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Sammanfattning 

 
 Denna uppsats avser att undersöka det arbetsrättsliga ämnet om diskriminering. Detta görs för att 

det upplevs finnas skilda uppfattningar i samhällsdebatter över hur diskrimineringslagen 

(2008:567) ändvänds. Till exempel i samhällsdebatten gällande mångkulturen eller feminismen.  

 

Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats till att möjligen finna och belysa betydelsefulla 

aspekter som påverkar vid ett rättsfall inom ämnet diskriminering. Vissa avgränsningar förs dock i 

uppsatsen som endast avser att undersöka för rättsfall som berör arbetslivet, samt endast vid 

rekrytering. Detta då det kan återfinnas en rad av rättsliga domar från arbetsdomstolen gällande 

just nyanställningsföreteelser. De domar som har valts ut har alla berört olika ämnen inom 

diskrimineringslagen, samt så har de ej fått en fällande dom. Vilket avses bättre kunna belysa de 

eventuella aspekterna.  

 

Genom analys av gällande rätt samt tillämpliga domar, så har det gått att urskilja fem viktiga 

aspekter som kan ses som att ha avgörande betydelse. Dessa aspekter är upplevt missgynnande, 

val av lämpligt rättsväsende, identifiera den sanna utövaren av diskrimineringen och vikten av 

bevis kontra motbevis. Dessa aspekter belyses och diskuteras i uppsatsens avslut.
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1. Introduktion 

I dagens samhälle så existerar det många beteenden som härleds till skillnaderna mellan 

människor. I de fall där dessa skillnader bland annat är enstaka eller särskiljaktiga så kan 

dessa beteenden vara skadliga eller stigmatiserande. Orsaken till detta är att detta ofta drabbar 

mindre grupper i samhället som inte har något sätt att påverka beteendena eller dess 

konsekvenser. Som svar på sådan beteenden har Sveriges riksdag utfört en författning kallad 

diskrimineringslagen. Efter inträdet i Europeiska unionen så utökades även denna lagstiftning 

som idag har övergått till att bli en mer heltäckande med bakgrund till rådande 

samhällssituation, till exempel den ökande globaliseringen.  

1.1 Ämnesbeskrivning 

Med bakgrund av det som står ovan så är syftar denna uppsats att behandla 

diskrimineringslagen och tolkningar av gällande rätt på området om diskriminering i 

arbetslivet. 

Detta område är något omdebatterat. Detta på grund av att utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna så kan man uppfatta att den allmänna uppfattningen är att vem som 

helst kan åberopa sig diskriminerad utifrån dessa sju grunder. Dock kan det anses att det 

föranleds ett makttillstånd mellan den diskriminerade och den diskriminerande. Där den som 

har makt är den enda som kan utöva diskriminering mot de utan makt, denna makt kan vara 

baserad av etnisk majoritet, starkt status i samhällsklass eller liknande. Till exempel att både 

män och kvinnor kan anses diskrimineras vid antagning till polisutbildning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara och utreda hur diskrimineringslagen påverkar samt 

tillämpas vid rekrytering av personal. Fortsättningsvis för vi en frågeställning om hur det 

operativa arbetet i arbetsdomstolen sker samt vilka aspekter av processen som anses vara av 

betydande värde samt hur det påverkar bedömning. 

1.3 Beskrivning av avgränsningar 

Ämnet diskriminering är någorlunda komplext och heltäckande som nämnts ovan, på grund 

av detta utförs en viss avgränsning av ämnet i denna uppsats. Till att börja med kommer 

uppsatsen i huvuddel beröra ämnen inom arbetsrätt, det vill säga arbetslivet. Samt så sker 

ytterligare en avgränsning gällande tidpunkten av diskriminering, där vi fokuserar på 

nyanställning av personal, det vill säga vid rekrytering. Valet av denna avgränsning görs med 

bakgrund av att det finns ett större flertal rättsfall gällande diskriminering som återfinns vid 

rekrytering. Till frågeställningen utförs ytterligare en avgränsning där endast domar från 

arbetsdomstolen kommer att behandlas, med andra ord kommer inte tingsrättsdomar 

behandlas i denna uppsats. Detta avgränsas på grund av att ämnet denna uppsats menar att 

förtydliga endast är inom arbetslivet, som även nämnts innan1. 

1.4 Metodbeskrivning 

Inledningsvis genomförs en fördjupning i lagförfattningar i from av den 

diskrimineringslagstiftningen som återfinns i lagtext. Detta följs av en förklarande 

sammanfattning över hur denna lag är utformad.  

                                                 

1 Se 1.1 om ämnesbeskrivningen. 
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Dessutom kommer denna uppsats att granska olika domar från arbetsdomstolen meddelade 

domar rörande diskriminering vid rekrytering. Med avsikt att kunna återfinna 

arbetsdomstolens processer samt viktiga aspekter att ta hänsyn till vid domstolens slutliga 

beslut. Denna studie avgränsar urvalet av dessa domar till tre stycken, som kan anses vara 

relevanta. Domar som valdes hade även karaktären att den kärande ej lyckats fått en fällande 

dom, detta på grund av att dessa domar kan anses bättre belysa hur den operativa 

verksamheten vid en rättegång gällande diskrimineringsfall faktiskt fungerar. Dessa domar 

avser även att belysa tre olika orsaker som domar i dessa fall möjligen kan fällas på, med 

avsikt att ytterligare belysa de viktiga aspekter som kan återfinnas vid denna form av rättsfall. 

Dessa är identifierade i denna studie som följande 2 . Identifiering av den som utfört 

diskrimineringen, bevis för diskriminering och bevis mot diskriminering. För ytterligare 

diskussion gällande komplexiteten vid rättsprocesser och bevisbördan vid diskrimineringsfall 

väljer vi att även kort redogöra ett civilrättsligt mål. 

1.5 Beskrivning av använt material 

Det material som kommer att användas inom denna uppsats är lagstiftning, rättsfall från 

arbetsdomstolen och litteratur gällande diskrimineringslagen det vill säga rättsdogmatisk. Den 

lagstiftning som behandlas i denna uppsats kommer först och främst vara 

Diskrimineringslagen (2008:567). De två litterära verken som kommer inkluderas i denna 

uppsats är Diskrimineringslagen av Håkan Göransson m.fl. samt boken Diskrimineringslagen 

- En kommentar av Susanne Fransson och Eberhard Stüber. Dessa kommer tillsammans utge 

en utgångspunkt till det förhållningssätt denna uppsats kommer att följa mot lagstiftningen. 

