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Vad är diskriminering? - en lärarhandledning för utbildare 

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden tagit fram Vad är diskriminering? – En 

facklig handbok som är ett led i OFRs arbete med att öka kunskaperna om 

diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. 

Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt 

med diskrimineringsärenden men också till de medlemmar som samverkar med 

arbetsgivaren i likabehandlings- eller jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen.  

Handledningen är tänkt att användas av den eller dem som håller i själva utbildningen 

och kan användas vid anordnande av informationsträffar, utbildningar eller till 

exempel frukostseminarier. Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att höra 

av dig till Jaime Aleite, utredare OFR, jaime.aleite@ofr.se   

 

Upplägg 

Upplägget utgår ifrån innehållet i boken Vad är diskriminering? - En facklig handbok 

och kompletteras med information som finns i lagtexten eller dess förarbeten. 

Handboken tar främst upp diskrimineringsskyddet som finns i diskrimineringslagen 

och som berör arbetslivet, områden som ombudsmän och förtroendevalda förväntas 

kunna hantera. Handboken har också ett fokus på diskrimineringsskyddet vilket 

innebär att de delar som berör aktiva åtgärder i diskrimineringslagen inte utvecklas 

närmare här men i de delar dessa nämns, utgår hänvisningen till paragrafen utifrån de 

förändringar som träder i kraft 1 januari 2017.  

 

Förslag på schema  

Beroende på organisationens engagemang, gruppens intresse och föreläsarens 

förkunskaper kan utbildningens längd anpassas från kortare frukostseminarier till 

heldagsutbildningar. Upplägget i skriften utgår ifrån att föreläsaren har en för- eller 

eftermiddag till sitt förfogande. Här kommer ett förslag på upplägget för en 

förmiddag. 

  

mailto:jaime.aleite@ofr.se
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                                       Tid 

 

Tema Aktivitet 

09.00 – 09.10 Presentation/Inledning 

 

 

09.10 – 09.30 Regelverk/Bakgrund/ 

Angränsande lagstiftning 

 

 

09.30 – 09.50 Diskrimineringsskyddet och 

undantag 

 

 

09.50 – 10.20 Diskrimineringsgrunderna  

10.20 – 10.40 Kaffe  

10.40 – 11.00 Diskrimineringsformer  

11.00 – 11.40 Bevisning rekrytering/lön  

11.40 – 11.50 Preskription  

11.50 – 12.00 Sammanfattning   
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Program 

 
PowerPoint-bilden återger huvudpunkterna som kommer att diskuteras under förmiddagen/ 

dagen.  

 

 Utbildningen kommer att ta upp regelverk. Med regelverk avses både 

internationell och nationell lagstiftning samt en djupdykning i 

diskrimineringslagen  

 Utbildningen går noga igenom de sju diskrimineringsgrunder som finns i 

lagstiftningen 

 Utbildningen går också igenom de sex olika diskrimineringsformer som beskrivs i 

lagen. 

 Då många ombudsmän och förtroendevalda kommer i kontakt med medlemmar 

som upplever någon form av diskriminering går utbildningen igenom vad som 

krävs för att visa att en diskriminerande situation föreligger.  

 För att konkretisera hur diskriminering kan yttra sig och hur en ärendehantering 

av ett diskrimineringsärende kan se ut, utgår vi från typexemplen diskriminering 

vid rekrytering och lönesättning. 
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Regelverk 

 
PowerPoint-bilden återger aktuella regelverk  

 

FN-konventioner 

Det viktigaste rättighetsdokumentet är FNs allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som antogs 1948. Förbudet mot diskriminering löper som en röd tråd i 

denna och andra FN-konventioner som tillkommit för att skydda grupper som ansetts 

särskilt utsatta. Viktiga FN-konventioner är: 

 Konventionen om avskaffandet av ”rasdiskriminering” (CERD) 

 Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

(CEDAW) 

 Konventionen om barnets rättigheter (CRC) 

 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD) 

 FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och  

 FN- konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

som ger skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning. 

 

Europakonventionen 

Europakonventionen är en del av den svenska lagstiftningen och ger skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Brott mot konventionen kan 

prövas av Europadomstolen. EU-domstolen åberopar ofta Europakonventionen i sina 

domar eftersom EU ska respektera de rättigheter som garanteras i konventionen. 
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EU – lagstiftning 

Som EU-medlem har Sverige varit skyldig att införliva EU-rätten och anpassa sig efter 

lagstiftningen. Därför har EU-rätten, inte minst genom EU-domstolens domar 

avgörande betydelse för tolkningen av diskrimineringslagen. I 

Likabehandlingsdirektivet har olika bestämmelser om könsdiskriminering samlats i ett 

och samma direktiv. Förbudet mot åldersdiskriminering har sin bakgrund i 

arbetslivsdirektivet. Etnisk diskriminering behandlas i ett annat direktiv. Ett annat 

dokument av betydelse för innehållet i nationella bestämmelser är Europeiska unionen 

stadga om de grundläggande rättigheterna, den så kallade Rättighetsstadgan, som är 

rättsligt bindande för EUs medlemmar. 

 

Svenska lagar 

I Sverige regleras skyddet för mänskliga rättigheter genom tre grundlagar: 

 Regeringsformen – är den av grundlagarna som främst reglerar statsskicket 

 Tryckfrihetsförordningen – den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition 

och restriktioner 

 Yttrandefrihetsgrundlagen – reglerar bland annat att: 

o alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, 

ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar. 

o ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller 

annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något 

annat allmänt organ.  

 

Arbetsrättslig lagstiftning 

Utvecklas mer under nästa bild och det berör andra lagar än diskrimineringslagen som 

på olika sätt är närliggande och som kan vara bra att hålla koll på. 

 

Diskrimineringslagen  

Gäller inte bara på arbetsmarknaden utan även när det gäller en rad andra områden 

 

Du kan läsa mer om detta i OFRs handbok på sidan 8-11. Där hittar du en checklista 

över var du kan hitta information om domar, avgöranden och förlikningar. 
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Angränsande lagstiftning 

 

PowerPoint-bilden återger de lagar som på olika sätt angränsar till 

diskrimineringsskyddet i diskrimineringslagen 

 
I diskrimineringslagen skyddas sju diskrimineringsgrunder. Således åtnjuter många 

individer och grupper ett diskrimineringsskydd. Men utifrån andra arbetsrättsliga lagar 

har även andra grupper och individer ett visst skydd i olika situationer. 

