svensk rätt. Detta menar regeringen gör de vill utreda möjligheterna till en öppen lista.
36

  

 Lagen om olaga diskriminering anses av många som ineffektiv och föreslogs av vissa 

i och med bildandet av diskrimineringslagen att upphävas eller omarbetas. Men det ansågs 

vara olämpligt att upphäva lagen ur allmänpreventivt syfte. En annan fördel är att polisens och 

åklagares resurser och befogenheter kan användas i diskrimineringsfall. Därför tillät 

regeringen den att vara kvar men önskade utreda hur den kan förstärkas.
37

  

 

 

3.4 Forskningsöversikt 
 

3.4.1 Hans Ingvar Roth ”Diskriminering” (2008)  

Diskriminering har historiskt sett inneburit ett ”diskriminerande förhållningssätt gentemot 

dem som uppfattats vara ’annorlunda’”
38

 

 Diskriminering har oftast handlat om vissa kollektiva egenskaper. Det är då 

identifikationsgrunder med långvarig historia av bred och intensiv diskriminering så som kön 

eller etnicitet med skäl som författaren lyfter fram som ”moraliskt irrelevanta egenskaper”.
39

 

Lagstiftningen har kommit att fokusera på kollektiva grupper däribland framförallt 

minoritetsgrupper som i relation till majoritetssamhället blivit missgynnade. Dessa grupper, 

också kallade identitetsgrupper har både gemensamma och olika problem i relation till 

diskrimineringen. Författaren menar att skillnaden mellan de olika grunder som räknas upp 

enligt olika konventioner eller deklarationer internationellt har sin grund i olika historiska 

företeelser och politiska förhandlingsspel.  Det går i det sammanhanget också att lyfta fram att 

grunderna enligt många internationella konventioner ska anses vara exemplifierande och inte 

uttömmande. Det kan här bli en balansgång för att få en tillräckligt klargörande lagstiftning. 

Om listan är helt uttömmande finns det en problematik i att domstolarna ges stort 

tolkningsutrymme. Är det så istället att listan avser att vara uttömmande men missar någon 

grund riskerar människor att fortsätta diskrimineras.
40

 

 Roth för även ett resonemang om hur ett diskriminerande språkbruk kan komma till 

uttryck i den svenska kontexten. Det kan förklaras genom hur vi gör ett ”vi och dom” genom 

                                                           
36

 Proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, 2008, s. 111. 
37

 Ibid, s. 87-90. 
38

 Roth, Hans Ingvar, ”Diskriminering”, 2008, s. 17. 
39

 Ibid, s. 17. 
40

 Ibid, s. 38-42. 



17 
 

att begreppet invandrare får representera en mängd egenskaper och påståenden och detta 

eftersom begreppet i sig självt, enligt författaren är så innehållslöst. Detta har lett till att 

begreppet används för att diskriminera och användningen av detta språkbruk har haft klart 

stigmatiserande och utestängande effekt för dem som ansetts tillhöra gruppen ”invandrare” då 

framförallt personer med utomeuropeisk bakgrund.
41

 Det som i efterhand kan konstateras vara 

tillskrivna egenskaper, missuppfattningar och fördomsfulla attityder gentemot individer och 

grupper av individer kan under pågående norm vara klart begränsande och ha starka negativa 

effekter för individerna i fråga.
42

 Författaren gör en koppling till de mänskliga rättigheterna 

internationellt och hur alla människor ska ha samma rätt och tillgång till sina rättigheter och 

har en person inte det så är den diskriminerad. Det handlar ofta om att den som diskrimineras 

reduceras till en begränsad stereotyp och i den diskriminerades ögon förlorar all egen 

personlighet och individualitet.
43

 Roth behandlar tre olika diskrimineringsstrategier, att 

underordna, att utestänga och att utrota en viss grupp. Diskriminering brukar vara mest vanligt 

kopplad till de två första strategierna men även folkmord förekommer på sina ställen idag och 

genom historien.  

 I urskiljandet av en diskrimineringsgrund gäller det att se de aktuella problemen som 

en grupp av individer står inför. Roth nämner här att en grund kan anses vara mer eller mindre 

ytlig eller djup. Ytlig kännetecknas av samhällets attityder och reaktioner gentemot gruppen 

och specifikt för den djupa är hur gruppens gemensamma egenskaper hos individer inom 

gruppen ställer krav på åtgärder och resurser ifrån omgivningen. Det är ingen värderelaterad 

distinktion utan mer en resursinriktad uppdelning.
44

 Det kan vara problematiskt att använda 

sig av sådana begrepp som faktiskt av sitt namn signalerar en annan innebörd än den som 

faktiskt är avsedd. Det blir således nästan kränkande att tala om att det skulle vara en ytlig 

grund att diskrimineras på grund av sin hudfärg.      

 

3.4.2 Susanne Fransson och Eberhard Stüber ”Diskrimineringslagen En kommentar” 

(2010) 

I Franssons och Stübers bok ”Diskrimineringslagen En kommentar” (2010) görs en 

beskrivning av lagen. Lagen i sin helhet kommer här inte beskrivas utan endast vissa delar 

som författarna kommenterat och som är särskilt intressanta för studien kommer lyftas fram.  

                                                           
41
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 Författarna menar att diskrimineringslagstiftningens utveckling framförallt har en 

förklaring i EU-rättens framväxt och hänger samman med fördraget om EU (EUF) och olika 

direktiv. Könsöverskridande identitet eller uttryck är den enda grunden som varken kommer 

från EU eller internationella konventioner.
45

  

 Diskrimineringslagen är selektiv och det är grupper som har särskilt skyddsbehov 

som skyddas jämförelse med majoritetssamhället.
46

 Författarna lyfter fram att den uppräkning 

av grunder som sker i regeringsformen 1 kap. 2§ inte är uttömmande.
47

 De visar också på hur 

det i regeringens proposition till diskrimineringslagen öppnats för möjligheten att utreda 

lämpligheten med ett generellt förbud. Författarna menar att framtiden får visa om fler 

grunder kommer. Fokus borde enligt dem vara på grupper strukturer förebyggande insatser. 

Med nuvarande diskrimineringslag har det blivit en förskjutning till mer konflikt istället för 

lösning så som Fransson och Stüber ser det.
48

 

 

3.4.3 Eva Schömer ”Osynliggörandet av multipel diskriminering i den svenska 

diskrimineringslagstiftningen” (2011) 

I boken ”På vei” skriver Eva Schömer artikeln ”Osynliggörandet av multipel diskriminering i 

den svenska diskrimineringslagstiftningen” (2011). Hon lyfter där fram hur den 

intersektionalistiska teorin kan användas som ett analytiskt verktyg för att förklara över- och 

underordning och hur denna ordning konstrueras och upprätthålls. Hon reder ut skillnaden 

mellan multipel diskriminering och intersektionalitet där det första är den negativa 

särbehandling på flera grunder som en person kan utsättas för. Det senare beskriver effekterna 

av diskrimineringen, till exempel för att identifiera samverkande diskrimineringsformer i 

samhällets hierarkiska struktur.
49

 Schömer använder ett exempel för att visa på hur multipel 

diskriminering kan falla mellan stolarna och på så vis drabba den utsatte. Hon refererar till 

den amerikanske författaren Kimberlé Crenshaw och hennes behandlande av fallet 

DeGraffenreid vs. General Motors där svara kvinnor diskriminerats och inte haft den 

amerikanska antidiskrimineringslagstiftningen på sin sida. Kvinnorna i fallet ansågs inte 

diskriminerade av domstolen på grund av sin hudfärg eftersom det fanns andra svarta män 

som var anställda av företaget. De ansågs heller inte diskriminerade på grund av att de var 
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kvinnor eftersom det fanns vita kvinnor anställda. Det var just kombinationen av att vara svart 

kvinna som var källan till diskriminering och här gav inte lagstiftningen något skydd.
50

 

Schömer kritiserar uppbyggnaden av den svenska diskrimineringslagen och framhåller att den 

inte är intersektionell. Lagen snarare försvårar och motarbetar möjligheten att föra fram 

multipel diskriminering så som hon ser det.
51

 Schömer menar till och med att om 

domstolsavgörandena ses för flera fall av diskriminering kan det konstateras att domstolarna 

snarare själva diskrimineringar, eller blundar för den diskriminering som skett. Domstolarna 

saknar förmåga att bedöma multipel diskriminering som Schömer ser det. Detta bland annat 

för att det i lagen saknas omnämning av multipla effekter. Således menar Schömer, kan inte 

domstolen döma utöver vad lagen faktiskt säger. Schömer visar också på en oförmåga hos 

domstolen vad gället att sätta sig in i den utsattes position. Det handlar då till exempel om det 

sätt som domstolen har satt sina diskrimineringsersättningsnivåer och motiverat detta som gör 

att författaren konstaterar att domstolarna saknar förmågan att döma multipel 

diskriminering.
52

 En intersektionell syn på diskrimineringslagen kräver att maktstrukturer 

synliggörs. Det är ofta så i diskrimineringsfall att en person i överordnad position missgynnar 

eller kränker någon i en underordnad position. Denna aspekt ses inte i lagens mening anser 

Schömer eftersom alla anses vara likställda varandra.
53

 

 

3.4.4 Susanne Fransson och Per Norberg ”Att lagstifta om diskriminering” (2007) 

Det finns ett behov av att se helheten, intersektionalitet. Författarna Fransson och Norberg 

kommer med kritiken att juridiken ser till delarna och inte till helheten. Lagen är uppbyggd 

utifrån en uppdelning i olika grunder och områden och det blir då ett problem med hur 

rättigheterna ska rangordnas i förhållande till varandra.  Det går inte att säga att den ena 

rättigheten är viktigare än en annan. Det är också viktigt att erkänna hur olika grunder kan 

samverka och bidra till att förstärka känslan av diskriminering hos en person. Begreppet 

intersektionalitet är relationellt och kan tillföra nya perspektiv på 

diskrimineringslagstiftningen. Författarna menar att det är viktigt att uppmärksamma att det 

kan handla om samma sorts stereotypifiering vad gäller kränkningar enligt etnicitet, religion 

eller trosbekännelse. Därmed är det en strukturell diskriminering. Författarna ifrågasätter 

också ifall det överhuvudet taget ska finnas områden som inte omfattas av 
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diskrimineringslagen.
54

 En viktig del i detta är att domstolarna vet hur diskrimineringen ser ut 

och hur den uppstår.
55

 Det går inte i sammanhanget utläsa exakt vad Fransson och Norberg 

vill se för konkreta förändringar men det går ändå av deras förklaringar att förstå att de 

eftersträvar att domstolarna ska se till helheten och låta den avgöra huruvida den enskilde 

blivit diskriminerad av de olika faktorer eller grunder och omständigheter som råder i det 

enskilda fallet.  

 Fransson och Norberg menar att juridikens koncept som fokuserar på individens 

mänskliga rättigheter hindrar många åtgärder på gruppnivå. Dessa åtgärder skulle kunna 

motverka diskriminering på många sätt. Här ser författarna att arbetet med indirekt 

diskriminering ligger här i linje. Genom att driva frågor om indirekt diskriminering anser 

författarna att det inom rättsystemet finns goda chanser att faktiskt kunna få tillstånd en 

förändring, eftersom det då är de diskriminerande strukturerna som angrips. Samtidigt krävs 

att domstolarna gör en grundlig bedömning av skälen för normerna för att kunna bevisa en 

sådan diskriminerande struktur.
56

  

 

3.4.5 Håkan Gabinius Göransson ”Diskrimineringslagen: En sammanfattning av 2008 års 

lag med lagtextbilaga” (2008) 

Lagstiftaren har förmildrat de aktiva åtgärderna för arbetsgivarna vilket kan ses som en 

politiskt kontroversiell ändring.
57

 I arbetet med de aktiva åtgärderna enligt den nya 

diskrimineringslagen ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka i arbetet för lika 

rättigheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det 

finns även formulerat i lagen att alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska bedriva ett målinriktat 

arbetet för att främja lika rättigheter och skyldigheter. Den kartläggning och analys av 

löneskillnaderna som i och med den nya diskrimineringslagen påbjuds arbetsgivaren ska 

genomföras endast vart tredje år jämfört med den innan genomförda varje år. Detsamma 

gäller handlingsplanen för jämställda löner. I och med den nya diskrimineringslagen är 

arbetsplatser med färre än 25 anställda undantagna från detta arbete. Detta gäller både 

upprättandet av en handlingsplan och kartläggning av löneskillnader. Den så kallade 

jämställdhetsplanen ska fortsättningsvis även endast omfatta jämställdhetsarbetet och precis 

som tidigare nämnt, bara upprättas vart tredje år, och det för arbetsplatser med minst 25 
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anställda. Inom utbildningsområdet ska det upprättas årliga likabehandlingsplaner för att 

bedriva målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjlighet enligt 

diskrimineringsgrunderna.
58

 Här kan således sägas att lagstiftaren i och med den nya 

diskrimineringslagen sänker ambitionen vad gäller jämställdhetsarbetet jämfört med den 

tidigare lagstiftningen. 

 

3.4.6 Fetma som hypotetisk diskrimineringsgrund 

I övervägandet över diskrimineringslagens tillräcklighet och huruvida det finns behov av 

utökande av grunder eller inte är fetma en grund att överväga. Det har länge uppmärksammats 

i media om olika orättvisor som drabbat enskilda, då de missgynnats på grund av sin övervikt 

eller fetma. Ofta uppmärksammas personer som nekats jobb med hänvisning till övervikt likt 

fallet med Linda Wikström i Bollnäs. Linda nekades jobb som korrekturläsare med 

hänvisning till hennes övervikt och att överviktiga bara har 50 procents kapacitet i förhållande 

till en normalviktig. På DO meddelade de Linda Wikström att det inte går att göra något åt 

hennes fall.
59

 

 Läkaren och professorn Stephan Rössner hävdade i en artikel 2002 att det finns en 

utbredd diskriminering av feta i samhället. Rössner menar att mer studier behöver göras 

gällande var och hur denna diskriminering förekommer och samtidigt varför de attityderna 

uppkommer. Han lyfter upp diskriminering inom ett flertal områden så som bland annat 

arbetsliv och kopplar samman diskriminering med negativa föreställningar och stereotyper om 

överviktiga som inkompetenta och lata. Detta bland annat eftersom fetma ses som 

självförvållat. Konsekvensen för den enskilde kan bli svårigheter att få arbete eller att 

konkurrera på samma villkor som andra. Rössner visar också att den överviktige på 

arbetsplatsen ofta ges arbetsuppgifter som inte har kontakt med kunder och att de ges sämre 

betalt, detta ska vara särskilt tydligt för kvinnor.
60

 Även barn med fetma diskrimineras 

och då inom sjukvården, detta lyfter läkare, sjuksköterskor med flera upp i en artikel 2013. De 

lyfter fram att det endast är en liten del av alla de barn med fetma som får hjälp genom 

vården. Barn med fetma tas inte emot på alla sjukhus. 29 procent av barnklinikerna tar inte 

emot remisser för behandling av fetma. Författarna till artikeln menar att det är flera faktorer 

som samverkar som orsak bakom denna diskriminering. En av de anledningarna är att läkare 
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ofta tycker att fetma är en besvärlig sjukdom, samtidigt som många har bristfällig kompetens 

om sjukdomen.
61

  

  Genom att lyfta in den här dimensionen om fetma i studien visas på och 

problematiseras tillräckligheten i lagen ytterligare. De två artiklarna som här hänsyftas tjänar 

inte till syfte att belägga att det finns en diskriminering på grund av övervikt eller fetma. Utan 

artiklarna tjänar som exempel på ett fenomen som visar på att detta är ett område som mer 

noggrant borde studeras och övervägas i det vidare utvecklingen av diskrimineringslagen. 

Detta exempel används också för att visa på att det finns fler perspektiv som borde tas i 

beaktande vid utredande om eventuellt utökande av fler grunder. 
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4 Undersökning - Diskrimineringsfall 

i Sverige 
  

4.1 DO:s omfattning av fall  

Sedan diskrimineringslagen började tillämpas 1 januari 2009 till och med 1 oktober 2014 har 

DO drivit 114 fall av diskriminering. De här fallen av diskriminering kommer i detta kapitel 

att behandlas för att ge kunskap om hur diskrimineringssituationen i Sverige ser ut. Fallen 

finns också redovisade i en separat bilaga. Det är bara fall som DO lyft och som de 

presenterat på sin hemsida som inkluderats i studien. Fall som lyfts av enskilda eller av 

idéburna organisationer är således inte med.  