Båda dessa böcker tar upp de regler om diskriminering som gäller för arbetslivet 3, samt 

kommentar dem4. 

1.6 Disposition 

I kapitel två redogörs för gällande diskrimineringslagstiftning inom det arbetsrättsliga 

området, främst med utgångspunkt ifrån det som berör rekryteringsförfaranden. I kapitel tre så 

genomförs en granskning av de olika domar från arbetsdomstolen rörande diskriminering vid 

rekrytering. Främst belyses de olika aspekter som beaktas vid domslut. Sedan görs i kapitel 

fyra en analys med utgångspunkt från gällande rätt och de domar som återfinns ovan. 

Slutligen dras en slutsats i kapitel fem där även egna åsikter gällande ämnet återfinns. 

2. Regelbakgrund/Beskrivning av gällande rätt 

Den nuvarande Svenska diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft 2008, den har dock haft 

flera föregångare i svensk rätt. 

Den första versionen tillkom år 1979 med jämställdhetslagen som den första gällande 

diskrimineringslagen i Sverige. Tillkomsten av denna lag syftade främst till att främja 

möjligheter till lika rätt mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden 5. Vidare har lagen 

omformats och utvidgats genom åren. 1994 antogs ytterligare en lag gällande etnisk 

diskriminering. 1999 utökades lagen vidare till att innefatta religion och annan 

trosuppfattning, och samtidigt antogs lagstiftning för att motverka diskriminering på grund av 

                                                 

2 Se 3. Egen undersökning 

3 Göransson, Diskrimineringslagen. 

4 Fransson, Diskrimineringslagen - en kommentar. 

5 Göransson, Diskrimineringslagen, s. 18. 
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sexuell läggning och funktionshinder. Sveriges inträde i den Europeiska unionen medförde att 

regeringen 2002 tillsatte en kommitté vars syfte var att undersöka hur Sveriges lagstiftning 

skulle utformas för att uppfylla EG-rätten. Förslaget blev den gemensamma 

diskrimineringslagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 20096. För att besvara uppsatsens 

syfte samt dess frågeställningar kommer följande stycken redogöra för de lagar som vi anser 

viktigast gällande detta ämne samt de avgränsningar vi gjort. 

2.1 inledande bestämmelser 

Inledningsvis i diskrimineringslagen återfinns de allmänna bestämmelserna gällande lagen 

samt en definiering av centrala begrepp som återfinns i första kapitlet7. Inledande beskrivs 

lagens syfte, att motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Lagen avses vara 

tvingande, vilket gör att den inte går att förändra i form av avtal som avser att inskränka 

rättigheter eller skyldigheter som avses i denna lag. Fortsättningsvis införs en definition av 

vad som avses vara diskriminering. Här beskrivs direkt diskriminering, som menas innebära 

försämrad behandling jämfört med någon i samma situation om det har samband med någon 

av de sju diskrimineringsgrunderna, se nedan. Lagen säger dessutom att även indirekt 

diskriminering räknas som fällande grund, skillnaden mellan direkt diskriminering är att 

missgynnandet istället sker på grund av ett kriterium, förfaringssätt eller tillämpningen av en 

bestämmelse som avses vara neutralt. Undantag existerar dock ifall det finns ett berättigat 

syfte till dessa, samt ifall medlet för att uppnå detta syfte är lämpligt att använda. 

Ytterligare definition existerar gällande trakasserier, dock är dessa ej centrala vid rekrytering 

så dessa kommer ej behandlas i uppsatsen. 

I det första kapitlet återfinns de sex diskrimineringsgrunderna. Kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Dock är det viktigt att nämna att diskrimineringsgrunden gällande religion eller annan 

trosuppfattning ej är inkluderad i 5§ (2008:567), men nämn istället i 1§ samma lag. Därav kan 

man anse att dessa sex grunder egentligen är ska beaktas som sju.  

2.2 Förbud mot diskriminering och repressalier  

Förbudet mot diskriminering gäller alla arbetsgivare. Med en arbetsgivare avses “den 

juridiska person som träffar avtal med annan om utförande av arbete under sådana 

förhållanden att ett anställningsavtal föreligger”8. 

Till att börja med så beskriver lagen i detta kapitel hur arbetsgivaren ska föra sitt förhållande 

med arbetstagare, arbetssökande, praktikanter i arbete eller sökande samt inhyrd inlånad 

personal som utför arbete eller står till förfogande. Detta för dock vissa undantag som 

beskrivs i 2 § 2 kapitlet. Dessa undantag är till exempel särbehandling på grund av 

diskrimineringsgrunderna, åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, dock 

ej om det handlar om län eller anställningsvillkor eller särbehandling på grund av ålder där 

syftet med detta är berättigat och medlen är lämpliga. Här nämns även möjligheter för 

arbetstagaren att vid nekande till anställning eller anställningsintervju begära skriftlig uppgift 

över vilka kompetenser som behövdes för att erhålla anställning eller anställningsintervju. 

                                                 

6 Göransson, Diskrimineringslagen, s. 20. 

7 Fransson, Diskrimineringslagen - en kommentar. 

8 Göransson, Diskrimineringslagen, s. 53. 
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2.3 Aktiva åtgärder 

Det tredje kapitlet i (2008:567) berör de aktiva åtgärder som arbetsgivare är skyldiga att 

utföra mot arbetstagare, ofta i förebyggande syfte.  

Följaktligen så säger lagen att både arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva 

åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och 

annan trosuppfattning för att på så sätt uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

mellan dessa grunder. Detta gäller även skillnader i löner, löneutveckling och andra 

anställningsvillkor där de som jämförs anses som lika eller likvärdiga i sitt arbete, dock gäller 

detta endast för diskrimineringsgrunden kön. Fortsättningsvis är det dessutom viktigt att 

arbetsgivaren utför målinriktat arbete för att erbjuda lika rättigheter och möjligheter för sina 

arbetstagare som påverkas av diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren har dessutom en 

skyldighet att på bästa tillgängliga sätt göra arbetet så lämpligt som möjligt för de som 

påverkas av dessa ovannämnda grunder. 