 

 Förtroendemannalagen  

(fackligt förtroendevalda) 

Har du ett fackligt uppdrag och upplever att du missgynnas i ditt arbete så kan du 

få stöd för att driva din fråga utifrån förtroendemannalagen. Utifrån 

förtroendemannalagens 4 §, får den fackliga förtroendemannen, med anledning av 

sitt uppdrag inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. 

  

 Studieledighetslagen  

(anställda som är tjänstlediga för studier) 

Är du ledig för studier så tillförsäkras du att vid din återkomst till arbetsgivaren 

att få samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och 

anställningsvillkor (se 9 §). 

 

 Föräldraledighetslagen  

I föräldraledighetslagen hittar du ett skydd mot missgynnande behandling på 

grund av att du använder dig av din rätt att vara föräldraledig. Arbetssökande 

eller arbetstagare får inte missgynnas bland annat när det gäller anställningar, 

befordran, yrkespraktik eller när arbetsgivaren tillämpar löne- eller andra 

anställningsvillkor (se 16 §).   
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 Lagen mot diskriminering pga. deltid/ tidsbegränsad anställning 

Deltidsanställda och anställda på olika tidsbegränsade anställningar, skyddas i 

denna lag. Arbetsgivaren får inte tillämpa mindre förmånliga löne- eller 

anställningsvillkor än för jämförbara arbetstagare som arbetar heltid eller har en 

tillsvidareanställning (se 3 §).  

 

 Arbetsmiljölagen  

Ett skyddsombud får med anledning av sitt uppdrag inte ges försämrade 

arbetsförhållanden eller anställningsvillkor och ska, när uppdraget upphört vara 

tillförsäkrad anställningsvillkor vilka överensstämmer med tidigare förhållanden 

(6 kap. 10 §).  

o Kränkande särbehandling som skiljer sig från trakasserier och sexuella 

trakasserier så som det är definierat i diskrimineringslagen, regleras i 

arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015: 4, 13-14 §§) om organisatorisk och 

social arbetsmiljö 

 

 LAS  

(arbetsledning och uppsägning) 

I LAS regleras bland annat olika former av arbetsledningsbeslut så som 

anställningsvillkor, förmåner, uppsägning, turordning, företräde och avsked. 

Arbetsgivare kan bryta mot regelverket kring arbetsledningsrätten och riskerar då 

skadestånd för brott mot LAS. Men arbetsgivare kan också riskera att fatta 

diskriminerande arbetsledningsbeslut. Se till exempel 4 §, 7 §, 12 §, 18 §,  

22 § 25 §.  

 

Du kan läsa mer om diskriminerande arbetsledningsbeslut i OFRs handbok 

under rubriken ”Arbetsledning och uppsägning” sidan 92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Signatur & Edition vers 2016-05-25 10 (48) 

Diskrimineringsskyddet (och aktiva åtgärder) 

  
PowerPoint-bilden återger de två delarna i diskrimineringslagen som reglerar 

diskrimineringsskyddet och det förebyggande arbetet (aktiva åtgärder). 

 

Det är särskilt 2 kap. och 3 kap. i diskrimineringslagen som är de kapitel där det 

fackliga arbetet mest blir aktuellt och som vanligtvis berör de anställda. Enkelt uttryck 

skyddar kapitel 2 de anställda medan kapitel 3 förebygger att de anställda ska bli 

diskriminerade. Grundtanken är att genom att bedriva ett seriöst förebyggande anti-

diskriminerande arbete så ska arbetsgivaren aldrig behöva hamna i diskriminerande 

situation.  

Du kan läsa mer om diskrimineringsskydd på sidan 14 i handboken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gula ringarna i 

rubriken anger var i 

diskrimineringslagen 

man kan återfinna 

bestämmelserna 
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Diskrimineringsskyddet (sanktioner och preskriptioner)  

 

 
PowerPoint-bilden återger övergripande skillnaderna som finns i regelverket och hanteringen 

av diskrimineringsärenden och de aktiva åtgärdsbestämmelserna. 

 

Vem driver? 

I 6 kap. 2 § regleras att tillsynsmyndigheten (DO) bara får företräda medlemmar i ett 

fackförbund om facket väljer att inte företräda sin medlem. Detta gäller dock enbart 

när det handlar om en regelrätt diskrimineringstvist. Handlar det om att driva frågan 

om ett eventuellt vitesföreläggande för brister i det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 

så har DO enligt 4 kap. 5 § ”förstahandsrätt” att utreda ärendet och vid behov ”begära 

ett vitesföreläggande” hos Nämnden mot diskriminering. Praxis är dock att DO 

överlåter rätten till förbundet centralt, vilket regleras i samma paragraf. I normalfallet 

hör DO av sig till medlemmens fackförbund för att ”höra sig för” och inleda en dialog 

om vem som ska företräda. Hör medlemmen av sig direkt till facket ska förbundet först 

inhämta ett ”godkännande” eller skriftligt utlåtande från DO. Observera att även 

andra ideella föreningar än central fackförbund har rätt att föra talan för sin medlems 

räkning. Det gäller dock att denna ideella förening har rätt att företräda sina 

medlemmar enligt sina stadgar (se DL 6 kap. 2 §). 

 

Vilken instans? 

Diskrimineringstvister avgörs ofta i AD. För en enskild arbetstagare som inte är 

medlem i någon facklig organisation gäller att talan ska väckas vid tingsrätt. 

Detsamma gäller normalt en arbetsgivare som inte har stöd av en 

arbetsgivarorganisation.  

 

Anser man däremot att arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller aktiva 

åtgärder (oftast brister i arbetsgivarnas lönekartläggningar) så prövas frågan (om 

vitesföreläggande) ytterst hos Nämnden mot diskriminering (se 4 kap. 7 §.)  
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Preskription? 