 

4.1.1 Omfattning i fall per grund och resultat 

Av de fall som DO väljer att lyfta till rätten är grunderna för stämningarna fördelat enligt: kön 

(31), könsöverskridande identitet eller uttryck (0), etnisk tillhörighet (28), funktionshinder 

(25), sexuell läggning (2), religion eller annan trosuppfattning (6) och ålder (49). Samma fall 

kan förekomma i mer än en kategori. I DO-fallen görs en åtskillnad mellan om 

diskrimineringen har karaktären av trakasserier varpå det i så fall hänskjuts till den 

paragrafen. Det är då bland annat förekommande med till exempel trakasserier kopplade till 

kön (5), etnicitet (9) och religion (3). DO har även lyft 13 fall av sexuella trakasserier, 1 fall 

av trakasserier enligt föräldraledighetslagen och 1 fall av trakasserier i samband med 

funktionshinder. DO har drivit 6 fall av brister av utredande och vidtagande av åtgärder vid 

trakasserier och 2 fall av repressalier, som alla har samband med diskriminering. I lagen finns 

så även direkt- och indirekt diskriminering som instruktioner att diskriminera. Det görs i 

utredningen inte skillnad på vilken karaktär diskrimineringen har utan utredningen ser främst 

till vilken grund som kan åberopas och vilket domslut som blivit. Dock särskiljs 

trakasserierna ifrån de andra fallen av diskriminering och specificerades till vilken grund de 

hade samband.
62 

 Problem relaterade till graviditet tas oftast upp inom grunden kön, och sambandet 

med diskriminering och föräldraledigheten tas upp enligt föräldraledighetslagen. Enligt denna 
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grund har DO lyft 19 fall. Den problematik som därefter är mest vanlig är kopplad till 

funktionshinder och etnicitet. De två nya grunderna ålder och könsöverskridande identitet 

eller uttryck har sedan den nya lagen träde i kraft blivit väldigt olika prövade.  

 Huruvida den nya lagen för med sig en reell förändring eller inte är möjligen svårt att 

svara på med bestämdhet, och det är bland annat eftersom DO väljer vilka fall de vill lyfta. De 

väljer då främst prejudicerande fall och fall av särskild betydelse så som tidigare nämnt.
63

 

 

4.1.2 Antal fällande/friande domar och ärenden som har förlikats 

I 90 fall har parterna enats om en förlikning och i 26 fall väntar parterna fortfarande på beslut. 

2 av DO:s inlämnade stämningsansökningar har dragits tillbaka då det i båda fallen 

framkommit nya uppgifter och DO har därmed ändra sitt beslut. I 38 fall har det dömts ut 

diskrimineringsersättning och i 8 fall har det blivit avslag. Det kan verka missvisande att 

undersökningen granskar 114 fall medan det redogörs för fler fall här. Det förklaras av att i 

vissa fall är det fler anmälare och då räknas de som ett fall i statistiken ovan medan det 

verkliga antalet kränkningar i mätandet per grund är fler.
64

  

 

 

4.2 Fall av diskriminering 

De diskrimineringsärenden och de grunder som står att finna i detta avsnitt är utvalda för att 

de visar på en förändring, en utveckling eller en trend som studien har kunnat skönja. De finns 

andra fall av diskriminering som inte exemplifieras här och fall med anknytning till de flesta 

av grunderna även om alla grunder inte lyfts fram här. De grunder som lyfts fram är således 

de där det finns något särskilt att visa på.
65

   

 

4.2.1 Kön och föräldraledighet 

Det är tydligt att det är problem inom området kön kopplat till föräldraledighet. Men huruvida 

detta är ett problem i lagen eller inom samhället som sådan är svårt att säga. Däremot kan 

framhållas att det i få fall leder till fällande domar i domstol utan oftast görs dessa fall upp i 

förlikning. Det är det vanligast i alla ärenden. Det har ändå kommit ett par domar i fall av 
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könsdiskriminering i samband med missgynnande enligt föräldraledighetslagen där 

domstolarna dömt både friande och fällande. 

 I det friande fallet DO vs. Bruhns Barnvagnar AB (ANM 2009/1527) kan inte 

domstolen slå fast ett orsakssamband mellan att kvinnan avskedades och att hon var gravid. 

Domstolen anser det mer troligt att förlita sig på bolagets beskrivning av att det var motiverat 

av den ekonomiska nedgången.
66

  

 I fallet DO vs. Gulés Handelsbolag (ANM 2010/1102) ansåg domstolen det vara 

diskriminering då rekryteringsförfarandet avbrutits gentemot en kvinna efter det att hon på 

intervjun berättat att hon var gravid och bolaget blev således fällda.
67

  

 DO har drivit 36 fall av könsdiskriminering eller trakasserier i samband med kön, där 

det är 3 friande domar och 4 fällande domar av motparten. I 5 fall har beslut ännu inte hunnit 

fattas och i 24 fall ledde det till en förlikning mellan parterna.
68

 Det är då svårt att få klarhet i 

vad som faktiskt hänt eftersom motparten köper sig fri ifrån ett erkännande. Samtidigt kan det 

ses som en möjlig vinst eftersom de med hot om stämning eller risk för domstolsförhandling 

faktiskt gör upp ekonomiskt med den drabbade. 

 En kritik som framfördes i och med den gamla jämställdhetslagen var att den var 

arbetsgivarvänlig.
69

 Vissa av de ändringar som kom i och med den nya lagen bland annat vad 

gäller de aktiva åtgärderna på jämställdhetsområdet kan här klart ses som ett ytterligare steg i 

en mer arbetsgivarvänlig riktning. Huruvida tolkningen av lagen nu görs med perspektiv till 

större fördel för den enskilde, är svårt att säga. Till problematiken med att vara jämbördiga 

parter ska här läggas till ytterligare en dimension, och det är den att Arbetsdomstolen är första 

och sista instans, och att DO därmed inte kan överklaga de fall som fattas där. Detta kan leda 

till bristande rättssäkerhet och även att diskrimineringsersättning inte sätts till den nivån så 

som den enligt lagen syftade till för att verka främjande och avskräckande. 

 

4.2.2 Ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck 

Det har kommit ett par intressanta domslut gällande åldersdiskriminering men det finns desto 

fler förlikningar. SAS har bland andra stämts av DO i Arbetsdomstolen och blivit dömda att 

betala 125 000 kr till var och en av de 25 anmälarna (ANM 2010/1070)
70

. Senare fick även 

DO in ett fall där ytterligare 10 personer anklagade SAS för åldersdiskriminering och 

                                                           
66

 DO vs. Bruhns Barnvagnar AB (ANM 2009/1527), bilaga 1 - Undersökning av rättsfall i Sverige, s. 73. 
67

 DO vs. Gulés Handelsbolag (ANM 2010/1102), bilaga 1 - Undersökning av rättsfall i Sverige, s. 73. 
68

 Bilaga 1 - Undersökning av rättsfall i Sverige, s. 78. 
69

 Fransson, Susanne, Norberg, Per, ”Att lagstifta om diskriminering”, 2007, s.114. 
70

 DO vs. SAS (ANM 2010/1070), bilaga 1 - Undersökning av rättsfall i Sverige, s. 72. 



26 
 

förlikades där med SAS om 125 000 kr till var och en av de 10 anmälarna eftersom 

omständigheterna var lika dem i det tidigare fallet (ANM 2010/1247).
71

 SAS-fallen utgör 2 av 

DO:s lyfta fall, medan de vid visande på förekomsten av åldersdiskriminering utgör 35 

kränkningar. Dessa 35 kränkningar är även inkluderade i statistiken för förlikningar 

respektive fällande och friande domar i resultaträkningen.
72

 Undersökningen har inte kommit 

i kontakt med något fall av diskriminering enligt den nya grunden könsöverskridande identitet 

eller uttryck.  

 

4.2.3 Religion eller annan trosuppfattning 

Blir det någon förändrad innebörd mot tidigare eftersom nu inte religion eller annan 

trosuppfattning står med som diskrimineringsgrund i lagtexten trots att den utgör en grund i 

lagens mening?
73

 Religion eller annan trosuppfattning omnämns som grund i 1 kap. 4§ punkt 

1 och 2, vilket behandlar direkt och indirekt diskriminering. Men grunden finns inte 

definierad i lagen. I propositionen till diskrimineringslagen motiveras detta med att det är 

samma definition som fortfarande gäller som enligt de tidigare diskrimineringslagarna samt 

som enligt EU:s Arbetslivsdirektiv (2000/78/EG) förbjuder diskriminering på grund av 

religion eller annan övertygelse. Förutom detta direktiv finns det inte definierat i lagtext vad 

religion eller annan trosuppfattning innebär eftersom de äldre diskrimineringslagarna 

upphörde att gälla då den nya diskrimineringslagen trädde i kraft. Har detta då haft en 

betydelse när det kommer till tillämpning av lagen på fall av diskriminering inom området 

religion eller annan trosuppfattning går det att fråga sig. Vid översyn av de diskrimineringsfall 

som DO lyft gällande religion kan sägas att så inte är fallet. DO tar upp fall av diskriminering 

enligt religion eller annan trosuppfattning men i de fallen har parterna förlikats innan de tagits 

upp i domstol. Det rör sig om 6 fall med diskriminering enligt den grunden och bland dem till 

exempel fallet med transportföretaget UPS där de förlikades om 75 000 kr efter att de 

anklagats för religionsdiskriminering.
74

  

 

4.2.4 Bristande ersättningsnivåer 

Då DO drev fallet mot Veolia Transport Sverige AB (ANM 2010/770, 2010/771) blev det 

tydligt hur det fortfarande finns vissa problem med att tillämpa kännbara straff. EU-rätten har 
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avsett straffen att vara kännbara i relation till bolagets ekonomi och att verka avskräckande. I 

det här fallet beslutade hovrätten om en diskrimineringsersättning på 20 000 kr vardera till de 

båda makarna då de diskriminerats på grund av etnisk tillhörighet på en buss av chauffören. 

DO överklagar nu fallet till högsta domstolen då de bedömer det vara rimligt med en 

diskrimineringsersättning om 100 000 kr vardera. Beslut har där ännu inte fattats.
75

   

 

4.2.5 Ökat intersektionalistiskt perspektiv 

Intersektionalitet lyftes både upp som kritik mot den gamla lagstiftning och som en 

förhoppning inför den nya inom forskningen. Förhoppningen är att se till hur de olika 

grunderna kan samverka och förstärka varandra när det kommer till upplevd diskriminering 

och att väga in maktaspekter i relation till över- och underordnade positioner mellan parterna. 

Som det går att se i listan över de fall som undersökts i denna studie är det också så att i flera 

fall förekommer fler grunder som åberopas, vilket kan ses vara tecken på att DO och 

domstolarna idag i högre utsträckning anlägger ett vidare perspektiv på diskriminering. Se till 

exempel fallet DO vs. Nya Filbyter Motell AB i Lindköping (ANM 2009/1300) i bilagan där 

en kvinna trakasserades under en anställningsintervju och nekades arbete med orsaker som 

kunde kopplas till diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet och religion.
76

  

 Huruvida domstolarna kan ta tillvara dessa aspekter på ett rättvisande sätt kan denna 

studie egentligen inte uttala sig om men påminner om det resonemang som Schömer fört i 

kapitel 3.4.3. 
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5 Undersökning - Internationell 

granskning av Sverige 
 

I detta kapitel kommer det lyftas fram tre olika bilder av hur diskrimineringssituationer ser ut i 

Sverige. Det är baserat på rapporter och rättsfall från FN, Europarådet och EU som är tre 

internationella organ där Sverige framförallt åtagit sig viss standard i arbetet mot 

diskriminering i Sverige. Framförallt kommer det refereras till granskningsrapporter om hur 

Sveriges lever upp till ratificerade traktat. Här kommer en sammanställning göras av de olika 

rekommendationer som getts Sverige och några punkter av särskild betydelse kommer lyftas 

fram. För att underlätta läsningen har dessa rekommendationer delats in i underrubriker, under 

var för sig redovisade granskningsrapporter. De punkter som valts ut är de som upplevs 

tillföra perspektiv på den svenska diskrimineringsdebatten.  

 

 

5.1 Förenta nationerna 

Här lyfts fram två delar, FN:s MR-råds granskning och konventionskommittéernas 

granskningar av kritiken mot Sverige i uppfyllandet av konventionerna. Den analys som 

senare görs tar alla punkterna i beaktande i denna del kommer det bara exemplifieras med 

vissa utvalda punkterna.  

  

5.1.1 FN:s MR-råds Universal Periodic Review (UPR) (2010) 

Studien har granskat den rapport som kom i maj 2010. Där står att läsa att de punkter som 

räknas upp under slutsatser och rekommendationer inte är att se som hela kommitténs 

gemensamma ståndpunkt utan speglar endast det landets åsikt som lyft fram punkten. Det 

kommer därför redovisas vilka länder som ställt sig bakom de rekommendationer som lyfts 

fram och vilka som har lyft liknande synpunkter. 

 

Övergripande förhållningssätt till diskriminering 

(1)Förebygg hatpropaganda genom till exempel förbjudande av rasistiska 

organisationer.(Egypten) Flera länder lyfter fram synpunkterna att Sverige borde förbjuda 
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rasistiska organisationer och hatpropaganda. De andra länder som ställer sig bakom ett förbud 

av rasistiska organisationer är Vitryssland, Pakistan, Iran, Qatar och Kuba.
77

 

 

Då det går att bedöma FN:s MR-råds kommitté snarare som en politisk organisation hellre än 

en rättslig instans behövs de rekommendationer värderas och tolkas som lyfts upp här. I den 

rekommendation som kom till utryck här ovan är det företrädare för länder som själva 

anklagas för att ha odemokratiska styren som framhäver kritiken. Är det länder som Sverige 

vill låta sig inspireras av, är en fråga som går att ställa. En annan är hur väl det går att lite på 

att deras rekommendationer leder till stärkta mänskliga rättigheter och mindre diskriminering. 

Även om det går att framhäva att rådet antas ha de mänskliga rättigheterna så som formulerats 

enligt FN i fokus går det inte att utesluta att det är representanter från länderna som sitter som 

ledamöter i rådet och inte opolitiska MR-experter så som i konventionskommittéerna. Det blir 

således intressant att se om andra konventionskommittéer också använder liknande 

rekommendationer så som MR-rådet gör. 

 

(2)Överväg bildandet av en institution för mänskliga rättigheter i enlighet med 

Parisprinciperna. (Djibouti) Flera länder lyfter upp vikten av att bilda en institution som 

tillvaratar de mänskliga rättigheterna men länderna har valt att formulera egna punkter där 

vissa formuleringar förespråkar att den särskilt ska vara oberoende och andra talar om i vilken 

utsträckning den ska överensstämma med Parisdeklarationen. Vissa har även lagt till en 

rekommendation om att institutionen ska ges tillräckliga personella och ekonomiska resurser 

samt vara oberoende. De länder som lagt fram sådana punkter är Ryssland, Indien, Jordanien, 

Iran, Frankrike, Pakistan, Bolivia, Indonesien och Nicaragua. Malaysia menade att DO borde 

få utökat mandat enligt Parisprinciperna.
78

 

 

(3)Försäkra att de åtgärder som görs i samhället riktar sig mot en jämlik behandling för att 

motverka diskriminering och främlingsfientlighet riktade mot migranter, asylsökande, 

flyktingar och andra etniska eller religiösa minoriteter.(Pakistan) Generella punkter likt denna 

som syftar till att Sverige ska stärka arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism är den vanligaste förekommande. Det finns olika sorters formuleringar men som på det 

stora hela hänvisas det till generellt uppmärksammande och motverkande av detta problem. 
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Häribland finns länderna Sydafrika, USA, Algeriet, Brasilien, Iran, Australien, Argentina, 

Bosnien Herzegovina, Norge och Uzbekistan, Vietnam.
79

 

 

Situationen för kvinnor och funktionsnedsatta 

(4)Stärk arbetet för att undvika diskriminering av kvinnor och bekämpa våld mot dem. (Chile) 

Andra länder med rekommendationer till Sverige gällande kvinnors rättigheter är Nicaragua, 

Colombia, Vietnam, Grekland, Portugal, Nederländerna, Iran, Botswana, Malaysia, 

Vitryssland, Mexico, USA, Irak, Slovenien och Pakistan. Dessa rekommendationer är 

framförallt gällande ojämlikheten mellan män och kvinnor, önskan om att kvinnor ska uppnå 

högre beslutsfattande positioner, en jämlik lönesättning och förhindrande av trafficking. (5) 

Säkerställ att all lag är förenlig med konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. (Nya Zeeland) Även Iran, förde fram en rekommendation gällande 

förhindrandet av skapandet av negativa stereotyper av funktionsnedsatta.
80

 

 

Sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck  

(6)Förbättra främjandearbetet mot mer jämlikhet av rättigheter och möjligheter oberoende av 

sexuell läggning eller könsidentitet. (Colombia) Förutom denna rekommendation från 

Colombia kom ytterligare en rekommendation och den ifrån Canada. Canadas 

rekommendation tog fasta på ett skydd för alla med hemvist i Sverige från diskriminerings 

baserat på sexuell läggning.
81

 

 

Situationen kopplat till religionsfriheten 

(7)Se till att skyddet för yttrandefriheten inte negativt går ut över andra grundläggande 

rättigheter så som rätten till privatliv eller religionsfriheten. (Malaysia) En annan viktig 

rekommendation med anknytning till den ovan är den från Bangladesh. (8) Lagstifta effektivt 

mot rasistiskt eller religiöst hat i media och genom Internet. (Bangladesh) De 

rekommendationer som lyfts upp kopplat till den här grunden kommer i kölvattnet av de 

avbildningar av profeten Mohammed och den negativa bild som förts fram i media. Länder 
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som Palestina, Grekland, Indonesien och Libyen har alla lyft rekommendationer som tar fasta 

på religionsfriheten.
82

 

 

Situationen för minoriteter 

(9)Bekämpa diskriminering av samerna och fokusera på grundläggande utbildning, 

anställning och hälsa, landrättigheter och säkerställa deras rättigheter till land och kultur. 