Lagstiftningen säger dessutom att dessa aktiva åtgärder ska användas vid rekrytering av 

personal (2008:567) 7 - 9 §§. De bestämmelser man har skyldighet att följa här gäller för 

samma grunder som innan, nämligen kön, etnicitet och religion eller trosuppfattning. 

Arbetsgivaren har enligt dessa paragrafer tre skyldigheter vid rekrytering. Dessa är till att 

börja med att verka för lika möjligheter att söka ledig anställning. Att tillföra utbildning, 

kompetensutveckling eller andra likvärdiga åtgärder för att gynna en jämlik fördelning av 

könen i skilda arbeten och arbetstagare situationer. Samt avslutningsvis att, vid fall där detta 

ej är förenligt med situationen på arbetsplatsen, utföra särskild ansträngning vid 

nyanställningar för att jämställa arbetsplatsen om ej särskilda omständigheter eller 

resursrestriktioner råder. 

Utöver detta så ska även arbetsgivaren föra en jämställdhetsplan som avses vara en översikt 

över de åtgärder som nämnts ovan med mera. Den ska inkludera vilka åtgärder arbetsgivaren 

gjort inom tre år samt de som planeras att göras därefter. Denna jämställdhetsplan ska vara 

kontinuerlig och praktiskt innebär detta att de planerade åtgärderna ska redovisas i 

nästkommande jämställdhetsplan och då gällande genomförandet av dessa. Undantag 

existerar dock, då arbetsgivare med färre än 25 arbetstagare behöver inte upprätta någon 

jämställdhetsplan. 

2.4 Tillsyn 

Fjärde kapitlet i lagen (2008:567) benämner de institutioner vars arbetsuppgift det är att 

förhindra diskriminering. Med bistånd från de uppsatta avgränsningarna så kommer en av 

dessa intuitioner tas med i denna uppsats. Denna är diskrimineringsombudsmannen. DO ska 

arbeta för lika rättigheter och möjligheter inom alla de områden som lagen är förenlig med, 

detta gäller samtliga de sju diskrimineringsgrunderna9. Ombudsmannen har även till uppgift 

att ge råd eller liknande så att den som utsatts för diskriminering ska få ta del av sina 

rättigheter. Gällande tillsyn så ska DO se till så lagen (2008:567) följs, helst genom en fredlig 

lösning. Vid rättegång så får DO föra talan i domstol10.  

Ytterligare en aspekt att nämna är att DO får ta del av viss information på arbetsplatsen, som 

arbetsgivaren är skyldig att framföra ifall DO begär det. Denna information är till exempel 

uppgifter gällande förhållanden på arbetsplatsen som är av betydelse för dennes arbete, att få 

                                                 

9 Göransson, Diskrimineringslagen, s. 145. 

10 Se avsnitt 2.6 om rättegång 
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uppgifter om meriter vid biträdande av enskild11, få tillträda arbetsplatser eller lokaler där 

arbete bedrivs som är av betydelse och slutligen att göra överläggningar med arbetsgivaren. 

Det finns dock vissa undantag för särskilda skäl som påverkar DO’s tillsyn när det gäller 

ovanstående aspekter på arbetsplatsen, däremot inte om det endast gäller överläggning med 

arbetsgivaren.  

Om en arbetsgivare inte följer de skyldigheter som nämnts i stycket ovan, samt att det ej 

föreligger särskilda skäl till detta, så har DO rätt att utdöma vite och på så sätt fullgöra sina 

skyldigheter12. 

2.5 Ersättning och ogiltighet 

Den som på något sätt bryter mot samtliga förbud i lagen (2008:567) på så sätt att det går att 

bevisa att diskriminering eller repressalier har skett ska enligt 1 § (samma lag) ska betala 

diskrimineringsersättning för den kränkning som gjorts. Detta gäller även i de fall där 

svarande inte uppfyller sina skyldigheter mot den diskriminerade, till exempel att inte utreda 

eller på något sätt vidta åtgärder mot trakasserier som uppstått. Ersättningen betalas till den 

som anses ha kränkts av den diskriminerade åtgärden. I de fall där en arbetsgivare bryter mot 

2 kap 1 § 1st (2008:567) så ska ersättningen även inkludera den förlust som kan ha 

uppkommit för den diskriminerade. Här återfinns dock ett viktigt undantag i förhållande till 

den avgränsningen gällande rekrytering, eftersom denna lag ej gäller för [ny]anställning. Det 

är vanligt att denna diskrimineringsersättning är mycket högre än ordinarie skadestånd, detta 

på grund av att man, enligt förarbeten, anser att man ska använda ett förhållningssätt där man 

starkt avråder från diskriminering i samhället13. Detta benämns som en överträdelse och avser 

graden av upplevd kränkning som den diskriminerade upplever. Särskilda omständigheter ska 

tas i beaktande vid bestämningen av diskrimineringsersättningen, vilket avses begränsa eller 

utöka ersättningen. Praktiskt betyder detta att man ska bedöma graden av överträdelse 

beroende på omständigheter målet, till exempel om man mister en bostad eller ett 

medlemskap i förening. 

Om så är fallet att en arbetstagare diskriminerar någon eller utsätter denna för repressalier 

med grund i diskriminering så ska diskrimineringsersättningen betalas av arbetsgivaren om 

verksamhetens utformning är förenlig med 2 kap 9, 10, 11, 13, 14, 15 och 17 §§ i lag 

(2008:567). 

I ett fall där ett individuellt eller kollektivt avtal anses vara diskriminerande på så sätt som 

förbjuds enligt lag (2008:567) så ska den bestämmelse som anses vara diskriminerande 

jämkas eller alternativt förklaras vara ogiltigt. Beslutet om detta är något som den 

diskriminerade får bestämma. I vissa fall där den diskriminerade bestämmelsen är av större 

vikt i avtalet, till den grad att avtalet ej går att följa utan förändring, så finns det möjlighet att 

jämka eller ogiltigförklara hela avtalet. Om diskriminering förekommit och arbetsgivaren 

bestämmer jämkning skall den avslås om den som anser sig diskriminerad åberopar det 3 kap 

(2008:567). 