När det gäller preskription för drivande av diskrimineringsärenden gäller samma 

preskriptionsfrister som regleras i LAS eller MBL alternativt kollektivavtal. I 

kollektivavtalen kan det ha avtalats om andra tidsfrister i fråga om förhandling och 

stämningsansökan. Då är det dessa som gäller. Ett kollektivavtal kan också innehålla 

bestämmelser om form och adressat för en förhandlingsframställning som måste följas. 

Det är viktigt att kontrollera vad som står i kollektivavtalet. Under rubriken 

”Preskription” i OFRs handbok sid. 59, utvecklas detta mer.  

 

Påföljder?  

Vid konstaterande av brott mot diskrimineringslagen riskerar arbetsgivare att få betala  

 Diskrimineringsersättning 

 Ersättning för förlust (detsamma som ekonomiskt skadestånd) 

 Ogiltigförklaring av avtal eller beslut 

 Jämkning 

 Annat skadestånd 

 Bryter arbetsgivaren mot bestämmelserna i de aktiva åtgärderna kan ett 

vitesföreläggande bli aktuellt i det fall som arbetsgivaren inte inom en angiven 

tidsram åtgärdar bristerna (se 4 kap. 13 §) 

 

Tanken bakom diskrimineringsersättning är att både fungera som en regelrätt 

ersättning men också ha en avskräckande effekt. Om det finns ett syfte att kränka 

utgör det en försvårande omständighet som påverkar ersättningsnivån uppåt. I 

jämförelse med anställningsskyddslagens skadeståndsnivåer gäller att 

diskrimineringsersättning ska ligga på en avsevärt högre nivå. 

 

Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett individuellt avtal eller i ett 

kollektivavtal kan den som diskriminerats begära att avtalet jämkas eller förklaras 

ogiltigt. Detsamma gäller om diskrimineringen sker genom uppsägning av ett avtal 

eller genom annan sådan rättshandling. Om någon diskrimineras genom en 

ordningsregel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen ska bestämmelsen 

jämkas eller förklaras sakna verkan om den som diskriminerats begär det. Jämkning av 

ersättningen ska endast undantagsvis förekomma. Utöver diskrimineringsersättning 

kan det bli aktuellt att kräva ersättning för den ekonomiska förlust som 

diskrimineringen medfört för den drabbade.   

 

När det gäller aktiva åtgärder, ska arbetsgivare årligen dokumentera sitt arbete. 

Åtgärder med mera ska vidtas så snart som möjligt och senast inom tre år. 

 

Du kan läsa mer om det i OFRs handbok under rubriken Bevisning, frister och 

påföljder sid 52. 
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Undantag 

 
PowerPoint-bilden återger övergripande de undantag som är tillåtna i arbetslivet och som 

återfinns i 2 kap. 2 §. Bilden till höger symboliserar att undantag ska hanteras restriktivt och 

ska uppfylla vissa krav för att kunna vara förenliga med lagens intentioner.   

 

1) Om arbetets innehåll eller den omgivning/kontext som arbetet ska utföras i ställer 

särskilda krav, kan ett undantag vara möjligt. Undantagsmöjligheten gäller 

samtliga sju diskrimineringsgrunder. Observera att undantag kräver bedömningar 

i varje enskilt fall. Vanligtvis sker det först i samband med att en 

rekryteringsprocess anmäls till DO. Det finns ingen praxis i dag att i förväg skicka 

in underlag för en förhandsbedömning till DO och det kan vara svårt att på 

förhand och ensidigt slå fast att arbetets natur med mera är av sådan art att ett 

undantag är befogat. Därför är det att rekommendera att arbetsgivaren noga 

utreder frågan innan denne vill åberopa möjligheterna till undantag. För att ett 

undantag ska vara möjligt behöver följande kriterier vara uppfyllda: 

 

a) Det måste vara frågan om ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Med verkligt 

och avgörande yrkeskrav avses att kravet är nödvändigt för arbetet och inte 

uppdiktat. Exempel på det skulle kunna vara när man ställer omotiverade 

höga språkkrav för att få ett visst arbete. 

 

b) Det ska vara fråga om ett berättigat syfte. Ett berättigat syfte skulle kunna 

vara att man vill uppnå eller förhindra något. Exempel på det är när 

arbetsgivare ställer upp särskilda längdkrav med motiveringen att man vill 

förhindra belastningsskador. 

 

c) Kravet ska vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Att ett krav är 

lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet, innebär att inga alternativa 

vägar finns eller att dessa är ännu sämre och att åtgärden står i proportion till 
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det syfte som man försöker uppnå.  På sidan 19 i OFRs handbok beskriv en 

undantagssituation vid en kvinnojour. 

 

 

2) Åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor. Det som avses 

här är möjligheten till positiv särbehandling när det gäller (och enbart närt det 

gäller) kön. 

 

Positiv särbehandling innebär att arbetsgivaren vid en rekrytering kommer att ge 

det underrepresenterade könet företräde till lediga arbeten. För att det inte ska bli 

fråga om regelrätt kvotering, som inte är tillåtet i Sverige, måste vissa 

förutsättningar vara infriade. Främst gäller att skillnaden i 

kompetens/kvalifikationer eller meriter mellan den som erhåller respektive inte 

erhåller arbetet måste vara ”lika eller närmast lika”. Mot bakgrund av ramarna 

som omgärdar positiv särbehandling har det i praktiken visat sig svårt att tillämpa 

denna möjlighet för att uppnå jämställdhet. Detta till trots erbjuder möjligheten till 

positiv särbehandling en metod att uppnå könsbalans i arbetslivet. Observera att 

positiv särbehandling inte är tillåtet vid bestämmande eller tillämpning av löner 

eller andra anställningsvillkor (se DL 2 kap. 2 §, 2st). Positiv särbehandling är inte 

heller tillåtet för övriga diskrimineringsgrunder. Etiska dilemman och 

lagstiftningen kring PUL torde vara några av faktorerna påverkar lagstiftarens 

ställningstagande. Under rubriken positiv särbehandling sid. 20 utvecklas detta 

ytterligare i OFRs handbok.  