(Sydafrika) Flera länder lyfter fram särskilt samernas rätt till bestämmande över sina 

landrättigheter och resurser. Det finns även flertalet rekommendationer som är mer allmänt 

hållna och snarare talar om minoriteters rättigheter generellt. (10) Arbeta förebyggande vad 

gäller diskrimineringen av samer så väl som romer och för att skydda deras ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter i samråd med de samhällen som påverkas. (Nederländerna) 

(11) Det finns även de rekommendationer som tar fasta på så väl samernas som romernas 

utsatta position i samhället idag i egenskap av minoritetsfolk. De andra länderna som lyfter 

upp rekommendationer kopplade till minoriteters rättigheter är Norge, Grekland, Canada, 

Iran, Australien, Colombia, Bangladesh, Bolivia och Kuba.
83

 (12) Uppmärksamma de 

synpunkter gällande multipel diskriminering av minoriteter och utsatta grupper som lyfts fram 

av ”treatybodies” och rätta den svenska lagen efter de internationella normerna för mänskliga 

rättigheter. (Nicaragua) Även Finland uppmärksammade problematiken med diskriminering 

enligt flera grunder.
84

 (13) Stärk insatserna för att straffa och förhindra diskriminering av 

etniska minoriteter inom alla områden särskilt med hänsyn till kvinnor och barn, flyktingar, 

asylsökande och familjemedlemmar till migranter. (Argentina) Det är flera länder som 

anmärker på Sveriges lagstiftning och har rekommendationer gällande förändring eller 

stärkande av denna.  I sammanställning tas inte argumentet om att förbjuda rasistiska 

organisationer upp eftersom det redan behandlats separat. Dessa länder är framförallt 

Sydafrika, USA, Qatar, Nicaragua, Argentina, Tjeckien, Vitryssland, Pakistan, Egypten, 

Bolivia, Nederländerna, Nigeria och Kuba.
85

 (14) Motverka den sociala exkluderingen och 

integrera bättre immigrantpopulationen i samhället. (USA) Denna punkt är USA ensam om att 

lyfta men sätter ett problem i fokus som många av de andra länderna också problematiserar.
86

  

Studien behöver ta fasta på denna kritik som problematiserar att immigranter som kommer till 

Sverige på olika sätt hålls utanför och leder till en social exkludering. Denna exkludering kan 
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vara nog så diskriminerande för människor som befinner sig i en irreguljär situation. Det blir 

också ett stereotypifierande av dem som ”dom andra” där de tillskrivs en rad egenskaper allt 

för att hålla dem utanför och marginalisera dem så som socialkonstruktivismen beskriver. 

 Många länder rekommenderar ett förbjud mot rasistiska organisationer som ett led i 

att komma från hatpropaganda. Hatpropaganda i medierna och på Internet uppmärksammas 

och då bland annat i relation till religionsfriheten då flera länder lyfter fram att 

yttrandefriheten inte ska gå ut över till exempel religionsfrihet och att Sverige borde lagstifta 

om religiöst hat i media och på Internet. Här går det att diskutera vilket utrymme rättigheten 

borde ha och vilka rättigheter som ges företräde framför andra. Inom den intersektionalistiska 

teorin ska den ena rättigheten inte ges företräde över en annan utan det ska uppmärksammas 

hur olika grunder samverkar i skapandet av diskriminering.  

 Det lyfts även upp hur det skapar negativa stereotyper av funktionsnedsatta i 

samhället vilket Sverige behöver motverka. Våld mot kvinnor lyfts också upp med kritik mot 

ojämlika villkor mellan män och kvinnor. Samerna och romerna beskrivs som särskilt utsatta i 

sin position i samhället och detta kan kopplas till socialkonstruktivismen så väl som den 

intersektionalistiska teorin som framhäver hur vissa grupper utökar sina maktpositioner på 

bekostnad av andra som kommer i en underlägsen position. Detta är mer relevant i analysen 

av romernas situation medan samerna snarare strukturellt osynliggjorts i historien då deras 

land- och resursrättigheter varit angelägna för staten. Det lyfts också upp i FN:s MR-

rådskommitté att det bör instiftas en institution enligt Parisprinciperna. Detta kan föranleda 

tankar om att länderna inte anser DO uppfylla denna roll. Det ska i det sammanhang också 

tilläggas att länderna framhäver att denna institution bör ges tillräckliga personella och 

ekonomiska resurser vilket är tydligt att inte DO ges idag. 

 

De sju MR-kommittéernas rapporter 

 

I FN-kommittéerna är det rådet sammantaget som ställer sig bakom alla rekommendationer 

som ges, tolkningen blir således lättare än den av FN rådet. I den mån kommittén behandlat 

rättsfall kommer de också att finnas presenterade här. 
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5.1.2 Kommittén om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR) 

 

M.I. mot Sverige (2013-07-25)  

Klaganden är en kvinna från Bangladesh som nekats asyl i Sverige trots att hon anfört att hon 

vid återvändandet skulle riskera förföljelse på grund av hennes sexuella läggning. Detta trots 

att det är känt av myndigheterna i hemlandet, att hon tidigare i samband med sin sexuella 

läggning utsatts av hot och våld så väl från allmänheten som av myndigheterna. Det är enligt 

lagen i Bangladesh förbjudet med homosexuella akter och homosexuella är i samhället 

särskilt utsatta. Med detta klargjort fastslog kommittén att det medför en risk för kränkning av 

artikel 7 enligt konventionen att låta henne återvända och kommittén anser att Sverige inte i 

tillräckligt stor utsträckning beaktat klagandens uppgifter.
87

 

 I det här fallet lyftes en enskild människas problem upp och det kan inte i sig säga 

något om hur det är för till exempel alla asylsökande eller alla med homosexuell läggning som 

söker asyl. Men det som särskilt framstår som viktigt är möjligheten att kunna överklaga eller 

att få en annan part eller instans att ompröva beslut som fattats. I det här fallet var Sveriges 

beslut inte förenligt med konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Det 

uppmärksammar betydelsen av att den svenska lagstiftningen borde bli mer förenlig med de 

internationella åtaganden som vi bundit upp oss mot. 

 

Concluding observations of the Human Rights Committee (2009) 

 

 Situationen för kvinnor och funktionsnedsatta 

 (1) Kommittén rekommenderar att Sverige grundar en nationell institution för mänskliga 

rättigheter och att denna ges tillräckliga resurser enligt Paris principerna. (2) 

Funktionsnedsatta har rätt att få tillgång till information gällande tillgängligheten till exempel 

till sociala tjänster och liknande. (3) De ska ges ökad medvetenhet om sina rättigheter och (4) 

Sverige ska sätta in insatser för att öka anställningen av funktionsnedsatta. (5) Kommittén 

rekommenderar att Sverige verkar för att förhindra mäns våld mot kvinnor, familjebaserat 

våld, hedersrelaterat våld, våld i samkönade relationer och gör ändringar i socialtjänstlagen 

för att ge skydd för kvinnor och barn som är våldsoffer. (6) Våldsutsatta kvinnor och barn, 

även för dem med särskilda behov och/eller funktionsnedsatta ska alltid kunna erbjudas 
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skydd. (7) Kommittén rekommenderar Sverige att verka för att fler kvinnor intar hög 

statuspositioner och att gapet minskas mellan kvinnors och män möjlighet att arbeta heltid.
88

 

 Det lyfts här fram behovet av en institution som enligt Parisdeklarationen i sitt arbete 

har tillgång till tillräckliga resurser. Kommittén lyfter även fram rekommendationer gällande 

stärkande av rättigheter för funktionsnedsatta och kvinnor samt ett ökat skydd för utsatta 

kvinnor. Det kan här även vara omständigheter med multipel diskriminering som även senare 

kommer diskuteras vad gäller bland annat kvinnor och funktionsnedsättning.  

 

5.1.3 Kommittén om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) – Concluding observations 

on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden (2013) 

Kommittén vill särskilt lyfta fram rekommendationerna 6, 9 och 11 vilka berör 

begreppsanvändning av ordet ”ras”, mer resurser till DO och utökat mandat och att analysera 

diskrepansen mellan antalet anmälda fall och antalet fällande domar. Även polisens och 

åklagares utredning av hatbrott samt skillnaden mellan anmälda brott och fällande domar 

innefattas här. 

 

 Övergripande förhållningssätt till diskriminering 

(1) CERD rekommenderar Sverige att bedriva datainsamling för att ge mer information om 

diskrimineringen i Sverige. Sverige är emot detta då det anses vara en form av etnisk 

registrering. (2) Säkerställande av skyddet mot rasdiskriminering trots utfasande av begreppet 

ras. (3) Komma till rätta med rådande etnisk och socioekonomisk segregation. (4) Kommittén 

rekommenderar även att Sverige gör ändringar av lagstiftning för att möjliggöra särskilda 

åtgärder för att främja lika möjligheter, motverka strukturell diskriminering och förbättra 

strategier mot diskriminering. (5) Kommittén rekommenderar vidare att DO:s mandat breddas 

och att tillräckliga ekonomiska och personella resurser anslås. (6) Säkerställer kompetensen 

inom utredandet och hanterandet av hatbrott är en annan punkt som tas upp. Detta behövs för 

att minska diskrepansen mellan de fall som anmäls och fallen med fällande domar. (7) 

Utbildning riktad mot polis och åklagare gällande utredning av hatbrott bör ges. (8) 

Lagförande av alla hatbrott och effektivt bekämpande av hatpropaganda i medierna och på 

Internet samt förbud mot organisationer som bedriver rashat. 
89
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 Situationen för minoritetsgrupper 

(9)Kommittén rekommenderar en snar förhandling och ett antagande av en nordisk 

samekonvention. Sverige bör även ratificera ILO-konventionen nr. 169. (10) Kommittén är 

oroad över den rasprofilering som sker i fråga om misstänkliggörande av minoritetsgrupper 

vad gäller terroristbrott. Det är en diskrepans mellan antalet gripna misstänkta och antalet 

dömda. Kommittén menar att Sverige behöver utvärdera tillämpningen av lagen och 

säkerställa rutiner som förebygger sådan profilering. (11) Lindra den socioekonomiska 

situationen för romer genom förbättra deras möjligheter vid anställning genom utbildning, 

omskolning och rådgivning.
90

 

 Det beskrivs i kommittérapporten ett stort gap mellan behandlingen och 

förutsättningarna för majoritetsbefolkningen och de med annan bakgrund. Det kan då handla 

om samer eller romer vilkas behov inte möts och vilka förnekas sina rättigheter. Det kan 

också handla om de fördomar som vi låter gödas i samhället och som talar om muslimer som 

terrorister och därmed stigmatiserar en mängd olika folkgrupper och människor från olika 

länder. Den segregation som växer fram i samhället och som tydligt kan beskrivas genom 

boendesegregationen är djupt oroande. Den bidrar till förstärkandet av ett ”vi och dom” där 

större klyftorna mellan människor växer fram och fördomar frodas. Segregationen kan i den 

svenska kontexten beskrivas med socioekonomiska förtecken och i det sammanhanget blir det 

även relevant att knyta an till en främlingsfientlighet. 

 

5.1.4 Kommittén om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) – Concluding 

observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: 

Sweden (2008) 

 

 Övergripande förhållningssätt till diskriminering 

(1) Kommittén rekommenderar att inom lagstiftningen möjliggöra för särskilda åtgärder 

så som kvoter både inom offentlig och privat svär. (2) Rekommenderar att det ska 

finnas uppföljningssystem inom en framtida strategi för att till exempel 

arbetsmarknaden och för att kunna följa upp genom till exempel sanktioner.
91

 

 

                                                           
90

 CERD, Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden, 
(2013). 
91

 CEDAW, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: 
Sweden, (2008). 



36 
 

Situationen för kvinnor och funktionsnedsatta 

(3)Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för dubbel form av diskriminering. Här 

rekommenderar kommittén Sverige att öka de insatser som tjänar till att förhindra 

diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning och att se dem som en grupp med 

särskilda behov.(4) De behöver få stöd i att integreras på arbetsmarknaden. (5) Kommittén 

rekommenderar att Sverige prioriterar att kvinnor på riktigt blir jämlika männen på 

arbetsmarknaden. Som det ser ut nu tyder det inte på det, då kvinnor till övervägande 

majoritet tar ut föräldraledighet. (6) Rekommenderar att Sverige motverkar stereotyper av 

egenskaper och ansvarsområden mellan män och kvinnor som fortplantas i media. (7) 

Kommittén rekommenderar även att Sverige tar fram strategier för att motverka sexualisering 

i det offentliga rummet. (8) Kommittén rekommenderar Sverige att stärka sina insatser för att 

öka antalet kvinnor på högt uppsatta poster i samhället.
92

 

 Kritiken består här i att det indirekt sägs att kvinnorna inte ”på riktigt” är jämställda 

männen. Det som bland annat lyfts fram är hur familjer väljer att ta ut sin föräldraledighet. 

Med stöd av den intersektionalistiska teorin kan det här medges att det inte framstår som en 

slump att det just är kvinnor som tar ut majoriteten av föräldraledigheten eftersom att det finns 

normer och strukturer i samhället som premierar detta.  

 

 Situationen för minoritetsgrupper 

(9)Kommittén rekommenderar ökade insatser för att förhindra diskriminering av flyktingar 

immigranter och minoritetskvinnor. Dessa kvinnor behöver också stöd i att integreras på 

arbetsmarknaden.
93

 

 Denna multipla diskriminering som både kvinnor med funktionsnedsättning som 

kvinnor tillhörande en minoritet utsätts för är besvärande. Kvinnor drabbas på ett särskilt sätt 

och eftersom kvinnan inte är normen i samhället så uppmärksammas inte alltid kvinnornas 

erfarenheter och upplevelser. På något vis blir det oftast så att de erfarenheter som tas fram 

baseras på män.  

 Här lyfter CEDAW fram att det behövs insatser och de behöver vara anpassade efter 

kvinnorna och de omständigheter eller tänka bara multipla behov de kan ha.
94
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5.1.5 Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) – 

Concludning Obsevations of the Committee on Economic, Social, and Cultural  

Rights (2008) 

 

Situationen för kvinnor och funktionsnedsatta 

(1)Kommittén rekommenderar att hela konventionen ska erkännas och få full effekt inom 

rättssystemet. (2) Stärka insatserna för att öka jämlikheten mellan kvinnor och män på 

arbetsplatsen. Detta enligt principen om lika lön för lika arbete. (3) Kommittén 

rekommenderar Sverige att stärka rätten till en heltidsanställning för kvinnor genom 

ytterligare åtgärder. (4) Rekommenderar att Sverige ser över implementeringen, initiativen 

samt lagstiftningen för att garantera att funktionsnedsatta inte ska diskrimineras utan försäkras 

de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Detta innefattar även offentliga platser.
95

 

  Kommittén upprepar framförallt rekommendationer som de andra kommittéerna 

även tar upp. Det handlar om jämlikhet och om att anlägga ett perspektiv som gör att de 

social, ekonomiska och kulturella rättigheterna ses.  

 

5.1.6 Kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD) 

Det har inte kommit någon rapport än. Däremot i rättsfall H.M. mot Sverige den 12 april 2012 

gällande funktionsnedsättning med fällande dom mot Sverige. 