I det fall arbetsgivare inte finner sig efter domslutet i form av ogiltigförklarande, eller i det 

falla arbetsgivaren vägrar att utbetala belopp som anses skäligt med bakgrund av 

arbetstagaren arbetstid och lön, skall ersättningen bestämmas enligt 39 § andra och tredje 

                                                 

11 Se avsnitt 2.2 om Förbud mot diskriminering och repressalier 

12 Gällande rätt att överklaga vite samt förklaring av nämnden mot diskriminering se lagarna (2008:567) 7-17§§ 

samt (2008:1328). 

13 Prop. 2007/08:95, s. 398 f. 
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stycket i lagen om anställningsskydd (1982:80) som bestämmas enligt lägsta belopp enligt 

den lagen.  

2.6 Rättegången 

Enligt sjätte kapitlet 2 § är den part som för arbetstagarens talan vid en tvist i arbetsdomstolen 

diskrimineringsombudsmannen eller en ideell förening i form av fackförbund. Den svarande i 

dessa tvister blir arbetsgivaren, som i vissa fall har en arbetsgivarorganisation som för talan, 

men de har även möjlighet att föra talan genom advokat ombud. Den som åberopar sig ha 

blivit diskriminerad skall visa omständigheter som visar möjliga anledningar att anta att 

diskriminering har förekommit. Om det går att göra ett sådant antagande så ska den svarande 

visa att dessa förekomster som lett till diskriminering inte har förekommit enligt § 3 kap 6 

(2008:567). 

3. Domar från Arbetsdomstolen. 

De tre domarna från arbetsdomstolen som granskas i uppsatsen berör olika 

diskrimineringsgrunder. Vanligt förekommande i de olika fallen är att köns och etnisk 

diskriminering åberopas. Dessutom kommer även en civilrättslig dom behandlas kortfattat. 

3.1 Arbetsdomstolen Dom nr 16/07 Mål nr A 271/05.  

En man av Palestinskt ursprung sökte anställning hos Örebro kommun som chef/rektor på en 

enhet inom en vuxenutbildning14. Enheten ansvarade för en utbildning för personer med 

svenska som andra språk och gällde ämnet samhälle och arbetsliv. Mannen ifråga åberopade 

diskriminering i form av trakasserier vid anställningsintervjun. 

Domen togs upp i Arbetsdomstolen 2007-02-14 av Diskrimineringsombudsmannen, då 

ombudsmannen mot etnisk diskriminering, som även agerade som företrädare för mannen i 

fråga. Tvisten uppkom efter den anställningsintervju som utfördes hos kommunen, den 17 

augusti 2005. DO hävdade som företrädare för mannen att han hade blivit kränkt under 

anställningsprocessen genom frågor som ställdes under anställningsintervjun, som mannen 

upplevd kränkande ur grunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Intervjun i sig hade tre skeden där olika grupperingar på arbetsplatsen utförde en intervju var. 

Dessa grupper var arbetsgivaren, arbetstagaren och de olika fackföreningar som var aktiva på 

arbetsplatsen. Det var under den senare som själva kränkningen ägde rum, det vill säga den 

gruppen med de fackliga representanterna. Kränkningen utfördes på så sätt att de under denna 

intrevju ställde frågor om mannen kvinnosyn, vilket han uppfattade som stötande då han 

uppfattade att frågan var baserad på att han antogs ha muslimsk bakgrund. Därav avsåg han ej 

att svara på frågan, vilket enligt honom ledde till att frågan återkom upprepade gånger i något 

omformulerad form.  

Då det i detta fall var fackföreningen som utfört den diskriminerade åtgärden, så föll även 

ansvarsanspråket för undersökning i domen. Gällande detta hävdade DO att arbetsgivaren har 

det fulla ansvaret för förseelsen då de ansvarar för hela rekryteringsprocessen oavsett om 

diskrimineringen var initierad av arbetsgivaren eller ej. DO deducerar även att ett 

samverkansavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen existerar och innebörden 

är att fackföreningen ska ha agerat som företrädare för arbetsgivaren och de hävdade därför 

att detta återigen beskriver arbetsgivarens ansvar i detta rättsfall. 

                                                 

14 AD, 2009-01-21, Dom nr 16/07 Mål nr A 271/05  
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Kommunens svar på detta åtal var att någon diskriminering från arbetsgivarens sida ej hade 

förekommit då den uttalade frågan ej ställdes av kommunen. De hävdar med andra ord att den 

fackliga företrädaren agerade på eget ansvar. Fortsättningsvis hävdade de att de påstådda 

trakasserierna ej ska klassas som så, då de enligt arbetsgivaren hade relevans för arbetet på så 

sätt att hot eller olydnad m.m. mot de kvinnliga lärarna kunde vara förekommande. Därför 

menade man att en god kvinnosyn var av betydelse för arbetet i de fall där den kvinnliga 

personalen skulle behöva stöd av rektorn. 

De lagar som åberopade av DO mot arbetsgivaren var den dåvarande diskrimineringslagen 

(1999:130), specifikt 9 a och 10 §§. 

Gällande dessa utsagor bestämde arbetsdomstolen, i dess utredning, att ett samverkansavtal 

hade gällt mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen som även hade grund i 11 § i 

medbestämmandelagen (1970:580). Arbetsdomstolen fann även att frågan som ansågs som 

kränkande faktiskt var på grund av dennes etniska ursprung. Fortsättningsvis gjordes även en 

bedömning att fackföreningen själva hade formulerat sina egna frågor, eftersom detta 

bevisligen var fallet i samtliga intervjugrupper. Trots detta så ansåg dock domstolen att 

arbetsgivarbegreppet avser alla de som kan påverka den anställdes anställningsförhållanden i 

de fall där arbetsgivaren var en juridiskperson15. Men av de fackföreträdares utsagor så kunde 

Arbetsdomstolen komma till slutsatsen att de faktiskt såg sig på uppdrag av fackförbundet och 

ej kommunen16.  

Eftersom det inte är arbetsgivaren som gjort sig skyldig till denna möjliga diskriminering så 

avslår Arbetsdomstolen DO:s talan. Eftersom DO förlorade sin talan så är det de som står för 

rättegångskostnader åt kommunen. 