 

3) Tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller 

invaliditetsförmåner. Det är tillåtet att i avtal ange att en förmån av de nämnda ska 

utfalla när en person uppnått en bestämd ålder.  

 

4) Särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte. Ett exempel som 

återges i förarbetena till diskrimineringslagen är att man i en teateruppsättning 

som handlar om ungdomar och vänder sig till ungdomar inte kan kräva att 

rollerna ska besättas av ”äldre”. Andra undantag är rätt till fler semesterdagar 

eller förlängd uppsägningstid kopplad till ålder. 

 

Du kan läsa mer om detta i OFRs handbok under rubrik Diskrimineringsgrunder 

sid. 14  
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Diskrimineringsförbud 
 

 
I den vänstra delen av PowerPoint-bilden återfinns de individer/grupper (på bilden kallat 

personkrets) som skyddas i diskrimineringslagen. På den högra delen av bilden återges de 

tillfällen i arbetslivet där förbudet gäller. 

 

I princip omfattas alla individer som söker anställning, är anställda eller inhyrda av 

diskrimineringslagen. Och skyddet gäller de flesta tänkbara situationerna i arbetslivet. 

Även den som gör en förfrågan omfattas men inte när det gäller diskriminering på 

grund av bristande tillgänglighet. 
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Diskrimineringsgrunderna  

 
PowerPoint-bilden är en översikt över de sju diskrimineringsgrunderna som skyddas i 

lagstiftningen  

 

År 2009 fick Sverige ett skydd för sju diskrimineringsgrunder mot tidigare fem när 

även könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder tillkom. Det är kring dessa 

sju diskrimineringsgrunder som rättstvister kan uppstå varför dessa mer noga 

diskuteras. 
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Diskrimineringsgrund: Kön 

 
Powerpoint-bilden visar en bild som är hämtad ur boken – Vad är diskriminering? – En facklig 

handbok. Sid 18 i OFRs handbok 

 

Definition  

Innan lagen förändrades 2009 fanns det ingen definition för diskrimineringsgrunden 

kön. Men i samband med att den nya diskrimineringsgrunden könsöverskridande 

identitet eller uttryck infördes i lagen behövdes det en definition som skiljde dessa 

diskrimineringsgrunder åt. På sidan 18 i handboken finns ytterligare information.  

 

Påpekande 

Under graviditeten omfattas kvinnor av skyddet i diskrimineringslagen. Här handlar 

det om ett förbud mot diskriminering. När barnet väl har kommit till världen omfattas 

föräldrar även av föräldraledighetslagen. Observera att det dock här rör sig om ett 

förbud mot missgynnande och inte diskriminering. Detta kan vara förvirrande men bra 

att komma ihåg så att rätt språkbruk används. 

 

I förarbetena till föräldraledighetslagen (prop. 2005/06:185) uppehåller man sig vid det 

här problemet på sidan 76. Under rubriken ”Gravida och föräldralediga bör behandlas 

lika” utvecklar man varför det inte är möjligt att ha ett identiskt diskrimineringsskydd 

för båda situationerna (Gravid respektive Föräldraledig). Det beror på skillnaderna 

vad gäller rekvisit och undantagsmöjligheterna.   

 

Undantag  

Undantag för diskrimineringsgrunden kön är möjliga liksom positiv särbehandling. Se 

tidigare bilder och förklaringar. 
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Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet eller utryck 

 
Powerpoint-bilden visar en bild på transsymbolen som kombinerar tecknen för kvinna, man 

samt en kombinerad form av dessa. Se sidan 21 i OFRs handbok 

 

Definition  

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

kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra 

ett annat kön). Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda 

könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till 

exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. I diskrimineringslagen 

används begreppen könsöverskridande identitet eller uttryck. medan DO ofta 

använder begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att 

begreppet "könsöverskridande" riskerar att befästa en bild av att personer som 

omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där det finns starka 

normer och föreställningar om kön. Exempel på könsöverskridande identitet och 

uttryck är:  

 

 Transvestism - En transvestit har ett behov av att klä sig i det motsatta könets 

kläder. Den som är transvestit har ingen önskan att byta kön permanent. 

 

 Transgender - Den som är transgenderist är varken transsexuell, transvestit eller 

intergender men upplever sig inte vara traditionell kvinna eller man. En 

transgenderist kan leva mer eller mindre konstant i det motsatta könets roll utan 

att för den skull vilja byta kön permanent. En transgenderist kan också anse sig 

tillhöra det motsatta könet men manifesterar inte detta utåt t.ex. genom sitt 

utseende eller sitt beteende. 
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 Intergender - Med intergender avses en person som definierar sig som att befinna 

sig mellan eller bortom de traditionella könen eller som väljer att inte definiera sin 

könsidentitet alls. 

 

 Intersexuell - Den som är intersexuell kan t.ex. vara född med atypiska könsorgan. 

Det kan därför vara oklart vilket kön den som är intersexuell har. 

 

 Transsexuella - Den som är transsexuell upplever sig tillhöra det motsatta könet. 

Oftast önskar den som är transsexuell att genom medicinsk och kirurgisk 

behandling korrigera sitt kön.  

 

Påpekande 

Av sista stycket 1 kap. 5§ i diskrimineringslagen framgår att ”även den som avser att 

ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön”. 

Det innebär att, till skillnad från ovannämnda exempel, så skyddas transsexuella av 

diskriminering kön.   

 

För mer information se OFRs handbok sidan 21. 
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Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet 

 

Powerpoint-bilden visar en bild som är hämtad ur boken – Vad är diskriminering? och 

föreställer en kvinna med (uppenbar) utländsk bakgrund. Sidan 22 i OFRs handbok. 

 

Definition 

Så som återgivet på bilden. Med ordalydelsen ”annat liknande förhållande” avses 

sådant som ogrundade föreställningar om vissa etniska gruppers egenskaper, utseende 

eller nedsättande beteckningar av personer med viss bakgrund. Även förmodad etnisk 

tillhörighet inkluderas i diskrimineringsskyddet. Individen behöver dessutom inte 

själv identifiera sig som tillhörande en viss etnisk grupp. Det handlar således om ett 

skydd mot diskriminering relaterat till diskrimineringsgrunden och inte till personen. 

Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet diskuteras närmare i OFRs handbok sidan 

22.  

 

Undantag 

Undantag är möjliga om arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav med berättigat syfte. Till exempel när det gäller 

företag som tillhandahåller personliga tjänster för personer ur en viss kultur eller 

språkområde. Gäller främst hemtjänst eller personlig assistens.  
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Diskrimineringsgrund: Religion eller annan trosuppfattning 

 
PowerPoint-bilden visar vad kvinnan på den förra bilden arbetade med. Hon arbetar i ett kök 

och hackar korv. Bilden visar på det täta sambandet som ofta finns mellan 

diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religiös övertygelse. Bilden återspeglar ett 

faktiskt ärende som tas upp i handboken på sidan 62.  

Definition 

Själva begreppen religion och trosuppfattning definieras ej närmare i lagtexten men 

flera exempel på vad som avses återfinns i de förarbeten som lagen vilar på. Här 

återges som exempel: 

 buddism,  

 ateism och  

 agnosticism  

 

Samtliga trosuppfattningar, inklusive den kristna omfattas av lagskyddet. Samtidigt 

drar man en gräns och slår fast att etiska eller filosofiska värderingar, politiska 

åskådningar liksom rasistiska övertygelser faller utanför diskrimineringsskyddet.  

 

Undantag  

Undantag är möjliga om arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte.  

 Till exempel präst i svenska kyrkan. I de situationer där religionen ska utövas eller 

företräda kyrkan kan undantaget vara berättigad (se Diskrimineringslagen – En 

kommentar). 
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Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning 

 
PowerPoint-bilden återfinns i boken och visar på en form av funktionsnedsättning 

(rörelsehinder). Viktigt att komma ihåg är att rörelsehinder bara är en av många 

funktionsnedsättningar som kräver olika anpassningar. Astma, psykiska 

funktionsnedsättningar, hörselskador, kognitiva svårigheter, mag- och tarmbesvär är bara några 

i raden av många. Om funktionsnedsättning sidan 26 i OFRs handbok. 

 

Definition 

Så som det beskrivs på bilden. Även felaktigt förmodande av funktionsnedsättning 

omfattas. Däremot omfattas inte anlag för en viss sjukdom av diskrimineringsskyddet. 

Själva begreppet – funktionsnedsättning, infördes för några år sedan. Innan dess 

använde man sig av begreppet funktionshinder. Men som en markering att ett hinder 

bara uppstår i det fallet som arbetsgivaren eller samhället inte vidtar nödvändiga 

åtgärder, övergick man i lagen till att använda samma begreppsapparat som 

intresseorganisationerna tidigare använde sig av. Även ordet – funktionsnedsättning 

kan komma att bytas ut. Till exempel är det vanligt att man numera talar om 

funktionsförutsättningar.  

Villkoren i arbetslivet för funktionsnedsatta ser mycket olika ut beroende på om 

funktionsnedsättningen är synlig, leder till nedsatt arbetsförmåga, mycket frånvaro 

eller endast yttrar sig vid enstaka tillfällen. För till exempel rörelsehindrade, syn- eller 

hörselskadade kan problemen yttra sig genom att man uppfyller kompetenskrav men 

inte kallas till intervju då arbetsgivaren förmodar att det leder till ett kostsamt 

anpassningsstöd. För personer med dolda funktionsnedsättningar finns en rädsla för 

att bli trakasserad, till exempel på grund av att man plötsligt tvingas vara borta från 

arbetet under kortare eller längre tider.  
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Ett stort problem är framför allt okunskapen om vad de olika 

funktionsnedsättningarna innebär och de föreställningar som finns om kostsamma 

eller mycket ingripande organisatoriska förändringar för att anpassa arbetsplatsen till 

”enstaka individer”. På grund av att funktionsnedsättningar tar sig många olika 

uttryck gäller det att ha ett mycket brett perspektiv på arbetsmiljö, arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden i största allmänhet. 

Undantag 

Undantag är möjliga om arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav med berättigat syfte. Här kan det finnas många 

exempel där undantagen skulle kunna komma ifråga. Det är dock beroende av hur 

funktionsnedsättningen yttrar sig. Vissa yrken kräver att man kan uppvisa ett intyg om 

att man är fullt frisk. Ett sådant krav kan naturligtvis bli föremål för en 

saklighetsprövning.  
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Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning 

 
PowerPoint-bilden visar regnbågsflaggan som står för stolthet och mångfald för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även för respekt för 

medmänniskor och tolerans i allmänhet. Läs mer om sexuell läggning på sidan 28 i OFRs 

handbok. 

 

Definition  

Så som det beskrivs på bilden. Även heterosexuella skyddas och felaktigt förmodad 

sexuell läggning omfattas av diskrimineringsskyddet. 

 

Påpekande  

En avgörande distinktion görs mellan sexuell läggning och sexuellt beteende. Utanför 

lagen faller beteenden och sexuella variationer som finns hos såväl homo-, bi- som 

heterosexuella personer. Till exempel ett sado-masochistiskt förhållande är inte knutet 

till en viss sexuell läggning och omfattas därför inte av diskrimineringsskyddet. 

 

Undantag 

Undantagsmöjlighet finns men oklart i vilka situationer det skulle åberopas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transpersoner
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Diskrimineringsgrund: Ålder 

 
PowerPoint-bilden är tagen från OFRs handboken och exemplifierar ett ärende hos DO om en 

man som trots tillräckliga kvalifikationer, inte ens kallades till intervju. Då det handlade om ett 

”antal” lediga tjänster, begärde mannen ut handlingarna (enligt 2 kap. 4 § i DL) för de som fick 

jobben. Ingen under 36 år anställdes. DO nådde en förlikningslösning. Läs mer om 

åldersdiskriminering på sidan 29 i OFRs handbok. 