 H.M. hade nekats bygga en träningspool på grund av att detaljplanen inte medges 

annat än mindre avvikelser. Enligt kommittén var detta ett brott mot H.M.:s rätt till hälsa, 

habilitering och rehabilitering. Detta då kommittén inte ansåg träningspoolen utgöra en 

oproportionerlig eller orimlig börda för staten. Sveriges svar på detta var att grundlagen 

föreskriver att det är kommunerna som ansvarar. De nationella domstolarna är självständiga 

gentemot riksdag, regering och andra myndigheter också enligt grundlagen. Den 

förvaltningsmyndighet som är beslutande i ett ärende får inte påverkas av regeringen till 

exempel vad gäller enskilda bygglovsärenden. Det som regeringen rekommenderar den 

klagande är att på nytt ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden.
96

 

 Detta fall visar egentligen bara på det byråkratiska handläggandet. Trots att H.M 

anses ha rättigheter som här bör tas tillvara och detta konstateras av Europadomstolen ges 

personen ändå inte rätt att tillgå dem. H.M hänvisas att på nytt genomgå en ansökningsprocess 

och i den ansökan hoppas på att förvaltningsmyndigheten ser till domen och tar tillvara H.M:s 
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rättighet. Det går att fråga sig hur många som orkar ta sig an denna process med avseende på 

tid, energi och ekonomi. Det går också att fråga sig, i hur många sådana här frågor behöver 

funktionsnedsatta driva processer för att få sina rättigheter tillgodosedda. Behövs det 

gentemot försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen och den lokala mataffären. Hur 

anpassat är samhället för att tillvarata funktionsnedsattas kompetenser och ge dem sina 

rättigheter, det är ytterligare en fråga som här väcks.  

 

 

5.2 Europarådet 

 

5.2.1 Fall i Europadomstolen 

Studien har inte kommit i kontakt med några relevanta fall för uppsatsens syfte då det 

framförallt inkommit asylärenden med risk för tortyr eller annan grym och inhuman 

behandling till Europadomstolen. Eftersom dessa fall inte inkluderas i studien enligt de 

avgränsningar som beskrivs i kapitel 1 undersöks inte de fallen närmare. Det som kan sägas är 

att vid avslag på asylansökan överklagar många beslutet och hänvisar till risken att utsättas för 

tortyr eller värre, att det är fara för en persons liv att återvända till sitt hemland. Sverige har 

fått kritik från ECRI i hanteringen av asylärenden i enlighet med utlänningslagen, och detta 

både i relation till vuxna och barn
97

. Trots det, är det avslag på de flesta fall som inkommit till 

Europadomstolen.  

 Den här studien granskar framförallt fall som inträffat efter det att 

diskrimineringslagen stiftades och således inkluderas inte de fall som domstolen lyft 

dessförinnan eller fall som inträffade innan det att lagen stiftades och som därmed bedöms 

utifrån de äldre diskrimineringslagarna. Det är svårt att spekulera i varför Europadomstolen 

inte lyft fall som rör diskriminering enligt diskrimineringslagen i Sverige. Det kan ha att göra 

med att de flesta fall som DO tar upp förlikas och på så vis inte kan lyftas till högre instans. 

Det är också så att inhemska rättsmedel ska vara uttömda först innan fall kan väckas i 

Europadomstolen. Det kan då också vara problematiskt att den som upplever sig 

diskriminerad och som inte vill förlikas, inte vill ta stöd av DO eller där DO inte väljer att 

lyfta deras fall, behöver kunna bekosta rättsprocessen själv. Den ekonomiska faktorn 

sammantaget med den bristande kunskapen som finns i samhället gällande hur det går att gå 
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till väga för att få upprättelse kan anses vara förklarande faktorer till varför det inte finns fler, 

eller andra sorters fall i Europadomstolen.   

 

5.2.2 Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)  

Den europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) är det organ som har till 

uppgift att övervaka konventionsstaternas efterlevnad av Europakonventionen. ECRI är en 

oberoende granskningsorganisation bestående av medlemmar som är opartiska experter på 

området. Deras landgranskningar genomförs ett land i taget och ger rekommendationer för 

vidare arbete mot rasism och intolerans. Granskning av Sverige sker vart femte år och det som 

ingår i granskningen är framförallt analys av dokument, ett besök i landet och en förtrolig 

dialog med nationella myndigheter. Det är en vid bredd av källor såväl statliga aktörer som 

ickestatliga. 
98

 

 

ECRI Report on Sweden (2012) 

Av de rekommendationer som ECRI lyft fram vill de att Sverige ger prioritet åt tre punkter i 

sin implementering. Dessa tre punkter kommer att följas upp inom två år från det att denna 

rapport publicerats. Punkterna är (1) Framtagandet av en plan mot segregationen och 

implementeringen av denna plan ska utvärderas regelbundet. (2) Gratis medicinsk sjukvård 

som inte kan anstå ska ges även till personer som inte har eller aldrig har sökt asyl eller 

uppehållstillstånd. (3) Sverige bör så snart som möjligt se till att få löst de problem som 

uppstått i relation till familjeåterförening och svårigheter med att få tillgång till 

identitetspapper från ursprungslandet.
99

  

 

Övergripande förhållningssätt till diskriminering 

(1)ECRI kritiserar att Sverige meddelat att Europakonventionens protokoll 12 inte kommer 

undertecknas inom den närmsta framtiden. Kommittén menar att då Sverige redan 

undertecknat CERD-konventionen och ”Optional Protocol” till ICCPR-konventionen skulle 

ett ratificerande inte innebära ett problem. (2) ECRI problematiserar att Sverige valt att fasa ut 

begreppet “ras” ur den svenska författningen och ersätta den med beskrivningar så som etnisk 
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tillhörighet. ECRI menar att benämningen ”ras” behövs för att försäkra sig om att ingen ska 

bli kränkt enligt föreställningar om att det finns olika raser.
100

 

 ECRI lyfter fram att det inte framstår som betungande för Sverige att ratificera 

tilläggsprotokoll 12 till Europakonventionen. Frågor som här runt kretsar kan vara den oro 

som Sverige kan tänkas ha över att ge samernas utökade möjligheter att ta tillvara sina 

rättigheter. Sverige har i många år fått rekommendationer att garantera samernas rättigheter. 

Det sker en förändring men arbetet sker med små steg, bland annat genom hänvisandet till att 

frågan utreds. Möjligheten för samerna att stämma Sverige inför Europadomstolen är 

möjligtvis inte önskvärt för politikerna i Sverige.  

 (3) ECRI rekommenderar att Sverige utökar sina grunder i diskrimineringslagen för 

att inkludera språk som en grund och förbjuda segregation. (4) ECRI ser problematiskt på 

antalet fall som går till domstol av de inkomna fallen till DO. Av 900 fall går omkring 10 

vidare till domstol varje år. (5) ECRI menar vidare att domstolarna inte förstått innebörden av 

den nya bevisbördan enligt lagen. Det gör att Sverige rekommenderas utbilda domare i 

diskrimineringslagen. (6) ECRI menar att det finns ett samband mellan att få hatbrott anmäls 

och att brottsoffren känner tillit till att det kommer leda till något genom att vända sig till 

polisen.
101

 

 Det är bekymmersamt om en bristande tillit uppstår i förhållande till polisen och 

särskilt problematiskt är det om det är befogat, vilket ECRI här uppmärksammar.  

 (7) ECRI riktar kritik mot utlänningslagen och hur asyl beviljas i Sverige där brister i 

skydd både för barn och vuxna särskilt framhävs.
102

 Detta är inte fokus för denna studie och är 

därmed inget som förklaras närmare här, men det finns en reflektion under avsnittet med 

Europadomstolen 5.2.1.  

 

Situationen för minoritetsgrupper 

(8) Romer är särskilt utsatta för boendediskriminering och missgynnanden på 

bostadsmarknaden. Romer möter diskriminering inom alla samhällsområden. (9) ECRI 

rekommenderar att Sverige ser till att lösa problemen med samernas tillgång till 

landrättigheter och påverkan på beslutsprocesser som gäller dem själva. (10) En islamofobisk 

politisk diskurs har spridits där media rapporterar i negativa ordalag om muslimer (i fyra av 

fem fall). Även på Internet har tonen hårdnat gentemot muslimer. Attacker mot moskéer har 
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ökat och muslimer generellt känner sig diskriminerade i relation till bostads- och 

arbetsmarknaden. ECRI menar att fortlevandet av dessa stereotyper som bland annat kopplar 

samman muslimer med terrorism är ett ansvar som befolkningen bär kollektivt. Fortlevnaden 

av denna fördom leder bland annat till förändrat beteende av polisen gentemot muslimer. (11) 

Antisemitismen leder till polisanmälningar, mobbning och andra diskriminerande uttryck i 

samhället som ECRI menar behövs åtgärdas.
103

 

 Den problematik som lyfts fram av ECRI med en ökad generell rasism i samhället 

som de kopplar till diskurser i media och ett skapande av hotbilder kan sättas i samband med 

det som författare så som Roth lyfter fram i anslutning till begreppet invandrare.
104

 Analysen 

kommer närmare behandla denna problematik i kapitel 6.1.3. Problematiskt i samband med 

detta är också de svårigheter som finns att faktiskt få upprättelse om en kränkning skett. Detta 

med tanke på att DO driver få fall samt att problem med bevisbördan uppmärksammats. Här 

uppstår frågeställningar som är relevanta att återkomma till i analysen.  

 

Multipel diskriminering 

(12) ECRI visar på en vardagsrasism riktad mot ”afrosvenskar” som får uthärda attacker både 

på arbetet och i det offentliga. ”Afrosvenska kvinnor” är särskilt utsatta då de också får utstå 

sexuella trakasserier. ”Muslimska afrosvenskar” får utstå en dubbel diskriminering och då 

särskilt somalier som ECRI menar diskrimineras på grund av deras hudfärg, etnicitet och 

religiösa övertygelse.
105

 

 

Etnisk registrering 

(13) ECRI rekommenderar Sverige att föra statistik över befolkningens etniska ursprung. 

Detta är något som Sverige starkt tillbakavisar och menar att det inte finns någon metod till att 

göra det, som både är moraliskt accepterad och går att statistiskt säkerställa. Sverige menar att 

det strider mot lagen och inte är önskvärt. ECRI lyfter fram att det genom denna information 

går att se samband mellan olika gruppers förutsättningar och utsatthet något som Sverige inte 

tar intryck av i relation till att förändra sin ståndpunkt. Detta är något som senare kommer 

diskuteras men hänvisning till vilken betydelse som kan ges ECRI:s rekommendationer och 
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hur det går att förstå ECRI:s ståndpunkt då kopplat till användningen av ordet ras i andra 

länder.
106

 

 

 

5.3 Europeiska unionen 

Det svenska medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) bidrar till att vår lagstiftning och till 

att de normer som stadgas i EU harmoniseras eller på annat sätt påverkas. Sverige har förutom 

den lagstiftning som stiftas generellt för EU-länderna också att förhålla sig till de 

gemensamma bestämmelserna så som bland annat fördraget och stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. EU kan således bidra som en normhöjare och som en 

rättighetsskipare när det kommer till stärkandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

Frågan som går att ställa är, hur flexibelt systemet är och hur starka normer som kan 

formuleras då det ska gälla för alla EU:s medlemsländer. 

 

5.3.1 Fall i EU-domstolen 

De fall som lyfts i EU-domstolen och som har beröring på Sveriges 

diskrimineringslagstiftning, och som den här studien haft möjlighet att inkludera är inte så 

många som förväntats. Det kan härröras till problem i sökandet efter relevanta fall och i den 

tidsbrist som uppstod mot slutet av studien. Följande fall samt nedan beskrivna granskning av 

EU:s rambeslut 2008/913/RIF utgör det främsta materialet för att återge EU:s syn på 

diskrimineringen i Sverige. 

 

Abrahamsson and Anderson vs. Fogelqvist, EU-domstolen, 2000, (407/98)  

Vid ansökan om en tjänst på Göteborgs universitet tillämpades positiv särbehandling vilket 

gjorde att en kvinnlig kandidat med lägre meriter erbjöds arbetet framför en manlig som 

ansågs mer kvalificerad. EU-domstolen medger inte positiv särbehandling och Sverige döms 

för diskriminering.
107

 Här kan det sägas att det blir en viss dubbelmoral där EU i 

arbetslivsdirektivet medger viss särbehandling och sedan inte tillåter det i praktiken. Detta fall 

kommer att utvecklas vidare i analysen. 
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5.3.2 Granskning av ländernas anpassning till rambeslut 2008/913/RIF 

I Sverige, Finland och Danmark regleras inte uppmaning till våld eller hat i lagstiftningen. 

Där finns istället lagar som kriminaliserar uttalanden som på olika sätt är hotfulla eller 

kränkande enligt ras, hudfärg, religion eller övertygelse eller nationellt eller etniskt ursprung. 

Enligt rambeslutet ska länderna i sina lagstiftningar ha en referens till uppmaningar om våld- 

och hatbrott.  Det ska också finnas en omnämning om att brottsoffren kan utgöras dels av 

medlemmar av en grupp eller enskilda personer. I Sveriges fall får vi kritik för att det bara 

finns en omnämning till en grupp människor.
108

  

 Sverige får även kritik för att inte ha med grunden härstamning i lagen. Sverige har 

inte heller tillräcklig lagstiftning när det kommer reglering av offentlig uppmaning till hat 

eller våld. Det som Sverige hänvisar till är att ändringen håller på att förberedas. Länderna 

förväntas också kriminalisera gärningarna offentligt urskuldande, förnekande och flagrant 

förringande av folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Det krävs här en 

definition av de tre brotten i enlighet med Internationella brottmålsdomstolens stadga. Sverige 

har här inga straffrättsliga bestämmelser. Dessa ovan nämnda gärningar gäller även för de 

brott som definieras av Internationella militärtribunalens stadga. Även här saknas 

straffrättsliga bestämmelser i Sverige. Hatpropaganda på nätet är också något som regleras 

genom detta rambeslut. Här hävdar Sverige att detta täcks in under de allmänna 

behörighetsreglerna, men detta är inget Sverige låter bevisa.
109

  

 Det är flera av de punkter som EU lyfter fram som sedan tidigare känns igen från de 

andra granskningsrapporterna. Det är särskilt problemen med hatpropaganda och uppmaning 

till våld och hat som Sverige här kritiseras för att inte genom lag försöka motverka. 
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6 Analys 

  

6.1 Diskrimineringen i Sverige  

I det här kapitlet utvecklas analysen av hur diskrimineringen i Sverige kan betraktas utifrån ett 

internationellt perspektiv. Det görs mot bakgrund av den kritik som riktats mot Sverige ifrån 

de internationella konventionskommittéernas granskningsrapporter, genom de rättsfall som 

granskats samt granskningen av genomförande av EU-rådets rambeslut (2008/913/RIF)
110

. 

Den bild som det internationella perspektivet ger kommer sedan att jämföras med 

undersökningen av rättsfallen så väl som med teori och forskarnas perspektiv.  

Frågeställningarna som leder denna undersökning kommer i detta kapitel att 

diskuteras för att sedan i slutsatsen besvaras. Frågeställningarna berörde 

diskrimineringslagens tillräcklighet och om det finns diskrimineringsfall som ”faller mellan 

stolarna”. En annan frågeställning som också lyftes var hur väl diskrimineringslagen kan 

sägas vara förenlig med de internationella traktat som Sverige ratificerat.   

Då studien tolkas utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det bli problematiskt att 

dela in diskriminering i grunder och områden. Det kan då framstå som missvisande att 

särskilja dessa områden som så intimt är sammanlänkade. Denna kunskap har funnits vid 

medvetandet i skapandet av denna uppsats men det har varit ofrånkomligt att låta dela in 

diskriminering på något annat sätt än utifrån grunder och områden. Det finns ett par 

anledningar till varför. En anledning är att det är på det sättet som diskriminering behandlas 

och beskrivs både i Sverige och internationellt. Det blir då svårt att bortse från den 

beskrivningen och att samtidigt relatera till dessa lagar, traktat, grunder och områden. En 

annan anledning är att det behövs formuleras vilka grunder som finns för diskriminering för 

att kunna se hur de samverkar med andra grunder. Det kan vara olika grunder som samverkar 

och inom olika områden och därför behöver de tydliggöras så det förstås. För att ta fasta på 

den intersektionella teorin och ge den utrymme att verka har det således varit svårt att välja en 

form för att strukturera upp beskrivningen av diskrimineringen. Studien söker ta fasta på de 

argument som lyfts fram i materialet i relation till den svenska diskrimineringslagen och dess 

grunder. För att göra det översiktligt behövs en indelning göras och denna motiveras med 
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bakgrund ifrån tillvaratagandet av teorin och beaktande av uppsatsens frågeställningar och 

metod. 