 

3.2 Arbetsdomstolen Dom nr 126/06 Mål nr A 245/05.  

 

Målet avser en tvist där en polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som 

polisinspektör med funktion som yttre befäl. En kvinnlig polis sökte anställningen som skulle 

tillsättas efter de tre stegen ansökan, intervju och inhämtande av referenser 17 . 

Polismyndigheten anställde tre män. Kvinnan åberopade att staten därigenom har gjort sig 

skyldig till könsdiskriminering. Ytterligare saker som låg till grund för könsdiskriminering är 

att staten missgynnat kvinnan genom inhämtning av referenser från jäviga personer som var 

anställda hos polismyndigheten, samt tillvägagångssättet tillsättningsförfarandet. Vidare yrkar 

kvinnan på att staten har åsidosatt jämställdhetslagens förbud mot repressalier, lagen om 

arbetsgivarens kvitteringsrätt samt kollektivavtal mellan parterna genom att minska lönen och 

göra ett retroaktivt löneavdrag.  

I maj 2004 gjorde kvinnan en anmälan till jämställdhetsombudsmannen. Den rättsliga 

bakgrunden som åberopades i tvisten är lönesänkningen och det retroaktiva löneavdraget som 

utgjorde repressalier som strider mot 22 § jämställdhetslagen. Det retroaktiva löneavdraget 

och lönesänkningen innebar ett brott mot ALFA 12 kap. 1 § könsdiskriminering genom 

beslutet att inte tillsätta kvinnan i tjänsten som yttre befäl enligt 15 och 17 §§ 

jämställdhetslagen.  

                                                 

15 Göransson, Diskrimineringslagen 

16 AD, 2009-01-21, Dom nr 16/07 Mål nr A 271/05 

17  AD Dom nr 126/06 Mål nr A 245/05 
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Målet togs upp i arbetsdomstolen av förbundet som yrkat på att staten genom 

arbetsgivarverket skulle utge allmänt skadestånd till kvinnan med 200 000 kr för 

könsdiskriminering, 60 000 kr för kollektivavtalsbrott, 30 000 kr för brott mot 

jämställdhetslagens förbud mot repressalier, 10 000 kr för brott mot lagen om arbetsgivares 

kvittningsrätt, samt 100 000 kr i skadestånd till förbundet för brott kollektivavtal. 

Av de tre tjänsterna som yttre befäl påvisade förbundet att kvinnan och en av männen som 

tilldelades en tjänst besatt likartade meriter. Enligt sammanställningen så framkom en rad 

meriter hos kvinnan men samtliga uppgavs inte i ansökan till tjänsten. Detta på grund av att 

hon tidigare hade varit med om en likartad tillsättning där utgången var en tidsbegränsad 

anställning som yttre befäl och påvisar att polismyndigheten känt till hennes meriter. 

Förbundet ifrågasatte mannens praktiska meriter då han arbetat som livvakt 1999-2004 vilket 

inte är jämförbart med ordinärt polisarbete och att han 2004 var tvungen att gå en 

“avrostningskurs” för att kunna återgå till operativt polisarbete. Även de teoretiska meriterna 

ifrågasättes i jämförelse med kvinnan då han endast genomgått två kortare utbildningar under 

sin tid som livvakt. Förbundet påvisade i och med detta att kvinnan hade bättre meriter än 

mannen för anställningen som yttre befäl. I anställningsintervjuerna anförde staten att kvinnan 

klarade sig sämst och påpekar i och med det att mannen klarade sig bättre. Dock finns ingen 

dokumentation att tillgå angående intervjutillfällena så utfallen har inte gått att kontrollera och 

förbundet yrkar på att intervjudelen skall beaktas med försiktighet. Vid inhämtning av 

referenser, som staten menade var den viktigaste delen i rekryteringsprocessen, åberopade 

kvinnan fyra individer. Men polismyndigheten valde att endast inhämta referenser från två av 

dessa fyra individer för att på eget initiativ inhämta referenser från tre anställda vid 

polismyndigheten. Detta initiativ menar förbundet var en diskriminerade åtgärd då personerna 

betraktas som jäviga i förhållande till kvinnan. Första referensen som kvinnan hade angett, 

hennes närmaste chef under hennes tidsbegränsade anställning som yttre befäl hade i början 

av 2004 ett medarbetarsamtal där det framkom att hon gjort ett bra arbete i tjänsten. Dock 

ifrågasatte referensen i fråga hennes lämplighet som yttre befäl, men det påståendet bygger på 

hörsägen och förbundet menar att det därför endast är av begränsat värde. Mannens positiva 

referenser ser förbundet av begränsat meritvärde då de baseras på hans tjänstgöring som polis 

åren 1993-1999 och därefter som livvakt.  

Vid sammanställning av omdömen från referenser framkommer i ett dokument att flertalet 

positiva omdömen om kvinnan har utelämnats, för de andra sökandena har däremot negativa 

omdömen utelämnats.  

Lönesänkningen och det retroaktiva löneavdraget där kvinnan tillsattes som polisinspektör 

med funktion som yttre befäl den 1 mars 2003 och tillsvidare dock längst till den 29 februari 

2004, lönen uppgick till 24 976 kr. Den 30 januari 2004 slöts ett lokalt kollektivavtal och i 

och med detta höjdes hennes lön med 1350 kr på förslag av hennes chef, till 26 326 kr. 

Anställningen i fråga sträckte sig till den 21 april 2004 och när hon därefter gick över till 

trafikenheten hade hon kvar samma lön som slöts i kollektivavtalet. 19 maj 2004 anmälde 

kvinnan att hon inte blivit tilldelad tjänsten som yttre befäl till jämställdhetsombudsmannen 

samt i och med detta åberopar kvinnan att polismyndigheten med anledning av detta sänkte 

hennes lön vilket verkställdes på lönen för juli. Genom lönebesked framkom att lönen nu 

uppgick till 23 922 kr. Polismyndigheten hade även gjort ett retroaktivt löneavdrag på 5 613 

kr för maj och juni. Förbundet påvisade att det hade ett samband då chefen som har beslutat 

om lönesänkningen och det retroaktiva löneavdraget tog beslutet i vetskapen om att kvinnan 

gjort en anmälan till jämställdhetsombudsmannen. Vid granskning av tillsvidareanställningen 

så framkom det inte att lönen eller lönepåslaget endast skulle gälla under en begränsad tid. 