Definition  

Enligt bilden ovan. Utifrån den vaga definitionen saknar det exakta årtalet relevans 

men yngre eller relativt unga människor som försöker etablera sig på arbetsmarknaden 

kan uppleva olika former av åldersdiskriminering. Samma problem kan personer som 

befinner sig nära pensionsåldern vittna om. Men att dra en exakt gräns är både 

omöjligt och inte relevant då det är omständigheterna i övrigt som avgör om en 

åldersdiskriminerande situation föreligger eller inte. 

 

Undantag 

Undantag är möjliga: Just åldersdiskrimineringsskyddet är föremål för en rad 

undantag i diskrimineringslagen. Vid sidan av undantagsmöjligheterna på grund av 

arbetets natur eller i det sammanhang som arbetet ska utföras i, finns de 

undantagsmöjligheter som vi tidigare har pratat om:  

 Vid tillämpning av åldersgränser i kollektivavtal eller liknande för rätt till 

pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner. Undantagsmöjligheten gör det 

möjligt för en arbetsgivare att i ett avtal slå fast att en sådan förmån ska utfalla när 

personer uppnått en viss ålder.  
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 För särbehandling på grund av ålder om syftet är berättigat. Till exempel en 

teateruppsättning som kräver en viss ålder av skådespelarna för att upplevas som 

realistisk.  
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Diskrimineringsformer 

 
Powerpoint-bilden återger en samlad bild över de olika diskrimineringsformerna samt 

regelverket för repressalieförbud. Dessa diskuteras mer noga i de kommande bilderna med 

undantag för repressalieförbud då bilden är rätt så uttömmande på den punkten. Ett förbud mot 

repressalier gäller om man gjort en anmälan om diskriminering eller trakasserier, medverkat i 

en utredning, avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. 
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Direkt diskriminering  

 
PowerPoint-bilden återger definitionen, exempel, hänvisning till AD-dom och vilka rekvisit 

(villkor) som ska vara uppfyllda för att kunna driva ett ärende om direkt diskriminering. Den 

svagt gråa texten är inte en rekvisit så som de uttrycks i lagens mening men kan ändå vara bra 

att ha i bakhuvudet då det är något som behöver stämmas av för att se om det påverkar ärendet 

eller inte. 

 Direkt diskriminering kan föreligga när någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband 

med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

 

 Exempel på direkt diskriminering: 

o Om någon söker ett arbete och uppfyller kraven i annonsen men inte blir 

kallad till intervju medan någon annan som har samma eller liknande 

meriter blir kallad till intervju, om skillnaden i behandling har samband med 

en diskrimineringsgrund, till exempel personens kön. 

 

 Rättsfall: En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde 

transporter för ett landsting. Ett annat bolag vann senare en upphandling för 

aktuella transporter och avsåg därför att anställa chaufförer. Kvinnan sökte arbete 

hos det nya bolaget. Vid tidpunkten för anställningsintervjun var hon gravid. 

Frågan var om det nya bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering när de inte 

erbjöd henne anställning? Av de 34 chaufförer hos det ursprungliga företaget var 

det tre personer som inte sökte fortsatt anställning hos bolaget. Av övriga 

chaufförer var det endast två personer som det nya bolaget inte erbjöd anställning, 

varav den gravida kvinnan var en. Den andra chauffören valdes bort på grund av 

misskötsamhet. Totalt anställde bolaget 29 chaufförer som tidigare varit anställda 

hos det gamla bolaget. Observera att det inte rörde sig om en 

verksamhetsövergång i detta ärende. 
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 Rekvisit – Vid en utredning om det rör sig om direkt diskriminering behöver att 

antal förutsättningar (rekvisit) vara uppfyllda.  

o Missgynnande – till att börja med måste ett missgynnande ha uppstått. Ett 

missgynnande uppstår om någons handlande eller beslut får en negativ följd 

för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag. Det kan 

handla om att en person kommer i ett sämre läge eller går miste om en 

förbättring, en förmån eller service. Det spelar ingen roll om det finns en 

avsikt att missgynna eller inte; det är effekten eller resultatet som avgör om 

det är ett missgynnande.  

 Exempel: Den gravida kvinnan gick miste om jobbet! 

 

o Jämförbar situation - För att det ska handla om diskriminering måste någon 

ha blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det 

innebär att den som anser sig har blivit diskriminerad ska jämföras med 

någon annan som befinner sig i en liknande situation. Om det saknas en 

verklig jämförelseperson kan jämförelsen göras med hur en hypotetisk, 

förmodad, person skulle ha blivit behandlat. Om två personer söker samma 

jobb och de har ungefär liknande meriter så är de i en jämförbar situation. Är 

det för stor skillnad i meriterna så är de två oftast inte i en jämförbar 

situation enligt lagen.  

 Exempel: Av de 34 chaufförer som hade möjlighet att söka de lediga 

tjänsterna hos det nya bolaget, var det tre personer som inte sökte 

fortsatt anställning hos bolaget. Utredningen visade att kvinnan var i 

en jämförbar situation som flertalet sökande. 

 

o Orsakssamband: Finns det ett samband mellan den missgynnande 

behandlingen och diskrimineringsgrunden? Eller kan sakliga faktorer 

förklara missgynnandet? 

 Exempel: Arbetsgivaren hänvisade till att hon bland annat genom sin 

”påstridighet under rekryteringsprocessen och sin oförmåga att 

respektera bolagets förfarande i rekryteringsprocessen” samt hennes 

kontakter med media, visat att hon inte var lämplig för jobbet. Med 

andra ord försökte arbetsgivaren sig på att bryta presumtionen om 

diskriminering genom att ange ett antal omständigheter som kan 

uppfattas som sakliga då dessa saknar samband med graviditeten och 

därmed diskrimineringsgrunden kön. 

 

o Ytterligare en aspekt är att se om det för arbetsgivaren är möjligt att åberopa 

någon av undantagsmöjligheterna här. I det här fallet skulle arbetsgivaren 

kunna åberopa 1) särbehandling som föranleds av en egenskap i arbetet med 

mera eller 2) åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet.  

 Exempel (hypotetiskt):  

1) Arbetets natur eller det sammanhanget som arbetet ska utföras i gör att kvinnor 

eller gravida inte kan utföra arbetet och därför inte heller kommer att anställas. 