 Analysen kommer att byggas upp runt några utvalda argument som lyfts fram genom 

de internationella organens olika yttringar. Dessa kommer att kopplas till generaliserade 

områden eller rubriker som fungerar som gemensamma knytpunkter. De här områdena 

kommer därefter att knytas an till teori och forskning på ett kärnfullt vis. Det utgör strukturen 

för analysen. 

  

6.1.1 Ratificerande av internationella traktat 

I granskningsrapporterna räknas det upp ett flertal konventioner och traktat som Sverige ännu 

inte ratificerat. De som är särskilt betydande för den svenska kontexten är ILO-konventionen 

nr 169
111

 och Europakonventionens tilläggsprotokoll 12
112

. Detta är för att den första fastslår 

samernas rättigheter. Ratificerandet av Europakonventionens tilläggsprotokoll 12 bidrar med 

ett generellt diskrimineringsförbud som är en viktig grund i ett jämlikt samhälle. Likt den 

kommentar som lyftes fram i DO:s granskning av upplevelser av diskriminering framkom det 

att diskriminering inte upplevs som begränsad till områden eller situationer utan knyts an till 

maktdimensioner.
113

 Det kan vara en värdefull reflektion när det kommer till ratificerandet av 

tilläggsprotokoll 12 till Europakonventionen då denna undersökning visar på att systemet av 

indelningen av grunder och områden blir missvisande. Det som är det viktiga är hur 

behandlingen skett av en annan människa. Det centrala borde vara det systematiska 

utestängandet av människor så som teorin om intersektionalitet visar på. Detta står alltid i 

relation till vilka rådande normer som finns i samhället.  

 

6.1.2 Rasbegrepp och etnisk registrering 

FN så väl som ECRI menar att Sverige bör använda ras som diskrimineringsgrund för att 

säkerställa att ingen person diskrimineras utifrån föreställningar om olika raser. Båda organen 

påbjuder även Sverige att föra statistik över diskrimineringen i Sverige kopplat till etnisk 

tillhörighet. Sverige menar att det inte går att genomföra en sådan registrering på ett moraliskt 

acceptabelt sätt, och som går att statistiskt säkerställa. Sverige framhäver att införandet av ras 
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som grund inte behövs då etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning finns 

som grunder och att de grunderna täcker upp den diskriminering som åsyftas.
114

  

 Utifrån så väl den socialkonstruktivistiska teorin som den intersektionella framstår 

denna registrering, så väl som användandet av rasbegreppet som problematiskt. Detta för att 

den ytterligare späder på stigmatiseringen av människor kopplat till grupper. Hela 

systematiseringen blir negativt laddad och ökar på, och bekräftar, vissa människors 

underordning och underordnade status i förhållande till andra.  

 I många andra länder är det accepterat och vedertaget att utgår ifrån människors olika 

etniska ursprung, till exempel i blanketter hos myndigheter och liknande. I Sverige används 

inte rasbegreppet och det anses snarare vara förknippat med kränkning att åtskilja en person 

utifrån etnicitet ifrån det så kallade majoritetssamhället eller normen. Däremot kan ECRI ha 

en poäng i att det genom en sådan statistik lättare skulle framgå hur utsatta personer 

associerade till vissa ”grupper” idag är.  

 I Sverige och inom minoritetsgrupper är det olika hur sådan registrering uppfattas. 

Under rundabordskonferensen som ECRI tillsammans med DO genomförde i Stockholm 

under hösten 2013 som en uppföljning på ECRI:s rapport från 2012 framkom det till exempel 

att så väl personen från Sverigefinländarnas delegation och den personen från 

Afrosvenskarnas riksförbund poängterade vikten av en registrering av deras ursprung för att 

på så vis ges mandat att kräva deras rättigheter. Detta var något som till exempel de romska 

representanterna på konferensen var starkt emot då de som romer haft en mycket besvärlig 

erfarenhet av registrering, avhysning och utrotning i sin historia.
115

  

 

6.1.3 Diskriminerande diskurs i media 

Den internationella granskningen och då särskilt granskningen av 

konventionskommittérapporterna lyfter fram en problematik runt hur det i media rapporteras 

om personer med annan etnisk tillhörighet. Det kommer kritik både från FN:s kommittéer och 

då särskilt från CERD som menar att hatpropaganda i media och på Internet ska bekämpas 

effektivt.
116

 Men det kommer också kritik från ECRI som lyfter upp problematiken i att det 
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genom medias rapportering i fyra av fem fall rapporteras i negativa ordalag om muslimer. 

Även genom kommunikationen på Internet skapas dessa mytomspunna bilder av 

minoritetsgrupper så som muslimer och gör att politiska diskurser och stereotypifiering av 

dessa minoritetsgrupper.
117

 

 Det här begränsar minoritetsgrupper och leder till ett utanförskap.  I detta skapande 

av ett ”vi och dom” kan en reflektion över Roths resonemang om invandrare göras. Roth 

menar att begreppet invandrare är så brett och vagt att det används för att representera en 

mängd egenskaper och påståenden. Det har gett begreppet en diskriminerande effekter och 

används för att utestänga och stigmatisera människor och grupper.
118

 ”Invandraren” eller den 

diskriminerade ses bara utifrån den tillskrivna identiteten och den bild som betraktaren får är 

inte kopplad till den verkliga identiteten.
119

  

 I samband med detta drar både CERD och ECRI slutsatsen att den hatpropaganda 

som existerar inom media och på Internet kan kopplas samman med framväxten av 

främlingsfientliga partier och förekomsten av rasistiska organisationer. FN så väl som ECRI 

menar att rasistiska organisationer borde förbjudas.
120

 Även granskningen av hur Sverige 

lever upp till EU:s granskning av rambeslutet (2008/913/RIF) poängterar att Sverige inte 

kriminaliserar uppmaning till våld och hat och detsamma gäller för sådan offentlig 

uppmaning. EU lyfter samtidigt upp att Sverige också brister i lagstiftningen vad gäller 

kriminaliserandet av gärningar. Dessa gärningar som bortförklarar, förringar eller på annat 

sätt ursäktar folkmord, krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten saknar nu 

lagstiftning.
121

 Detta är problematiskt då statens agerande sänder ut signaler till samhället om 

vad som är rätt och fel. Likt socialkonstruktivismen borde det finnas ett symbolvärde bakom 

denna handling. Genom att ta ställning för en lag som kriminaliserar uppmaningar till hat och 

våld bidrar lagstiftare till att påverka normerna i samhället och stärka skyddet för de 

mänskliga rättigheterna.  

 Sverige har generellt varit emot att förbjuda rasistiska organisationer och inte velat 

förbjuda existens, utan fokusera på rasistiska handlingar. Det får Sverige stark kritik för och 

är något som borde undersökas vidare. Nyckeln här är att ta fram en välfungerande definition 

av vad som är en rasistisk organisation för att möjliggöra en rättssäker tillämpning.  
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 FN menar att det genom media växer fram ett religiöst hat. FN menar vidare att det 

även på Internet förekommer religiöst hat och Sverige får kritik av hanteringen av 

religionsfriheten i anslutningen till yttrandefriheten.
122

 

 

6.1.4 Främlingsfientlighet i samhället 

Hur långt in i samhällets själ har då denna rasistiska diskurs från media sipprat in går det att 

fråga sig. Några argument för det kommer här lyftas. ECRI menar att det finns ett samband 

mellan att få hatbrott anmäls och huruvida brottsoffer känner tillit till att det kommer leda till 

någon upprättelse att vända sig till polisen. Etniska minoriteter diskrimineras i samhället och 

det skapas motsättningar mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna, särskilt gentemot 

romer och muslimer.
123

  

 Roth menar att det sker diskriminering av den som upplevs som annorlunda
124

. Detta 

kan i sin tur kopplas till en stereotypifiering av ”dom andra” som ”grupp” och till diskursen i 

media.  Romer är särskilt utsatta för boendediskriminering men möter diskriminering inom 

alla samhällsområden. I media sprids även en islamofobisk politisk diskurs. Detta så väl på 

Internet som i media i övrigt. De här stereotyperna kopplar bland annat muslimer till 

terrorism. ECRI menar att vi alla bär ett ansvar för dessa stereotyper. Dessa fördomar leder till 

förändrat beteende hos polisen gentemot muslimer.
125

 CERD är oroad över den rasprofilering 

som de ser i Sverige. Det finns ett misstänkliggörande av minoritetsgrupper i relation till 

terroristbrott. Detta trots att det är stor skillnad mellan antalet gripna och misstänkta och 

antalet dömda för dessa brott.
126

 Sammantaget förstärker det bilden av en viss utbredning av 

diskriminering i Sverige.  

 Det finns även en bristande jämlikhet där diskriminering och främlingsfientlighet 

riktas mot migranter, asylsökande, flyktingar och etniska och religiösa minoriteter.
127

 

Samerna och romerna är två särskilt utsatta grupper i Sverige. Samerna borde ges sina land- 

och resursrättigheter och inflytande över beslut som rör dem själva, detta är en kritik som 

väcks mot Sverige.
128

 Den sociala exkluderingen är något som framhävs såväl från FN som 

från ECRI. Sverige får kritik för att immigranter inte bättre inkluderas i samhället. Sverige 
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rekommenderas vidare att komma till rätta med den socioekonomiska och etniska 

segregationen. ECRI rekommenderar att Sverige ska förbjuda segregation men nämner också 

att det behövs ett framtagande av en plan mot segregation.
129

  

 Segregationen har också till följd att det blir ett skapande av ”vi och dom” vilket spär 

på en mytbildning och ett skapande av stereotyper som tjänar till att marginalisera vissa 

medan andras maktposition i samhället stärks. Denna slutsats går att dra med hjälp av den 

intersektionalistiska teorin.  

 

6.1.5 Diskriminering av kvinnor  

Såväl FN som ECRI lyfter fram en problematisk situation för kvinnor. Kvinnor är utsatta för 

våld i nära relationer, de ges sämre villkor än män på arbetsplatsen, ges sämre lön och utsätts 

för hedersrelaterat våld och trafficking. Kvinnor är också i stor utsträckning utsatta för 

multipel diskriminering eftersom kön ofta bidrar som en försvårande omständighet till 

flyktingskap, till föreställningar om etnicitet och religionsfrihet. Det behövs fler kvinnor i 

höga beslutspositioner i samhället.
130

 För att komma till rätta med de diskriminerande 

strukturer som kvinnor står inför behövs särskilda åtgärder så som kvoter och detta inom såväl 

offentlig som privat svär. Det behövs här mer sanktionsmöjligheter.
131

 Såväl 

funktionsnedsatta som minoritetskvinnor tycks vara i behov av stöd att integreras på 

arbetsmarknaden. Detta gäller generellt för kvinnor då Sverige behöver prioritera att kvinnor 

ska bli jämställda männen på arbetsmarknaden på riktigt.
132

 Diskrimineringen av kvinnor i 

samhället hänger samman med de stereotyper av kvinnor och män som finns i samhället. De 

här stereotyperna fortplantar sig genom media. Tillsammans med den sexualisering som sker 

av kvinnan försätter detta kvinnor i en underordnad position i förhållande till männen, som 

enligt den intersektionalistiska teorin utgör normen. 
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6.1.6. Diskriminering av funktionsnedsatta 

Det skapas stereotyper mot funktionsnedsatta som bidrar till att begränsa deras möjligheter.
133

 

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts ofta för en dubbel diskriminering. Denna grupp 

kvinnor menar CEDAW bör ses som en grupp med särskilda behov där det behöver ges stöd 

för att de bland annat ska integreras på arbetsmarknaden.
134

 Funktionsnedsatta ska inte 

diskrimineras vad gäller tillgänglighet till offentliga platser.
135

 Men den anpassning som gjort 

i den svenska diskrimineringslagen och som ska skydda denna form av diskriminering har allt 

för många undantag och upplevs redan innan den trätt i kraft som tandlöst. Trots det anses det 

vara ett viktigt steg att ta för att stärka upp de funktionsnedsattas rättigheter i samhället. 

 

6.1.7 Diskriminering av personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 

och/eller sexuell läggning 

Det behövs göras mer vad gäller främjandearbetet menar FN.
136

 Trots detta är det få 

kommentarer från granskningsrapporterna som belyser situationen för personer i relation till 

dessa grunder. Även i Sverige är det bara enstaka rättsfall som uppdagats som 

undersökningen av rättsfallen visade på. Det ska sägas att det rör sig om flera grunder som här 

blivit generaliserade till en rubrik. Könsöverskridande identitet eller uttryck är en ny grund i 

Sverige och möjligtvis en ovan grund i Sverige så väl som internationellt. För att analysera 

detta lite närmare utifrån rådande kunskap utifrån studien skulle det kunna sägas att denna 

grund inte fått lika mycket erkännande och legitimitet som många av de andra grunderna än. 

Den här grunden tillsammans med grunden sexuell läggning är antagligen normbrytande i 

många länder. Så även i Sverige. Det skulle rimligtvis kunna vara en faktor bakom varför det 

finns så få rekommendationer på det här området så väl som att få rättsfall uppdagats.    

 

6.1.8 Multipel diskriminering 

Minoriteter är ofta utsatta för multipel diskriminering.
137

 Särskilt utsatta är då till exempel 

”afrosvenska” kvinnor som ofta även får utstå sexuella trakasserier. Till exempel kan 

situationen för en muslimska ”afrosvensk” kvinna ses beträffande vilka grunder som inte 

ovanligen samverkar vid diskriminering. Hon kan diskrimineras med avseende på att hon är 
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kvinna, att hon är muslim, på grund av hennes hudfärg och etnicitet. Det är viktigt att se hur 

dessa olika faktorer samverkar och förstärker varandra för att kunna förhindra sådan typ av 

diskriminering.
138

  

 Fransson och Norberg ser en poäng i att forma lagen efter intersektionalitet. Det blir 

annars problematiskt att rangordna rättigheterna. Det är också viktigt att ta vara på 

samverkanseffekten.
139

 Schömer lyfter också fram det problematiska med att lagen inte är 

intersektionell. Hon menar att lagen snarare försvårar möjligheterna att få upprättelse vid 

multipel diskriminering. Hon framhäver vidare hur domstolarna har bristande kompetens att 

bedöma fall med diskriminering på flera grunder och menar att domstolarna snarare blundar 

för den diskriminering som finns. Lagen omnämner inte multipel diskriminering och det blir 

således svårt för domstolarna att väga in det i sin bedömning. Domstolarna kan heller inte 

sätta sig in i den utsattes situation. Detta samtidigt som de har visat, genom sättet som de 

dömer och sätter sina ersättningsnivåer, att de inte kan döma multipel diskriminering. 

Schömer menar att det behövs en intersektionell syn som mer än att bara ser till fler grunder 

även synliggör den över- och underordning som finns mellan parterna i diskrimineringsmål.
140

 

  

6.1.9 Påbjuden förändring av den svenska lagstiftningen 

Sverige rekommenderas en rad olika förändringar och de som analyseras här är de som är 

särskilt intressanta i kopplingen till uppsatsens syfte och frågeställningar. Det rekommenderas 

att Sverige genomför lagändringar för att kunna motverka strukturell diskriminering genom 

att främja lika möjligheter genom särskilda åtgärder.
141

 Såväl FN som ECRI och EU vill 

samstämmigt att lagstiftningen i vissa hänseenden ska skärpas. Det kan bland annat vara i 

relation till hatpropaganda och förnekelse av folkmord med mera.
142

 FN och ECRI är 

samstämmiga i många fler avseenden men det har framförallt att göra med att deras syfte gör 

att de har sådana granskningar där de tar ställning till diskriminering av den här karaktären. 