Historiskt så har anställda vid polisen fått behålla lönen efter tidsbegränsade förordnanden vid 
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återgång till ordinarie arbetsuppgifter och om så inte skett så har en förhandling vidtagits 

innan åtgärder genomförts. 

Sett till kvinnans praktiska och teoretiska meriter så bestridde staten, som är svarande, att hon 

tidigare erhållit en tidsbegränsad anställning som yttre befäl och menade att hon endast ersatt 

den ordinarie vid ett fåtal tillfällen. Meritvärdet menade de därför är litet och polisen har 

endast beaktat de meriter som hon hade angett i sin ansökan. De yrkade på att de inte kan ta 

hänsyn till att de borde haft kännedom om kompletterande uppgifter och hade inte heller 

någon skyldighet att söka efter det. Mannen tjänstgjorde som yttre befäl eller som 

vakthavandebefäl åren 1995-1999 och hade därefter i sin tjänst som livvakt verkat som 

gruppchef vid flertalet tillfällen. Staten menade att mannens erfarenheter som livvakt var 

likvärdiga med ett operativt polisarbete och fyllde därmed ett meritvärde. Mannen hade även 

genomgått en lång rad utbildningar och var sammanfattningsvis mer lämpad både praktiskt 

och teoretiskt jämfört med kvinnan för tjänsten som yttre befäl. Sett till intervjutillfället 

klarade mannen det momentet bäst av de fyra sökandena samtidigt som kvinnan gjorde sämst 

ifrån sig under momentet. Kvinnan hade angett fyra referenser och endast två hördes då de 

andra var utom polismyndigheten. Vid anförandet av dem framkom att hon hade teoretiska 

brister och inte visat prov på ledaregenskaper för tjänsten ifråga. Polismyndighetens initiativ 

att höra ytterligare tre referenser bestridde de som jäviga, medan förbundet som yrkade på att 

de skall ses som jävliga för att de också sökt tjänsten. Men staten bestridde det och menade att 

de inte hade kännedom om vilka som sökt tjänsten vid beslutet att höra dessa som referenser. 

Sett till mannens referenser påtalade staten att samtliga förordade hans kvalifikationer för 

tjänsten. 

Angående lönesänkningen för kvinnan så menade staten att det inte hade något samband med 

anmälan till jämställdhetsombudsmannen. Anledningen skall istället ha varit att en 

lönehandläggare hade för avsikt att fråga personalchefen om kvinnans lön skulle sänkas, men 

han var långtidssjukskriven så frågan gick istället till dåvarande länspolismästaren som fann 

att hon skulle återgå till sin ordinarie lön då det överensstämmer med hur de hanterat liknande 

situationer tidigare. Därför skall det inte tolkas som en lönesänkning utan en justering som 

sedan när den lokala fackklubben kontaktade länspolismästaren angående detta, ändrade lönen 

till den motsvarande högre lönen hon haft innan justeringen. 

Enligt arbetsdomstolen hade det inte förekommit något missgynnsamt vid inhämtning av 

referenser mot kvinnan och därmed ingen diskriminering enligt 17 § jämställdhetslagen. 

Gällande sammanställningen kan Arbetsdomstolen inte se något missgynnande och godtog 

därför inte förbundets yttrande om könsdiskriminering. Kvinnan hade inte blivit utsatt för 

könsdiskriminering för att hon inte tillsattes i tjänsten som yttre befäl då hon inte hade 

tillräckliga kvalifikationer för att ses som jämbördig med mannen som förbundet ansåg enligt 

Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen fastställde att kvinnan enligt 22 § jämställdhetslagen inte 

har utsatts för repressalier gällande lönesänkningen och det retroaktiva löneavdraget. 

Domstolen slog fast att polismyndighetens inskridanden inte stred mot det centrala avtalet 

ALFA 12 kap. 1 §.  Polismyndigheten hade gjort sig skyldig till otillåten kvittning av lön 

fastställs då det anses uppsåtligt och att staten som arbetsgivare har ansvar för detta. 

Arbetsdomstolen ålägger att staten genom Arbetsgivarverket att betala ut allmänt skadestånd 

med 10 000 kr. Polisförbundet åläggs att till staten genom arbetsgivarverket utge ersättning 

för rättegångskostnader med 87 348 kr avseende ombudsarvode. 
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3.3 Arbetsdomstolen Dom nr 11/09 Mål nr A 237/07. 

I denna rättsprocess hade en kvinna väckt talan emot en biluthyrningsfirma 18 . Kvinnan 

företräddes av diskrimineringsombudsmannen och biluthyrningsfirman av Almega 

tjänsteföretag. Bakgrunden var att bolaget utannonserat en tjänst som bilvårdare, en av de 

sökande var kvinnan. Kvinnan åberopar etnisk diskriminering, könsdiskriminering och 

åldersdiskriminering som grund för diskriminering med följden att hon inte blev kallad till 

anställningsintervju. Arbetsdomstolen utredde i denna dom om bolaget gjort sig skyldig till 

diskriminering i samband med urvalsprocessen vid rekrytering av personal och om 

arbetsgivaren direkt diskriminerat kvinnan genom att behandla kvinnan sämre än någon annan 

i en jämförbar situation. Den rättsliga bakgrunden som den kärande åberopade är 15 och 17 

§§ i jämställdhetslagen som grund för direkt diskriminering. Paragraf 8 och 10 i lagen för 

diskriminering i arbetslivet med för diskriminering av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning och direktiv 2000/78/ EG om motverkan av diskriminering på grund av ålder. 

Kvinnan yrkade 120 000 kr i skadestånd. 

Almega åberopade å sin sida att de uppgifter kvinnan lämnat till bolaget varit oriktiga i 

väsentliga avseenden och att detta var grunden för att hon inte kallats till intervju. Almega 

hävdade att personen inte kallats till intervju med anledning av att hennes ansökan var 

ofullständig och inte med bakgrund av diskriminering. Den bevisning som Almega främst 

åberopade är att kvinnan inte hade följt de angivna ansökningsanvisningarna som angetts vid 

utlysandet av tjänsten. Detta främst i form av spontanbesök på arbetsplatsen med lämnande av 

visitkort som enligt kvinnans uppfattning likställs med lämnande av kontaktuppgifter. Almega 

ansåg vidare att bedömningen vid kallande till anställningsintervju gjorts med bakgrund av att 

kvinnan inte hade lika bra meriter som de övriga sökande. Man påvisade att inget samband 

mellan att kvinnan inte blivit kallad till intervju och diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet och ålder kan styrkas. 