  Signatur & Edition vers 2016-05-25 30 (48) 

Något sådant undantag verkar dock inte vara realistiskt när det handlar om 

arbetet som chaufför. Bolaget åberopade heller aldrig det undantaget.  

 

2) Arbetsgivaren åberopar positiv särbehandling vid anställningsbeslut. Det vill 

säga man prioriterar manliga chaufförer vid närmast lika kvalifikationer med 

mera. Mot bakgrund av att jobbet troligen redan är mansdominerat faller det 

undantaget på sin egen orimlighet. Bolaget åberopade inte heller det 

undantaget.  

 

Slutsats - Efter en utredning gör arbetsdomstolen bedömningen att det nya bolaget 

brutit mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen genom att inte ha erbjudit 

kvinnan någon anställning hos bolaget. Arbetsdomstolen kommer fram till att 

graviditeten var den avgörande anledningen till bolagets agerande. Arbetsdomstolen 

fann sammanfattningsvis att omständigheterna var sådana att 

diskrimineringsersättningen bestämdes till 75 000 kr. 
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Indirekt diskriminering  

 
PowerPoint-bilden återger definitionen, exempel, hänvisning till AD – domen och vilka villkor 

som ska vara uppfyllda för att kunna driva ett ärende om indirekt diskriminering. Den svagt, 

gråa texten är inte rekvisit så som de uttrycks i lagens mening men kan vara bra att hålla koll 

på under utredningen för att se om det rör sig om diskriminering eller inte.  

 

 Indirekt diskriminering kan inträffa när det finns en regel eller en rutin som verkar 

neutral men som särskilt missgynnar personer utifrån någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Regeln, förfaringssättet (eller liknande) kan vara 

diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.  

 

o Exempel: Det mest kända exemplet i Sverige är längdkrav för att få en viss 

anställning vilket vi går in på nedan. Men det kan också röra sig om 

specifika kvalifikationskrav som efterfrågas i en rekryteringsannons. Ej 

nödvändiga krav på körkort kan missgynna personer med 

funktionsnedsättning. Överdrivna språkkrav kan missgynna personer med 

annan etniskt bakgrund än svensk osv. Många gångar kan dock dessa krav 

vara nödvändiga och befogade varför en utredning och intresseavvägning 

behöver göras. Det är dock inte att betrakta som indirekt diskriminering om 

följande kriterier är uppfyllda: 

 

 Syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och 

objektivt godtagbart. Detta innebär att syftet ska vara värt att skydda i 

sig och vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför 

principen om icke-diskriminering. 

 De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet. Det innebär att det inte finns andra alternativa sätt att uppnå 

syftet. 
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 Rekvisit: I stort samma som vid direkt diskriminering med undantag för att 

intresseavvägning och en proportionalitetsprövning tillförs och att det inte är 

möjligt med hypotetiska jämförelsepersoner eller grupper. Skillnaderna vid 

jämförelsen måste dessutom vara ”betydande”. Indirekt diskriminering förklaras 

enklast genom en genomgång av AD-domen med Volvo Personvagnar. 

 

o Rättsfall: Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med 

hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på viss kroppslängd 

(163 cm). Frågan är om företaget härigenom gjort sig skyldigt till indirekt 

könsdiskriminering? 

 

 Missgynnande – Genom en intresseanmälan ansökte kvinnan om 

anställning hos Volvo Personvagnar. Genom att kryssa i olika rutor på 

den blankett som hon använde, angav hon att hon var 159 cm lång. 

Bolaget meddelade senare att hon inte, med anledning av bolagets 

längdkrav, kunde erbjudas något arbete. Längdkravet innebär att det 

för anställning i bolagets erfordras sökanden som är mellan 163 och 

195 cm långa. 

 

 Jämförbar situation – Kravet på en kroppslängd om minst 163 cm 

innebär att 28,2 procent av den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder 

utesluts från anställning i bolagets fabriker. Motsvarande siffra för 

männen är under en procent. JämO (som drev fallet) ansåg att gränsen 

vid 163 cm var godtyckligt satt. Om gränsen hade gått vid 160 cm hade 

12,6 procent av kvinnorna undantagits från möjligheten att få 

anställning i någon av fabrikerna. Vid den nivån hade det varit 

tveksamt om det varit fråga om indirekt diskriminering eftersom 

skillnaden mellan män och kvinnor då inte skulle vara så stor. Vid 

gränsen 163 cm är det ostridigt att skillnaden mellan könen är så stor 

att det i och för sig kan vara fråga om indirekt diskriminering.  

 

 Proportionalitetsprövningen tar fasta på (1) om det finns ett berättigat 

syfte med åtgärden/behandlingen/bestämmelsen som leder till indirekt 

diskriminering, (2) om det är lämpligt att tillämpa just denna 

behandling med mera och (3) om det är nödvändigt för att uppnå 

själva syftet? 

 

 Intresseavvägning – Arbetsgivarparterna menade att längdkravet var 

lämpligt för att uppnå målet att minska risken för belastningsskador. 

De hävdade vidare att kravet var nödvändigt eftersom det inte fanns 

några andra sätt att uppnå detta mål. JämO å sin sida gjorde gällande 

att längdkravet var olämpligt eftersom det är ett alltför trubbigt 

kriterium för att fylla syftet att minska belastningsskador. Det fanns 

enligt JämO andra faktorer som har betydelse för risken att drabbas av 

arbetsskador. Vidare menade JämO att det fanns handlingsalternativ i 
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form av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder. Kravet var därför 

enligt JämO inte heller nödvändigt. 

 

 Slutsats: Enligt Arbetsdomstolens framkom det av utredningen inte 

någon entydig bild av längdkravets betydelse för att minska risken för 

belastningsskador. Tillämpningen av den nedre gränsen för 

längdkravet hade en klart negativ effekt för de kvinnliga 

arbetssökande som automatiskt sållades bort. Genom att tillämpa 

längdkravet gentemot kvinnan när hon sökte arbete hos bolaget har 

bolaget gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering, resonerade 

AD.  
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Bristande tillgänglighet 

 
PowerPoint-bilden återger definitionen, rekvisit och exempel. På grund av att definitionen 

(bristande tillgänglighet) först infördes i januari 2015, saknas det aktuella AD-domar. AD-

domen i exemplet kan dock betraktas som närliggande i vad som avses med bristande 

tillgänglighet.  