Även materialet som granskats kopplat till EU har varit mer begränsat än det som kopplats till 

FN och ECRI men det har varit den här studiens förutsättningar.   
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 De konkreta grunder som rekommenderas är språk.
143

 Andra grunder som mer 

indirekt uppmärksammas, till exempel genom framhävandet av brist i samstämmighet med de 

grunder som en viss konvention räknar upp är bristande tillgänglighet, socioekonomiska 

faktorer, börd, politisk uppfattning och möjligheten till en icke uttömmande lista.
144

 Det kan i 

det här sammanhanget behövas problematisera lite vad gäller behov av grunder. Detta 

eftersom grunderna finns till för att tjäna ett syfte nämligen så som Hans Ingvar Roth 

formulerar nämligen att exemplifiera moralist irrelevanta egenskaper.
145

 Om då de 

omständigheter vägs in som förelåg i fallet med den överviktiga kvinnan som nekades arbete 

på grund av sin fetma står här en avvägning att göra. Är detta missgynnande att benämna som 

diskriminering? Här kan åsikterna människor emellan gå isär. Vissa menar att en kränkning 

av de grundläggande rättigheterna eller de ”icke valbara grunderna” ska utgöra 

diskriminering. Andra menar likt personerna som ingick i DO:s undersökning att 

diskriminering är ”. . .någon form av orättvis särbehandling som bottnar i att man 

kategoriserar människor utifrån fördomar.”
146

 Det är snarare så att det handlar om ett 

avvikande från normen som intervjupersonerna ser det som är relevant för uppkomsten av 

diskriminering.
147

 Det går att särskilja mellan ytlig och djupa grunder menar Roth. De ytliga 

är kopplade till samhällets normer och de djupa till de behov av resurser och åtgärder som 

omgivningen behöver ta ett ansvar för.
148

 Författarna Fransson och Stübers kan med bakgrund 

av förarbetet och med tanke på att regeringsformens grunder inte anges uttömmande tänka sig 

att det kommer fler grunder så småningom. Men de anser att det i lagen borde finnas fler 

främjande åtgärder som tog fasta på förhindrande av diskriminering fast från en annan 

vinkel.
149

  

 Roth menar även att de grunder som anges i många internationella konventionen är 

exemplifierande och inte uttömmande. Men de problem som uppstår med en allt för 

inkluderande eller till och med öppen lista av grunder hänger samman med lagens 

förutsägbarhet. En person behöver kunna förstå huruvida en handling kommer anses vara 

diskriminerande eller inte, annars uppstår en rättsosäkerhet. Vidare kan det vara problematiskt 

att det ges allt för stort tolkningsutrymme till domare och de läggs på uppgiften att agera 
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lagstiftning då lagen inte specificeras vad som ska ingå och inte. 
150

 Här finns ytterligare 

behov av utredning då det dels behöver kunna säkerställas att det finns lagskydd för den 

diskriminering som finns i samhället och att detta skydd är rättssäkert för alla parter. En 

tänkbar väg skulle kunna vara med tydliga förarbeten som visade på vad som skulle kunna 

innefattas och inte. Det går helt klart att ta inspiration dels från andra länders lagstiftningar 

men också från de åtaganden som Sverige bundit upp sig mot internationellt. Som det är nu 

överensstämmer inte dessa åtaganden till fullo. 

 

6.1.10 Andra behövliga förändringar 

FN rekommenderar Sverige att bilda en institution för mänskliga rättigheter i enlighet med 

Parisdeklarationen. Detta kan tas som ett tecken på att de inte anser att DO fyller den roll så 

som tanken var bakom Parisdeklarationen. Viktigt att en sådan institution ges tillräckliga 

personella och ekonomiska resurser. Vilket också kan ses som en kritik om att detta inte i 

tilläcklig utsträckning ges till DO idag.
151

 Så som den undersökningen av rättsfallen visade så 

var det en majoritet av fallen förlikades och detta är ett av DO:s syften. Men det lyftes i 

sammanhanget upp att det kan vara problematiskt då det inte är ett erkännande om 

diskriminering utan den ansvarige köper sig snarare fri.
152

 Sverige ges också kritiken att det är 

en stor diskrepans mellan de fall av hatbrott som anmäls och fall med fällande domar. Här 

menar CERD att kompetensen måste säkerställas både hos polis och åklagare.
153

 Även ECRI 

lyfter fram att kompetensen måste höjas i domstolarna då 10 av 900 anmälningar till DO går 

vidare till domstol. Domare behöver utbildning i diskrimineringslagen och vad bevisbördan 

enligt den nya lagen innebär.
154

 Fransson och Norberg framhäver att domstolarna behöver 

kompetens runt hur diskriminering ser ut och hur det uppstår.
155

 Som argumenterats för i kap. 

6.1.8 så lyfte även Schömer fram betydande kritik mot tillämpningen av lagen och då särskilt 

utifrån ett intersektionellt perspektiv.
156

 Utifrån de ovan nämnda premisserna går det att fråga 

sig om det således skulle hjälpa om lagen var ”perfekt”? Skulle inte situationen vara den 

samma? Nämligen den att det finns en avsevärd stor del diskrimineringsfall som anmäls men 
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som inte följs upp, att diskrimineringsombudsmannen inte kan upprätthålla lagen och att 

domstolarna har problem i sin bedömning av diskrimineringsärenden. 

 I EU-domstolsfallet Abrahamsson and Anderson v. Fogelqvist (407/98) medgav inte 

EU-domstolen den positiva särbehandling som gjort då en kvinnlig arbetssökande valdes 

framför en manlig och mer kvalificerad.
157

 I samband med att så väl FN:s kommittéer som 

Europarådets ECRI lyfter fram rekommendationer om särskilda åtgärder och om kvoter för att 

möjliggöra att kvinnor likvärdig behandling och motverka strukturell diskriminering
158

 är det 

beklagligt att EU dömer i motsatt riktning. Fransson och Norberg lyfter fram det positiva i att 

medge positiv särbehandling och att införa system med kvoter men samtidigt flaggar de för att 

sådana förändringar inte går att genomföra på nationell nivå om inte det först kommer till 

stånd förändringar på EU nivå.
159

 Detta är ett exempel på det.   

 

6.1.11 Slutsatser från undersökning av rättsfall i Sverige 

Diskrimineringsombudsmannen klarar inte av att upprätthålla lagen då de bara har möjlighet 

att ta sig an en bråkdel av de fall som kommer in och de flesta görs upp i förlikning. Det gör 

att praxis kopplat den nya lagen tycks halta och de effekter och den förändring som skulle 

komma genom den nya lagen lyser med sin frånvaro. Liksom granskningsrapporterna lyfte 

fram är det särskilt uppenbart att DO saknar resurser. De har inte personella eller ekonomiska 

resurser att klara av deras stora uppdrag. Denna slutsats dras särskilt utifrån hur rättsläget ser 

ut och utifrån de fall som kommer in och som de lyft. Även den internationella kritiken visar 

på att det finns en betydande diskriminering i samhället och det är svårt att se hur DO med 

deras resurser och mandat ska kunna upprätthålla lagen. En annan del som har 

uppmärksammats vad gället motverkandet av diskriminering och som också ingår i DO:s 

uppdrag är att samordna de aktiva åtgärderna. En kritik som kom av den äldre 

jämställdhetslagen var att den var allt för arbetsgivarvänlig. Undersökningen av rättsfallen har 

visat på att lagen idag är än mer arbetsgivarvänlig. Det är också svårt att se att hänsyn ges det 

faktum att parterna ofta inte är jämbördiga och att det finns en över- och underordning dem 

emellan. Detta är också något som teorin om intersektionalitet belyser men här ses inte någon 

förändring mot tidigare. Det finns idag fortfarande problem med bevisbördan och att ord står 

mot ord. I det sammanhanget är maktaspekten en ytterst relevant faktor och att se till den 

underordnads utsatthet. En annan anmärkningsvärd aspekt är att DO inte lyft något fall 
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kopplat till könsöverskridande identitet eller uttryck. Det blir således en symbolisk fråga som 

framstår mer som en brist på prioritering. Det är i så fall ytterst problematiskt och visar på en 

ojämlikhet inom systemet. 

 Det finns också för lite förebyggande åtgärder för att motverka att diskrimineringen 

överhuvudettaget uppstår. Det blir också tydligt i undersökningen av rättsfallen att straffen 

knappast är avskräckande så som beskrivs i DO vs. Veolia Transport Sverige AB
160

. Det 

framstår således som flera förbättringsområden finns och att det behövs ett mer helhetsgrepp 

om diskrimineringsfrågorna för att kunna åstadkomma en förändring, så väl i samhället som i 

domstolarnas bedömningar.  
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7 Sammanfattning 

 

Den här studien har behandlat diskrimineringslagens tillräcklighet. Det har ifrågasatts om det 

finns diskriminering i samhället som inte täcks upp av lagen och huruvida det finns 

diskriminering som faller mellan stolarna eller inte. 

 Studien har visat en bild av hur diskrimineringen i Sverige ser ut idag. Detta har 

gjorts dels utifrån ett internationellt perspektiv, genom en sammanställning av den kritik som 

Sverige har fått i internationella granskningar av förekomsten av diskriminering i samhället. 

Men det har också gjorts en studie av de rättsfall som behandlats av DO. Med diskriminering 

avses då definitionen i lagen. Den internationella granskningen är gjord utifrån hur väl 

Sverige lever upp till de konventioner vi ratificerar och till de mänskliga rättigheterna. Går det 

att påstå att alla har tillgång till sina mänskliga rättigheter eller diskrimineras människor i 

Sverige idag? Tre internationella perspektiv har lyfts fram (1) FN:s, genom 

granskningsrapporter från FN:s konventionskommittéer och FN:s MR-råd, (2) Europarådets, 

genom granskningsorganisation ECRI:s granskning av Sverige och (3) EU:s, genom 

granskning av genomförandet av rambeslutet (2008/913/RIF). I viss mån behandlas även 

rättsfall från de tre olika organen. Den bild som dessa tre organ gör gällande med avseende på 

förekomsten av diskriminering i Sverige är inte entydig. Det kan förklaras av att det är tre 

olika organ som verkar i olika kontexter. Det kan också vara så, som inom FN, att det finns 

olika organ där någon är politisk och andra inte. Det kan också påverka vilka resultaten blir i 

slutändan.  

 Det som blir tydligt i granskningen är att alla tre organen driver på för utökandet av 

diskrimineringsgrunder eller införandet av utökat förbud. I EU:s fall har de redan genom 

direktiv lyckats få Sverige att införa diskrimineringsgrunden ålder. Men EU, så väl som FN 

och ECRI har alla kommit med ett flertal förslag till förbättringsåtgärder för att stärka 

lagstiftningen ytterligare. Både FN och ECRI rekommenderar införandet av grunden ras. EU 

lyfter istället fram grunden härstamning som de anses bör införas. ECRI påbjuder vidare 

införandet av grunden språk och menar som så likt FN att det borde införas ett förbud mot 

rasistiska organisationer. FN och ECRI vill likt EU att Sverige förbjuder hatpropaganda och 

där EU även vill att Sverige förbjuder uppmaning till våld och hat. Utöver dessa konkreta 

uppmaningar genom granskningsrapporterna finns det ytterligare vissa förändringar som kan 

vara aktuella för att öka samstämmigheten med de ratificerade konventionerna. Dessa är 
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skydd mot bristande tillgänglighet (som nu är på gång i den svenska lagstiftningen) att det tas 

hänsyn till socioekonomiska faktorer, börd, social eller politisk bakgrund vid bedömning om 

diskriminering. Det kan också vara relevant att överväga införandet av en icke uttömmande 

lista. Dessa grunder kan behöva diskuteras vid en vidare utredning av en heltäckande 

diskrimineringslagstiftning utifrån att den svenska lagstiftningen ska ge samma skydd och för 

att Sverige avser att leva upp till genom ratificerande av dessa internationella traktat. Således 

borde det vara en rimlig slutsats att dra att Sverige ska initiera detta arbete. Därutöver har de 

tre organen lyft fram andra förbättringsområden och dessa har diskuterats närmare i analysen 

och därför exemplifieras här bara med ett par. 

 Sverige kritiseras för den sociala exkluderingen och påtagliga segregationen som 

finns i samhället med till exempel problematisk bostadssegregationen. Segregationen i 

Sverige kan genom den socialkonstruktivistiska teorin förklaras av den omfattande 

stereotypifiering och stigmatisering av grupper som finns i samhället idag. 

Granskningskommittéerna lyfter fram att muslimer utmålas som terrorister och beskrivs i 

allmänt negativa ordalag i media. Romerna är diskriminerande i alla sammanhang och 

samerna ges inte sina rättigheter som ursprungsbefolkning. En rad stigmatiserande 

föreställningar möter ”afrosvenskar” och personer med utomeuropeisk bakgrund samtidigt 

som en rasistisk politisk diskurs utvecklats. Kvinnor och män är inte jämställda på 

arbetsmarknaden. Få kvinnor innehar höga beslutsfattarpositioner. Kvinnor tar ut majoriteten 

av föräldraledigheten och kvinnor ges sämre lön. Det är anmärkningar som lyfts upp från de 

internationella granskningsrapporterna. 

 Det har i viss utsträckning uppmärksammats att det i lagstiftningen och i praktiken 

borde vara ett ökat intersektionellt förhållningssätt och att hänsyn tas till multipel 

diskriminering. Detta i linje med den intersektionella teori där det är viktigt att se till hur de 

olika grunderna samspelar och tillsammans bidrar till att skapa diskriminering. Det kan i detta 

sammanhang ibland vara problematiskt med en strikt indelning i grunder. Det kan då vara till 

fördel att införa en icke uttömmande lista och att införa ett generellt diskrimineringsförbud i 

enlighet med Europakonventionen tilläggsprotokoll 12. På så vis kan det gå att komma runt 

denna problematik.     

 Regeringen har också, som redogörs för i studien, satt igång ett arbete för att 

ytterligare stärka diskrimineringslagen. Det rör sig då särskilt om tillgänglighet för 

funktionsnedsatta, tillämpningen av bevisbördan, där en lagändring gjort att det i januari 2015 

finns krav på ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Det har anmärkts på hur svårt det i 
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realiteten kommer bli svårt att få stöd från den nya tillgänglighetsprincipen men det anses 

ändå vara ett första steg för att öka skyddet för funktionsnedsatta beträffande tillgänglighet.  

 Det behövs anläggas ett generellt intersektionellt perspektiv på 

diskrimineringsfrågorna för att kunna angripa problematiken på ett kärnfullt sätt. Det har i 

studien till exempel lyfts fram exempel om hur situationen för personer med fetma ser ut i 

Sverige. I jämförandet av behandlingen av en person som har sin grund skyddad i lag och av 

en hypotetisk grund så som fetma så är inte kränkningarna helt olika varandra. Det handlar 

om att det inte går att hävda sig på arbetsmarknaden, utan personer med fetma möts av 

fördomar, de ges sämre lön och de ges inte samma service från samhället som andra. Så väl 

den socialkonstruktivistiska som den intersektionalistiska teorin har visat på att en person med 

fetma faktiskt är i en underordnad ställning i förhållande till en frisk normbärande man i sina 

bästa år. Personer med fetma stigmatiseras genom fördomar som skapar ett ”vi och dom” där 

”dom andra” inte ges samma standard som ”vi”. Särskilt feta kvinnor löper större risk för 

sämre behandling till exempel inom vården och detta förstås utifrån den intersektionella teorin 

eftersom de drabbas av fördomar kopplade till dem både som kvinnor och som överviktiga. 

Samhället har blivit hårdare och för att alla människor ska ges sina mänskliga rättigheter och 

för att vi ska bemöta varandra med respekt så tycks det behöva vara lagstadgat.  

 Domstolarnas hanterande, deras kompetens och möjligheten för den utsatte att 

överklaga det beslut som fattats är något som denna studie inte har inrymt inom den 

avgränsning som gjorts. Trots det har detta på vissa ställen kommit att beröras och här runt 

finns en uppmaning om vidare forskning. Detta område behöver utöver den granskning som 

regeringen har initierat gällande bevisbördan undersökas. Hur väl dömer domstolarna i 

enlighet med lagen och intentionerna med lagen? Används lagen till sin fulla potential på det 

sätt så som det var avsett? En annan rekommendation inför vidare forskning är den om 

motverkande av diskriminering. Vad motverkar diskriminering går det att fråga sig. Ett svar 

på denna fråga är en effektiv lagstiftning med avskräckande diskrimineringsersättning. Ett 

annat svar är de aktiva åtgärder som ser till att diskriminering över huvudettaget inte inträffar. 

Inom det här området finns det mer att göra. Det har så väl forskare som de reflektioner som 

dragits utifrån undersökningen av rättsfallen fastslagit. I viss mån går det att lära av den äldre 

jämställdhetslagen på det här området. Den nya diskrimineringslagen tog snarare ställning för 

arbetsgivaren än de anställda med avseende på de aktiva åtgärderna. Forskare har också belyst 

i att det kan vara användbart att ha system med kvoter vid till exempel anställning. Detta för 

att balansera upp de ojämlika villkor som arbetssökande har och ge bättre konkurrensvillkor.  

Runt dessa frågor uppmuntras vidare utredning och forskning. 
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8 Slutdiskussion 

 

Efter denna sammanfattande diskussion är det så dags att dra några slutsatser. Hur ser 

diskrimineringen i Sverige ut, faller ärenden mellan stolarna, och hur väl stämmer den 

svenska diskrimineringslagen med de internationella förpliktelserna?  En rimlig slutsats att 

dra är att diskrimineringslagen borde anpassas för att lyfta in det intersektionella perspektivet. 