Kvinnan gjorde ett oanmält besök där hon muntligen gick igenom den kravspecifikation som 

företaget angett i annonsen, lämnade visitkort och sa att bolaget inte hade något annat val än 

att anställa henne. När företaget senare granskade ansökningshandlingarna så fanns det ingen i 

hänvisning i kvinnans ansökan till kvinnans besök och ingen koppling mellan det visitkort 

och de ansökningshandlingar som kvinnan lämnade. Företaget anser att det inte kunde se 

något samband mellan kvinnans besök och bedömningen av ansökningarna. Bedömningen av 

handlingarna gjordes uteslutande på bedömning av de ansökandes handlingar som 

efterfrågades i annonsen och som de sökande förväntades lämna in, där kvinnans 

ansökningshandlingar bedömdes som ofullständiga. Diskrimineringsombudsmannen anser 

emellertid att denna version av händelseförloppet är en efterhandskonstruktion. 

Arbetsdomstolen ansåg att företaget i detta fall i sitt första urval gjort en utslutning av 

ofullständiga ansökningshandlingar som brukligt är vid rekryteringsprocesser.  Vidare att den 

sökande kvinnan inte fyllt i ansökningshandlingarna som anvisats på ett brukligt sätt.   

Arbetsdomstolen ansåg att det inte fanns något skäll att betvivla företagets vittnesmål och 

version av händelseförloppet 

Arbetsdomstolen ansåg att det inte framkommit något under rättsprocessen som visar att 

företaget inte kallat kvinnan till intervju med bakgrund av avsiktlig diskriminering. Man 

påpekade också att något förbud mot åldersdiskriminering inte gällde i Sverige vid detta 

tillfälle. 

                                                 

18 AD, 2009-01-21, Dom nr 11/09 Mål nr A 237/07 
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Med bakgrund av detta kunde Arbetsdomstolen inte komma fram till att företaget gjort sig 

skyldig till diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens talan kunde således inte bifallas. 

Diskrimineringsombudsmannen förpliktades att ersätta företaget med 200 000 kr, för 

tidspillan och ombudsarvode samt 2 500 kr för utlägg. 

3.4 Civilrättslig dom vid Stockholms tingsrätt: 

I detta rättsfall hade fyra män yrkat på skadestånd för diskriminering vid antagningen till 

polisutbildningen vårterminen 201019. De fyra männen yrkade på ersättning om 100 000 kr 

vardera. Detta var ett civilrättsligt mål där de fyra männen företräddes av två ombud från 

Centrum för rättvisa och Rikspolisstyrelsen var den svarande parten med två 

ombud.  Centrum för rättvisa yrkade på att männen blivet missgynnande enligt 1 kap, 2 och 4 

§§, 5 kap i diskrimineringslagen (2008:567). Männen hävdade att de hade blivet missgynnade 

på grund av sitt kön och sin etniska bakgrund i samband med tester och intervjuer vid 

antagningen till utbildningen. Missgynnandet bestod i att sökande med kvinnligt kön och 

personer med annan etnisk bakgrund fått företräde vid antagning. Den kärande parten var 

därför möjligen berättigad till ersättning. Parterna träffade istället en förlikning och begär att 

tingsrätten fastställer detta i en dom. Överklagande har dock inkommit till Svea Hovrätt den 

10:e juni 2015.  

4. Analys 

I detta kapitel kommer vi att sammanställa den gällande rättsliga bakgrunden med uppsatsens 

syfte, att förklara hur diskrimineringslagen påverkar rekryteringsarbetet i arbetslivet, vilket 

skulle utföras genom att identifiera viktiga aspekter under rättsprocess som har en särskilt 

betydelse för den slutliga bedömningen. I detta avseende kommer den gällande rätten kopplas 

till de domar som återfinns ovan20. De olika domarna har fått en utgång i olika stadier, i 

processen, beroende på vad kärande har för bevis i relation till vad motparten har för 

bevisning. Gemensamt för de olika tvisterna har varit vilken grad av bevisning, i form av 

dokumentation, som har funnits att tillgå. Detta kan anses vara av vikt för denna studies syfte, 

eftersom komplexiteten i att den kärande har en bevislättnad, samt att motbevisningen från 

den svarande har flera aspekter att ta hänsyn till, är det som påverkar utfallet i dessa rättsfall.  

 

4.1 Potentiella aspekter 

Något som uppfattas tydligt i samtliga fall som undersökts i denna uppsats är att den kärande 

upplever sig som missgynnad. Detta kan anses vara uppenbart vid diskrimineringsfall där det 

måste upplevas att en form av missgynnande har förekommit, detta kan även återfinnas i 

lagtexten (2008:567) Diskrimineringslagen kap1 § 4 punkt 1 - 2. Eftersom detta är en 

förutsättning för att diskrimineringen ska kunna åberopas. På grund av detta så återfinns 

denna i de samtliga av rättsfallen. Missgynnandet måste dock ha utgångspunkt i de sex 

diskrimineringsgrunderna, enligt 1 kap, 5 §. Detta missgynnande har lagen (2008:567) som 

avsikt att motverka, enligt 1§, för att istället främja lika rättigheter och möjligheter. Det som 

benämns i 1 kap av DiskL (2008:567) genomsyrar samtliga författningar i denna lag. 

 

                                                 

19 Tingsrättsdom, 2015-05-20, Mål nr T 15998-11, T 16000-11, T 16002-11, T 18027-11 

20 Se 3. Egen undersökning 
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I de två fallen där den kärande anger könsdiskriminering vid rekrytering hos 

polismyndigheter, återfinnes ytterligare en aspekt att ha i åtanke.  Detta är gällande aspekten 

av vilket plan av rättsväsende man tar upp diskrimineringsfallet. Man kan vanligtvis begära 

ombud av diskrimineringsombudsman, enligt (2008:567) kap.4. Dock finns det fall där man 

av vissa orsaker inte fått en diskrimineringsombudsman som ombud. I dessa fall finns det 

möjlighet att istället anlita ett ombud från eventuellt fackförbund som man är medlem i enligt 

(MBL). Är det där emot så att man ej fått någon företrädare av någon av dessa institutioner, 

som i ett av fallen ovan21, så har man fortfarande rätt att själv skaffa ett ombud från en 

privatfirma. Dock kan dessa fall ej hamna direkt hos arbetsdomstolen, utan behandlas i 

civilrättslig form hos tingsrätten. 