Detta kan konstaterats genom det som lyfts fram i materialet från de två undersökningarna, 

från forskningen och från den intersektionella teorin som sådan. Detta skulle medföra en 

möjlighet att se till att diskrimineringsfall inte faller mellan stolarna. Idag finns en brist på 

kunskap och en svårighet i systemet vad gäller klagomål på fler än en grund. Detta samtidigt 

som kunskapen om intersektionalitet visar på det vanliga i att fler grunder samverkar. Lagen 

möter således inte upp mot de behov och förväntningar som finns på den i samhället. Den kan 

också anses otillräcklig i antalet grunder. De befintliga grunderna är inte att anse uttömmande 

vad gäller diskrimineringssituationen i samhället. Här se bland annat exemplet med fetma.  

Därmed inte sagt att fetma borde utgöra en grund, men användandet av denna hypotetiska 

grund är till för att bredda perspektivet och visa på exempel på andra missgynnanden i 

samhället. En jämförelse med de grunder som räknas upp internationellt kan också göras. Här 

uppnår inte Sverige den internationella standarden. Ras, härstamning och språk är grunder 

som konkrets föreslagits Sverige att införa. Utöver det har det även föreslagits Sverige att 

bland annat förbjuda segregation, rasistiska organisationer, hatpropaganda och offentlig 

uppmaning till hat och våld. Om Sverige önskar en ökad samstämmighet med de 

internationella traktat som ratificerats borde även följande grunder övervägas; 

socioekonomiska faktorer, börd och social eller politisk bakgrund. Detta då det är ytterligare 

några grunder som omnämn i de traktat som Sverige ratificerat. Därmed inte heller sagt att 

dessa grunder förordas av denna studie. Studien tar särskilt avstånd från införandet av ras som 

grund. Det bör här poängteras att ras som grund kan bidra till ett normaliserande av ett 

begrepp som i sig bygger på uppfattningar som inte stöds i Sverige. I Sverige ser vi inte 

människor som tillhörande olika raser utan som människor. Men i de fall Sverige tagit sig an 

vissa skyldigheter genom internationella traktat så bör vi försäkra oss om att förutsättningarna 

finns för att låta dem införlivas nationellt. Om Sverige menar allvar med en heltäckande 

diskrimineringslag så vill det till att förbättringar görs som täcker upp den verkliga 

diskrimineringen i samhället.   
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Bilaga 1 – Undersökningen av rättsfall i Sverige 

 

Bilagan innehåller hela undersökningen som refereras till i studien. Det är en granskning av 

de diskrimineringsfall som DO tagit sig an och sedan rapporterat om på DO:s hemsida. 

Innehållet i bilagan förklaras genom: Datum för senaste rapportering i ärendet – 

Anmälningsnummer (ANM) – Svarande part – Diskrimineringsgrund – beslut – Referens – 

Datum för hämtad referens 

 

Slutligen görs en sammanställning av resultatet i en uppställning presenterat utifrån grund, 

beslut och förekomst. 

 

2014-07-31 ANM 2014/1036 – Skola – brister i utrednings- och åtgärdsskyldigheten i samband med sexuella 

trakasserier – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Skola-20141036/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 14:54. 

 

2014-07-21 ANM 2014/1037 – Arbetsförmedlingen – religion – beslut ej fattat - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Arbetsformedling-20141037/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 15:00. 

 

2014-07-14 ANM 2014/859 – Karaokebar – funktionsnedsättning – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bar-2014859/ 

Hämtat 2014-10-18, kl.15:04. 

 

2014-07-08 ANM 2014/845 – Företag i Trollhättan – etnisk tillhörighet – förlikning om 80 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/asdf/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 15:08. 

 

2014-06-16 ANM 2014/584 – Kommun – Inte tillräckliga insatser för att sätta stopp för trakasserier i samband 

med etnisk tillhörighet och sexuella trakasserier – förlikning om 70 000 kr till eleven – http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/kommun-2014584/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 15:15. 

 

2014-06-05 ANM 2014/897 – IT & Web i Norden AB – Missgynnande enligt föräldraledighetslagen – ej beslut 

fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/IT--Web-i-Norden-AB-ANM-2014897/  

Hämtat 2014-10-18, kl. 15:24. 

 

2014-06-04 ANM 2014/803 – Läkemedelsverket – Etnicitet och ålder – förlikning om 75 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Lakemedelsverket-ANM-2014803-/ 
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Hämtat 2014-10-18, kl. 15:44. 

 

2014-05-28 ANM 2014/600/601- Keolis AB och Tunaberg taxi AB – ålder i samtliga 3 ärenden – ej beslut fattat 

- http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Keolis-2014600-och-601/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 15:50. 

  

2014-05-27 ANM 2014/710 – Mitt universitetet – Kön – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Mittuniversitetet-2014710/ 

Hämtat 2014-10-18, kl. 16:01. 

 

2014-02-07 ANM 2014/189 – Matvarubutik – Kön – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/ANM-2014189/  

Hämtat 2014-05-21, kl. 13:40. 

 

2013-12-19 ANM 2013/1865 – Tallink Silja AB – Funktionsnedsättning – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Tallink-Silja-AB-ANM-20131865/  

Hämtat 2014-01-04, kl. 12:09. 

 

2013-11-19 ANM 2013/828 – Nacka Forum Bil & Butik AB – etnisk tillhörighet – Ej beslut fattat - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/sadf/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 13:05. 

 

2013-11-19 ANM 2013/829 ANM 2013/830 – Statoil AB - etnisk tillhörighet – ej beslut fattat - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/ljhg/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 13:12. 

 

2013-11-05 ANM 2013/1363 – Solna tingsrätt - föräldraledighetslagen – förlikning -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Solna-tingsratt-ANM-20131363/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 13:17. 

 

2013-04-11 ANM 2013/1504 – Mälardalen AB och Münchenbryggeriet AB – trakasserier i samband med kön 

och sexuella trakasserier – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Malarsalen-

AB-och-Munchenbryggeriet-AB-ANM-20131504-/ 

Hämtat 2013-12-18, kl. 13:20. 

 

2013-10-23 ANM 2011/1641 - Veolia Transport Sverige AB – Funktionsnedsättning – Ej diskriminering - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Veolia-Transport-Sverige-AB-ANM-20111641/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 13:28. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Tallink-Silja-AB-ANM-20131865/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Tallink-Silja-AB-ANM-20131865/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/sadf/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/ljhg/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Solna-tingsratt-ANM-20131363/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Solna-tingsratt-ANM-20131363/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Veolia-Transport-Sverige-AB-ANM-20111641/
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2013-03-15 ANM 2013/235 – Ronneby Hotell AB – Religion eller annan trosuppfattning och etnisk tillhörighet 

– Förlikning - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hotell-ANM-2013325/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 14:13. 

  

2013-06-26 ANM 2010/770, 2010/771 – Veolia Transport Sverige AB – trakasserier i samband med etnisk 

tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning – DO överklagar hovrättens fällande dom då de anser att 

diskrimineringsersättningen är för låg och inte verkar avskräckande - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Bussforetag-ANM-2010770-771/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 14:43. 

 

2014-06-17 ANM 2013/748 – Landstinget Östergötland – sexuell läggning – Avslag -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Landstinget-i-Ostergotland-ANM-20137481/  

Hämtat 2014-10-18, kl.14:16. 

 

2014-06-02 ANM 2013/689 – Norrköping kommun – skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier – 

Avslag - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Norrkopings-kommun-ANM-2013689/  

Hämtat 2014-10-18, kl. 14:12. 

 

2013-05-16 ANM 2013/550 – Friskola i Göteborg – funktionsnedsättning – förlikning - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Friskola-i-Goteborg-ANM-2013550/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 15:58. 

 

2013-05-13 ANM 2011/981 – Hyresvärld i Filipstad (OT) – etnisk tillhörighet – förlikning -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hyresvard-i-Filipstad-ANM-2011981/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 16:03. 

 

2013-04-11 ANM 2013/306 - Mälardalen AB och Münchenbryggeriet AB – trakasserier som har samband med 

kön och/eller sexuella trakasserier – ej beslut fattat - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Malarsalen-AB-och-Munchenbryggeriet-AB-ANM-

2013306-/  

Hämtat 2013-12-18, kl. 16:08. 

 

2013-03-12 ANM 2013/293 – Borås stad – könsdiskriminering och diskriminerings i samband med 

föräldraledighet – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Boras-stad-ANM-

2013293/  

Hämtat 2014-01-10, kl. 15:46. 

 

2013-10-08 ANM 2011/192 – IF Skadeförsäkring AB – funktionsnedsättning – Hovrätten ger den sökande rätt 

och beslutar om diskrimineringsersättning om 75 000 kronor vardera till de två sökande - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/If-Skadeforsakring-AB-ANM-2011192/  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hotell-ANM-2013325/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bussforetag-ANM-2010770-771/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bussforetag-ANM-2010770-771/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Landstinget-i-Ostergotland-ANM-20137481/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Landstinget-i-Ostergotland-ANM-20137481/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Norrkopings-kommun-ANM-2013689/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Friskola-i-Goteborg-ANM-2013550/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hyresvard-i-Filipstad-ANM-2011981/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hyresvard-i-Filipstad-ANM-2011981/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Malarsalen-AB-och-Munchenbryggeriet-AB-ANM-2013306-/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Malarsalen-AB-och-Munchenbryggeriet-AB-ANM-2013306-/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Boras-stad-ANM-2013293/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Boras-stad-ANM-2013293/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/If-Skadeforsakring-AB-ANM-2011192/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/If-Skadeforsakring-AB-ANM-2011192/
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Hämtat 2013-12-27, kl. 14:14. 

 

2013-02-04 ANM 2012/860 – Oriola AB – könsdiskriminering – Privat förlikning och DO drog tillbaka sin talan 

- http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Oriola-AB-ANM-2012860/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 14:24. 

 

2013-01-15 ANM 2012/695 – Pensionat X – Ålder – Förlikning om 50 000 kr till den drabbade - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-ANM-2012695/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 14:35. 

 

2012-12-04 ANM 2009/321 – Stockholms läns landsting - sexuell läggning – Överklagan hos högsta domstolen 

då den av hovrätten fastställda diskrimineringsdomen var allt för lågt satt. Tingsrätten fastställde 

diskrimineringsersättning till 15 000 kr, hovrätten fastställde summan till 30 000 och ifall högstadomstolen väljer 

att åter igen höja nivån låter stå att se. DO har begärt 100 000 kr i diskrimineringsersättning -  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Stockholms-lans-landsting/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 14:59. 

 

2013-10-09 ANM 2012/935 – Fagersta Hygien AB – Diskriminering i samband med kön och 

föräldraledighetslagen – Arbetsdomstolen ansåg inte det vara diskriminering - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Fagersta-Hygien-AB-ANM-2012935/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 16:45. 

 

2013-09-19 ANM 2011/1182 – Trafikskola - Sexuella trakasserier och brott mot förbudet om repressalier – 

Trafikskolan döms att betala 75 000 kr i diskrimineringsersättning - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Trafikskola-ANM-20111182/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 16:56. 

 

2012-11-06 ANM 2011/1319, ANM 2011/1599 – Holmen Skog AB - könsdiskriminering och sexuella 

trakasserier – Förlikning där företaget betalade 60 000 kr i diskrimineringsersättning vardera till de två 

kvinnorna - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Holmen-Skog-AB-ANM-20111319-ANM-

20111599/  

Hämtat 2013-12-27, kl.17:03. 

 

2014- 04-11 Svea hovrätt dömer kommunen, 2013-04-23 ANM 2011/274 – Sigtuna kommun – 

funktionsnedsättning – Diskrimineringsersättning om 100 000 kr till mamman, 75 000 kr till barnet och 75 000 

kr till pappan vilket var betydligt mindre än vad DO krävt då de begärt 200 000 vardera – efter överklagan i 

Hovrätten höjdes diskrimineringsersättningen till 150 000 kr vardera. http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Sigtuna-kommun-ANM-2011274/  

Hämtat 2014-05-21, kl. 13:46 och 2014-10-18, kl. 13:40. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Oriola-AB-ANM-2012860/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-ANM-2012695/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Stockholms-lans-landsting/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Fagersta-Hygien-AB-ANM-2012935/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Fagersta-Hygien-AB-ANM-2012935/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Trafikskola-ANM-20111182/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Trafikskola-ANM-20111182/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Holmen-Skog-AB-ANM-20111319-ANM-20111599/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Holmen-Skog-AB-ANM-20111319-ANM-20111599/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Sigtuna-kommun-ANM-2011274/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Sigtuna-kommun-ANM-2011274/
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2012-07-12 ANM 2010/1289 – Taxi 020 och Åkeriföretag – trakasserier i samband med etnisk tillhörighet och 

kön – Förlikning om 60 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Taxi-020-ANM-

20101289/  

Hämtat 2013-12-27, kl.17:49. 

 

2012-07-04 ANM 2010/1755 – Restaurang – etnisk tillhörighet – ej beslut fattat - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-ANM-20101755/  

Hämtat 2012-12-27, kl. 18:03. 

 

2012-06-12 ANM 2010/2154 – Pizzeria – funktionsnedsättning – ej beslut fattat -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Pizzeria-ANM-20102154/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 18:13. 

 

2012-06-04 ANM 2011/323 – Uppsala kommun – missgynnande i samband med föräldraledighetslagen – 

förlikning om 30 000kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Uppsala-kommun-ANM-

2011323/  

Hämtat 2013-12-27, kl. 21:00. 

 

2012-05-30 ANM 2011/1738, 2011/1739 – Kafé i Uppsala län – etnisk tillhörighet – Förlikning om 15 000 kr 

vardera till de två kvinnorna. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kafe-i-Uppsala-lan-ANM-

20111738-1739/  

Hämtat 2013-12-27, kl.21:08. 

 

2012-04-25 ANM 2010/1872 – Restaurang i Jönköping – Funktionsnedsättning – Förlikning om 25 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-i-Jonkoping-ANM-20101872/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 13:05. 

 

2013-02-27 ANM 2011/1939 – Auktoritet Inkasso AB – könsdiskriminering i samband med 

föräldraledighetslagen – dömda av Arbetsdomstolen för könsdiskriminering samt missgynnande i strid med 

föräldraledighetslagen - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Auktoritet-Inkasso-ANM-

20111939/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 11:03. 

 

2012-03-06 AMN 2011/390 – Friskola i Västerås – Funktionsnedsättning – Förlikning - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Friskola-i-Vasteras-ANM-2011390/  

Hämtat 2014-01-10, kl. 15:10. 

 

2013-12-29 ANM 2011/1717 – Göteborgsstad – könsdiskriminering i samband med föräldraledighetslagen – 

förlikning om 40 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-stad-ANM-

20111717/  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Taxi-020-ANM-20101289/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Taxi-020-ANM-20101289/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-ANM-20101755/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-ANM-20101755/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Pizzeria-ANM-20102154/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Pizzeria-ANM-20102154/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Uppsala-kommun-ANM-2011323/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Uppsala-kommun-ANM-2011323/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kafe-i-Uppsala-lan-ANM-20111738-1739/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kafe-i-Uppsala-lan-ANM-20111738-1739/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Restaurang-i-Jonkoping-ANM-20101872/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Auktoritet-Inkasso-ANM-20111939/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Auktoritet-Inkasso-ANM-20111939/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Friskola-i-Vasteras-ANM-2011390/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Friskola-i-Vasteras-ANM-2011390/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-stad-ANM-20111717/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-stad-ANM-20111717/
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Hämtat 2013-12-29, kl. 13:17. 

 

2014-09-03 ANM 2010/1421 – Filipstads kommun – Ej vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra trakasserier 

– Kommunen dömdes att betala diskrimineringsersättning om 20 000 kr till eleven. DO överklagar domen och 

kräver att ersättningen höjs till 80 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Kommungymnasieskola-ANM-20101421/  

Hämtat 2014-10-18, kl. 14:42. 

 

2012-02-13 ANM - Hyresvärd i Lindköping – trakasserier i samband med etnisk tillhörighet – Förlikning om 

37 500 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-hyresvard-i-Linkoping/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 14:20. 

 

2013-01-25 ANM 2011/1106 – Göteborgsfotbollsförbund – åldersdiskriminering – DO återkallar 

stämningsansökan på grund av att nya uppgifter gjort att DO ändrat sin bedömning -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-idrotssforbund-ANM-20111106/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 14:52. 

 

2011-12-27 ANM 2009/2480 – Konsultbolag – föräldraledighetslagen – Förlikning om 54 800 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Konsultbolag-ANM-20092480-/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 14:56. 

 

2011-12-14 ANM 2011/885 – Migrationsverket – föräldraledighetslagen – förlikning om 40 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Migrationsverket-ANM-2011885/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:05. 

 

2011-10-21 ANM 2009/2060 – SJ – funktionsnedsättning – förlikning om 80 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/SJ-ANM-20092060/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:09. 

 

2011-10-07 ANM 2011/682, ANM 2011/689 - SMS-tjänst – funktionsnedsättning – förlikning om 40 000 kr 

vardera till de två kvinnorna - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Sms-tjanst-ANM-2011682-

ANM-2011689/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:17. 

 

2011-09-27 ANM 2009/1814 – Länsförsäkringar – etnisk tillhörighet – Förlikning om 60 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Lansforsakringar-ANM-20091814/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:21. 

 

2011-09-14 ANM 2010/2340 – Verkstadsföretag - ålder – Förlikning om 100 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Verkstadsforetag-ANM-20102340/  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kommungymnasieskola-ANM-20101421/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kommungymnasieskola-ANM-20101421/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-hyresvard-i-Linkoping/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-idrotssforbund-ANM-20111106/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Goteborgs-idrotssforbund-ANM-20111106/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Konsultbolag-ANM-20092480-/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Migrationsverket-ANM-2011885/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/SJ-ANM-20092060/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/SJ-ANM-20092060/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Sms-tjanst-ANM-2011682-ANM-2011689/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Sms-tjanst-ANM-2011682-ANM-2011689/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Lansforsakringar-ANM-20091814/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Verkstadsforetag-ANM-20102340/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Verkstadsforetag-ANM-20102340/
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Hämtat 2013-12-29, kl. 15:27. 

 

2011-09-13 ANM 2010/2277 – Hemtjänstföretag – könsdiskriminering i samband med föräldraledighetslagen – 

förlikning om 100 000 kr. -  http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-

hemtjanstforetag/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:29. 

 

2011-09-12 ANM 2009/1053 – Telenor – funktionsnedsättning – förlikning om 50 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091053/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:31. 

 

2011-09-05 ANM 2010/532 – Stockholmspub – funktionsnedsättning – förlikning om 35 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Stockholmspub/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:34. 

 

2011-08-31 ANM 2011/66 – Utbildningsföretag – könsdiskriminering – förlikning om 85 000 kr. -

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/ANM-201166-Utbildningsforetag/  

Hämtat 2013-12-29, kl. 15:36. 

 

2011-07-18 ANM 2009/1550 – Kommun i Stockholms län – sexuella trakasserier, undvikit att utreda trakasserier 

– förlikning om 60 000 kr. http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kommun-ANM-20091550/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:37. 

 

2011-07-12 ANM 2011/11 – Telemarketingföretag - könsdiskriminering – förlikning om 100 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telemarketingforetag-ANM-201111/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:40. 

 

2011-07-05 ANM 2009/1382 – Swedbank försäkring – Funktionsnedsättning – Förlikning om 70 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Swedbank/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:43. 

 

2011-06-27 ANM 2009/1599 – Arriva Sverige – Funktionsnedsättning – Förlikning om 50 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Arriva-Sverige-ANM-20091599/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:45. 

 

2011-06-27 ANM 2009/1634 – Bostadsbolag – Etnisk tillhörighet – Förlikning om 110 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bostadsbolag-ANM-20091634/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:50. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-hemtjanstforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-hemtjanstforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091053/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091053/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Stockholmspub/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/ANM-201166-Utbildningsforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Kommun-ANM-20091550/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telemarketingforetag-ANM-201111/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Swedbank/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Arriva-Sverige-ANM-20091599/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bostadsbolag-ANM-20091634/
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2011-06-23 ANM 2010/765 – Seniorboende i Uppsala – Funktionsnedsättning - Förlikning om 90 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Seniorboende-ANM-2010765/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 12:58. 

 

2011-06-22 ANM 2011/312 – Apoteket AB – Könsdiskriminering i samband med föräldraledighetslagen – 

Förlikning om 85 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Apoteket-ANM-2011312/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:00. 

 

2011-06-11 ANM 2011/50 – Bring Citymail – trakasserier i samband med föräldraledighetslagen – förlikning 

om 15 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bring-Citymail-ANM-20115/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:12. 

 

2011-06-07 ANM 2009/1877 – Landstinget i Kalmar – funktionsnedsättning – förlikning om 60 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/kalmar/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:14. 

 

2011-05-31 ANM 2009/1067 – Staffanstorps kommun – etnisk tillhörighet – förlikning om 85 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Socialnamnden-Skane-kommun-ANM-200910671/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:17. 

 

2011-05-27 ANM 2009/42 – Bussföretag – funktionsnedsättning – tingsrätten anser inte att det är diskriminering 

- http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-bussforetag/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:19. 

 

2011-05-25 ANM 2010/1247 m.fl. – SAS – åldersdiskriminering – förlikning om 125 00 kr till var och en av de 

10 anmälarna. http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/SAS-Arende-ANM-20101247-mfl/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:22. 

 

2011-05-25 ANM 2010/2151 – Arbetsförmedlingen – könsdiskriminering – förlikning om 150 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Arbetsformedlingen-ANM-20102151/  

Hämtat 2014-01-02, kl.13:39. 

 

2011-05-13 ANM 2009/1224 – Stockholms hotell- och restaurangskola – diskriminering i samband med religion 

och kön – förlikning om 40 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stockholms-hotell--

och-restaurangskola-ANM-20091224/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:42. 

 

2011-05-04 ANM 2010/1070 m.fl. SAS – åldersdiskriminering – AD-dom om diskrimineringsersättning på 

125 000 kr. till de 25 anmälarna. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-SAS/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:47. 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Seniorboende-ANM-2010765/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Apoteket-ANM-2011312/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Bring-Citymail-ANM-20115/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/kalmar/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Socialnamnden-Skane-kommun-ANM-200910671/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-bussforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/SAS-Arende-ANM-20101247-mfl/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Arbetsformedlingen-ANM-20102151/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stockholms-hotell--och-restaurangskola-ANM-20091224/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stockholms-hotell--och-restaurangskola-ANM-20091224/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-SAS/
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2011-04-29 ANM 2009/519 – Hyresvärd i Avesta – etnisk tillhörighet – förlikning om 120 000 kr. -  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hyresvard-i-Avesta-ANM-2009519/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:49. 

 

2011-04-26 ANM 2010/812 – Electrolux Home AB – Missgynnande i samband med föräldraledighetslagen – 

förlikning om 50 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Elektrolux/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:52. 

 

2011-03-31 ANM 2009/1421 – Vårdföretag – funktionsnedsättning – AD-dom det var inte diskriminering 

eftersom handlandet ansågs berättigat - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-

vardforetag/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 13:56. 

 

2011-03-30 ANM 2009/1527 – Bruhns Barnvagnar AB i Örebro – könsdiskriminering – AD-dom inte 

diskriminering, utan företagets ekonomiska bekymmer var den rådande anledningen - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/AD-dom-barnvagnsaffar/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:40. 

 

2011-03-30 ANM 2010/1102 – Gulés Handelsbolag i Örebro – missgynnande i samband med 

föräldraledighetslagen och kön – AD-dom diskrimineringsersättning om 50 000 kr. - http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-restaurang-Orebro/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:43. 

 

2011-03-23 ANM 2009/1618 – Frisersalong – diskriminering i samband med religion och kön – AD-dom inte 

diskriminering - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-frisorsalong/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:49. 

 

2011-03-16 ANM 2009/1479 – Tygaffär i Åkersberga – funktionsnedsättning – Förlikning om 60 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-tygaffar/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:51. 

 

2011-03-09 ANM 2010/1600 – Transportföretaget UPS – religion eller annan trosuppfattning – förlikning om 

75 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-UPS/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:54. 

 

2011-02-24 ANM 2009/337 – Landstinget i Värmland – etnisk tillhörighet – förlikning om 30 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-landstinget-i-Varmland/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 14:55. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Hyresvard-i-Avesta-ANM-2009519/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Elektrolux/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-vardforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-vardforetag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/AD-dom-barnvagnsaffar/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/AD-dom-barnvagnsaffar/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-restaurang-Orebro/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamningsansokan-restaurang-Orebro/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-frisorsalong/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-tygaffar/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-UPS/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-landstinget-i-Varmland/


74 
 

2011-02-16 ANM 2009/2143, 2009/2247 – Helsingborgs kommun - sexuella trakasserier och etniska trakasserier 

– AD-dom diskrimineringsersättning om 35 000 kr resp. 25 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/AD-dom-Helsingborgs-kommun-/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:02. 

 

2011-02-07 ANM 2010/1419 – Kommunikationsföretag i Stockholm – könsdiskriminering – förlikning om 

70 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-kommunikationsforetag/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:04. 

 

2011-01-19 ANM 2009/1140 – Mjölkbonde - könsdiskriminering och föräldraledighetslagen – AD-dom 

diskrimineringsersättning om 30 000 kr för könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen -  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-mjolkbone/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:07. 

 

2011-01-03 ANM 2010/946 – Matställe i Habo – könsdiskriminering – Förlikning om 12 050 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-matstalle-i-Habo/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:09. 

 

2010-12-27 ANM 2010/1795 – Truckföretag i Göteborg – etniska trakasserier och repressalier – förlikning om 

40 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Truckforetag-i-Goteborg-ANM-20101795/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:11. 

 

2010-12-20 ANM 2009/720 – Primärvården i södra Bohuslän – etnisk tillhörighet – förlikning om 25 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Primarvarden-i-Sodra-Bohuslan/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:14. 

 

2010-12-15 ANM 2009/825 – Arbetsförmedlingen – Ålders- och könsdiskriminering – AD-dom 

diskrimineringsersättning om 75 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Stamningsansokan-Arbetsformedlingen/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:17. 

 

2010-11-17 ANM 2009/1994 – Kommuninfo AB – funktionsnedsättning – förlikning om 100 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Kommuninfo/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:19. 

 

2010-10-20 ANM 2009/2449 – Netto – etnisk tillhörighet – förlikning om 75 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Netto-ANM-20092449/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 15:21. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/AD-dom-Helsingborgs-kommun-/
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75 
 

2010-09-21 ANM 2009/1528 – Barnvagnsaffär i Örebro - könsdiskriminering – förlikning om 105 000 kr. -

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Barnvagnsaffar-i-Orebro/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:39. 

 

2010-08-31 ANM 2010/1031 – Kriminalvården i Stockholm – föräldraledighetslagen – förlikning om 55 000 kr. 

- http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Kriminalvarden-i-Stockholm/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:41. 

 

2010-07-21 ANM 2010/1191 – Hemelektronikaffär i Västsverige – könsdiskriminering i samband med 

föräldraledighetslagen – förlikning om 100 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Forlikning-butik-i-Vargarda/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:43. 

 

2010-07-07 ANM 2009/1300 – Nya Filbyter motell AB i Lindköping – trakasserier i samband med kön, etnisk 

tillhörighet och religion – förlikning om 50 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-

domstolsarenden/Stamning-motell-i-Linkoping/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:46. 

 

2010-06-24 ANM 2009/969 – Gävle kommun – föräldraledighetslagen – förlikning om 20 000 kr. - 

http://www.do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Gavle-kommun/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:50. 

 

2010-06-18 ANM 2009/1815 – ICA-butik – etnisk tillhörighet – förlikning om 55 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-ICA-butik/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:52. 

 

2010-06-17 ANM 2009/1936 – Meze kök och bar – könsdiskriminering och sexuella trakasserier – förlikning om 

75 000 kr. - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:56. 

 

2010-06-14 ANM 2009/69 – HSB – etnisk tillhörighet – förlikning om 25 000 kr var till kvinnan och hennes tre 

barn - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-HSB/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 16:59. 

 

2010-06-02 ANM 2009/2287 – Bensinmack i Skara – föräldraledighetslagen – förlikning om 63 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Bensinmack/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:01. 

 

2010-06-31 ANM 2009/1640 – Telenor – könsdiskriminering – förlikning om 200 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091640/  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Barnvagnsaffar-i-Orebro/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Kriminalvarden-i-Stockholm/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-butik-i-Vargarda/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-butik-i-Vargarda/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-motell-i-Linkoping/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-motell-i-Linkoping/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-ICA-butik/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-ICA-butik/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-HSB/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Bensinmack/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091640/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091640/
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Hämtat 2014-01-02, kl. 17:03. 

 

2010-05-20 ANM 2009/449 – Charkföretag i Stockholm – könsdiskriminering – förlikning om 70 000 kr.-  

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-charkforetag-i-Stockholm/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:06. 

 

2010-05-11 ANM 2009/1692 – Värdshus i Sörmland – könsdiskriminering – förlikning om 50 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-vardshus/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:08. 

 

2010-04-07 ANM 2009/1600 – Capio Närsjukvård AB – trakasserier i samband med kön – förlikning om 40 000 

kr. - http://www.do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Vardforetag-i-Skane-ANM-20091600/ 

Hämtat 2014-01-19, kl. 10:17. 

 

2010-03-10 ANM 2009/1538 – Östgöta Städ AB – religion – förlikning om 40 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-stadbolag/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:14. 

 

2010-03-01 ANM 2009/699 – Försäkringsbolag – sexuella trakasserier – förlikning om 100 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-forsakringsbolag/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:17. 

 

2010-02-10 ANM 2009/237 – Nyköping kommun – ålder – förlikning om 50 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning--Nykopings-kommun/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:20. 

 

2010-01-28 ANM 2009/753 – Ridcenter i Haninge – könsdiskriminering – förlikning om 35 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Ridcenter-i-Haninge/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:37. 

 

2010-01-18 ANM 2009/615 – Viking Rederi AB – etnisk tillhörighet – förlikning om 25 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Viking-Rederi-AB/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:43. 

 

2009-12-22 ANM 2009/788 – Omsorgshem Urshult – Könsdiskriminering – förlikning om 80 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-omsorgshem-Urshult/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 17:51. 

 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-charkforetag-i-Stockholm/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-vardshus/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-stadbolag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-stadbolag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-forsakringsbolag/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning--Nykopings-kommun/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning--Nykopings-kommun/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Ridcenter-i-Haninge/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Viking-Rederi-AB/
http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-omsorgshem-Urshult/
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2009-12-03 ANM 2009/1337 – Arboga kommun – könsdiskriminering – förlikning om 100 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Nybliven-mamma-nekades-arbete--far-

ersattning-av-kommunen/  

Hämtat 2014-01-02, kl.17:56. 

 

2009-11-05 ANM 2009/45 – Fläktmontör på mindre företag – ålder – förlikning om 60 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-flaktmontor/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 18:02. 

 

2009-10-13 ANM 2009/164 – frisör i Stockholm – missgynnande i samband med föräldraledighetslagen – 

förlikning om 25 000 kr - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-frisor/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 18:41. 

 

2009-09-09 ANM 2009/216 - Stockholms universitet – ålder – stämningsansökan återkallades efter att nya 

uppgifter framkommit - http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Stamning-Stockholms-

universitet1/ 

Hämtat 2014-01-02, kl. 18:43. 

 

2009-07-22 ANM 2009/166 – Falköpings kommun – ålder – Förlikning om 20 000 kr. -http://do.se/sv/Om-

DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Falkopings-kommun/  

Hämtat 2014-01-02, kl. 18:46. 

 

2009-06-11 ANM 2009/234 – Lessbo Kommun – funktionsnedsättning – förlikning på 35 000 kr. - 

http://do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Forlikning-Lessebo-kommun/  

Hämtat 2013-12-18, kl.12:55. 
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Sammanställning av resultaten 

 

Diskriminerings resultat utifrån följande grunder (angivna i antal kränkningar/grund): 

Ålder: 49 

Kön: 31 

Etnisk tillhörighet: 28 

Funktionsnedsättning: 25 

Föräldraledighetslagen: 19 

Sexuella trakasserier: 13 

Trakasserier etnicitet: 9 

Religion: 6 

Trakasserier kön: 5 

Trakasserier religion: 3 

Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier: 6 

Sexuell läggning: 2 

Repressalier: 2 

Trakasserier i samband med föräldraledighetslagen: 1 

Trakasserier i samband med funktionshinder: 1 

 

Totalt: 114 fall 

 

Fallen resulterade enligt (angivna i antal kränkningar med resultat): 

Förlikning: 90 

Diskrimineringsersättning: 38 

Ej beslut: 26 

Avslag: 8 

Återkallan av stämningsansökan: 2 

 

 

 

 

 

 