 

I diskrimineringsfall är det viktigt att identifiera vem som är arbetsgivaren. Stöd för 

definitionen av arbetsgivare finns som tidigare nämnts i 2 kap 1 § i diskrimineringslagen. I tre 

av de rättsfall som granskats i denna uppsats har det varit klarlagt vem som är att betrakta som 

arbetsgivare. Undantaget är i domen om den palestinska mannen, här tolkas det att det är 

fackförbundets representant som möjligen har diskriminerat mannen och inte arbetsgivaren, 

eftersom de ej kan tolkas innefattas i arbetagivar begreppet då de handlade i egen sak. Stöd 

för detta återfinns i 2 kap 1 §, tredje stycket i diskrimineringslagen (2008:567). 

 

Fortsättningsvis så faller det först på den kärande att bevisa att diskriminering har 

förekommit. Med bakgrund av de domar och gällande rätt som vi granskar så söker den 

kärande bevis för att arbetsgivaren inte gjort en objektiv bedömning vid 

rekryteringsprocessen. Därav uppkommer ett missgynnande, vilket man enligt 2 kap 1 § 1 st. 

1:a punkten ej, som arbetsgivare, får utföra mot en arbetssökande. För den kärande så 

existerar det även en extra funktion vid bevisningen. Denna funktion benämns som 

bevislättnad. Bakgrunden till denna kan återfinnas i 6 kap 3 §.  Innebörden är att om vissa 

omständigheter förekommer kan det antas att den kärande blivit diskriminerad ifall anledning 

för detta finns. Med andra ord så betyder det att den kärande har en lägre krav på dennes 

bevisning. 

 

Mot den kärande ska den svarande bevisa att diskriminering ej har förekommit. I fallen som 

visas i 3.2 och 3.3 återfinns praktiska tillämpningar av detta, genom att den svarande använder 

dokumentation och vittnesutsagor för att motbevisa den kärandes anklagan om möjlig 

diskriminering. 

 

5. Slutsatser/Egna åsikter 

I detta ligger komplexiteten att hitta viktiga aspekter i domsluten för att hur Arbetsdomstolen 

dömer i diskrimineringsfall.   

I vår redogörelse av Arbetsdomstolens domar i relation till gällande rätt har vi urskilt fem 

viktiga aspekter i analysen22. Vi har identifierat dessa till att vara upplevt missgynnande, val 

                                                 

21 Se 3.4 Civilrättslig dom vid Stockholms tingsrätt 

22 Se 4.analys 
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av tillämpligt rättsväsende, identifiera den sanna utövaren av diskriminering och vikten av 

bevis kontra motbevis. 

Den första aspekten är det som ligger till grund för att diskriminering skall uppstå, det vill 

säga missgynnande. Missgynnande innebär att det har uppstått en situation där en eller flera 

individer utsätts för något som kan vara en nackdel, där jämbördig person inte blir det. En 

förutsättning är att den upplevda nackdelen resulterar i ett beslut taget av någon i en 

maktposition, till exempel en arbetsgivare. I diskrimineringsfall så avgränsas det till att endast 

gälla vissa avseenden. Dessa är enligt lagtext benämnda diskrimmineringsformer och 

diskrimineringsgrunder.   Det kan vara svårt att definiera missgynnade som begrepp då det 

finns många olika former av missgynnade på både det sociala planet och det könsliga planet.  

Den andra aspekten där normalt sett hamnar domarna gällande diskriminering hos 

Arbetsdomstolen på begäran av diskrimineringsombudsmannen eller fackförbund. Ett 

konstaterande som vi under vårat arbete emellertid har kommit fram till är att det finns 

ytterligare rättsinstitutioner i vårat samhälle där domar i diskrimineringsfall sker. Detta är 

genom civilrättsliga mål som hör till tingsrätten. Detta baseras på de två domar som tas upp i 

denna uppsats23, där den gällande de fyra männen väcker talan i tingsrätten med sina egna 

ombud, istället för diskrimineringsombudsmannen. Men eftersom arbetsrätts- och 

tingsrättsdomstolen möjligtvis dömer olika kan det upplevas vara en diskrepetans mellan de 

olika institutens teoretiska tillämpning av ordinarie lagtext. Detta grundas dock endast på de 

domar som inkluderats den egna undersökningen, därav uppstår problematik i att detta kan 

vara endast en upplevd korrelation. 

En tredje viktig aspekt som vi kunnat konstatera vid diskrimineringsfall är att klargöra vilken 

part som har ansvar för diskrimineringen. I fallet med den palestinske mannen är detta den 

bärande punkten till att det avslås. I den övriga tre fallen som denna uppsats tar upp är 

arbetsgivarbegreppet klarlagt. 

De två sista aspekterna är en förutsättning för att kunna ta en tvist framåt i en domstol. Där det 

föreligger bevis för att kunna påvisa att det finns en grund till yrkandet ifrån den kärande och 

att domstolen har någon form av material att utgå ifrån. Detsamma gäller angående motbevis 

för att kunna påvisa hur den svarande sidan ställer sig till potentiella anklagelser. Bevis och 

motbevis som vi har identifierat som viktiga i domarna vi har undersökt har varit olika former 

av dokumentation för att styrka ett missgynnade. Det kan annars vara komplext att bevisa att 

det förekommit under exempelvis en rekryteringsprocess.  Vad gäller bevislättnaden så 

framgår det inte i någon större utsträckning att den tillämpas i fallen vi har undersökt. 

Avslutningsvis i och med att de domar som tas upp i denna uppsats berör olika 

diskrimineringsgrunder och får olika utfall. Man kan med bakgrund av detta konstatera att det 

är svårt att just peka på viktiga aspekter eller tendenser hur domstolen dömer. Dock kan man 

utifrån det konstaterade att rättsväsendet behandlar olika former av diskriminering lika. 

Utfallet från av de domar som berörs i denna uppsats. 

  

                                                 

23 Se 3.2 och 3.4 
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