 

Bristande tillgänglighet infördes som en form av diskriminering år 2015. Inom 

arbetslivets område fanns en skyldighet att genomföra tillgänglighetsåtgärder redan 

tidigare. Denna skyldighet gäller för händelser som har inträffat före den 1 januari 

2015. Även den som är eller kan bli aktuell som inhyrd eller inlånad personal omfattas 

av skyddet. Förbudet gäller däremot inte personer som på eget initiativ gör en 

förfrågan om arbete. 

 

 Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning 

missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder 

för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan 

funktionsnedsättningar. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att 

genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person 

med funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga 

tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering. 

Underlåtenhet kan både vara att den som är ansvarig för en verksamhet inte gör 

något alls eller att de åtgärder som denne genomfört inte är tillräckliga. 

Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en 

funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med den/de personer som 

blev kallade till intervju eller anställda och som inte var funktionsnedsatta.  

 

Lagen ställer krav på att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder. Vilka åtgärder 

som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall. I 

helhetsbedömningen av vad som är en skälig åtgärd tas även hänsyn till: 

a) De ekonomiska och praktiska förutsättningarna i verksamheten. 
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b) Hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och 

verksamheten är. 

c) Andra omständigheter av betydelse, till exempel nyttan av en åtgärd. 

 

 Exempel på åtgärder - Åtgärder för tillgänglighet kan handla om stöd eller 

personlig service, information och kommunikation, samt den fysiska miljön. 

Exempel på åtgärder som kan krävas kan vara att ta bort trösklar eller att erbjuda 

hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet. Det kan 

handla om att se över tekniska hjälpmedel för datorer, hörselslingor i 

möteslokaler, god ventilation, trösklar som tas bort, toaletter som 

handikappanpassas, eget rum, avgränsade arbetsuppgifter med mera. På grund av 

mångfalden av funktionsnedsättningarna, deras olika komplexitet och det faktum 

att många funktionsnedsatta döljer sin funktionsnedsättning är det viktigt att 

tänka brett och försöka vara förutseende.  

 

 Rättsfall: Observera - på grund av att diskrimineringsförbudet nyligen infördes så 

saknas det relevanta rättsfall att utgå ifrån. Men det nya diskrimineringsförbudet 

torde ligga nära det rättsfallet som presenteras här och ger därför en god bild över 

hur lagstiftaren kan komma att se på och tolka bristande tillgänglighet. En gravt 

synskadad kvinna sökte arbete på Försäkringskassan som handläggare av ärenden 

om sjukpenning och sjukersättning. Hon nekades anställning med hänvisning till 

hennes ”funktionshinder”. Frågan gällde om Försäkringskassan hade gjort sig 

skyldig till direkt diskriminering på grund av funktionshinder genom att inte 

vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att skapa en situation så att den 

synskadade kvinnan skulle hamna i en jämförbar situation med personer utan 

funktionshinder. 

 

 Rekvisit: Även här – missgynnande men specifikt för bristande tillgänglighet är 

klarläggandet om arbetsgivaren har underlåtit att vidta åtgärder. Det vill säga 

underlåtit att försätta en person (funktionsnedsatt) i en jämförbar situation. 

 

o Missgynnande: Kvinnan, som är gravt synskadad sökte arbete vid 

Försäkringskassan som utredare/bedömare av sjukpenning- och 

sjukersättningsärenden. Hon blev kallad till en personlig intervju där hon 

fick beskedet om att hon inte var aktuell för tjänsten eftersom 

Försäkringskassans datorsystem inte gick att anpassa för synskadade. 

 

o Jämförbar situation: För att försättas i en jämförbar situation hade 

arbetsgivaren varit tvungen att tillgänglighetsanpassa arbetet och 

arbetsplatsen. För kvinnan ifråga som är gravt synskadad, har 

tillgänglighetsanpassningen främst handlat om att hon behövt tekniska 

hjälpmedel för att kunna läsa den information som finns i datasystemet och i 

pappersakter. Hon har även varit i behov av stöd för att kunna navigera i 

systemet och använda datorprogrammen. Information som visas på 

datorskärmar kan genom anpassade datorsystem och 
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skärmläsningsprogram översättas för synskadade till talsyntes eller 

punktskrift. Ett generellt problem för personer med synskada är att 

handskrivet material inte kan göras tillgängligt genom tekniska hjälpmedel 

utan måste tolkas med hjälp av personligt biträde som läser eller skriver in 

den handskrivna texten och på så sätt gör den tillgänglig för den 

synskadade. Oftast är det personliga biträdet någon som är anställd hos 

samma arbetsgivare som den med funktionsnedsättningen och som alltså 

har andra arbetsuppgifter vid sidan av uppgiften som personligt biträde.  

 

o Underlåtenhet: Försäkringskassan motiverade sitt ställningstagande med att 

kvinnan till följd av sin synskada inte haft sakliga förutsättningar för tjänsten 

som utredare/bedömare. Inte ens genom användande av tekniska 

hjälpmedel skulle hon haft förutsättningar för att klara av tjänsten som 

utredare/bedömare. De stöd- och anpassningsåtgärder som hade krävts för 

att kvinnan skulle komma i en jämförbar situation med personer utan 

hennes funktionsnedsättning hade varit alltför kostsamma och tidskrävande 

att utföra för att de ska anses skäliga. 

 

 Slutsats: Vid en bedömning om vilka åtgärder som kan vara skäliga att vidta 

så behöver en mängd faktorer vävas in. Arbetsgivarens ekonomiska- och 

storleksmässiga förutsättningar är två faktorer. Sammanfattningsvis kom AD 

fram till att det inte var skäligt att Försäkringskassan skulle ha vidtagit de 

stöd- och anpassningsåtgärder som hade behövts för att sätta den 

synskadade kvinnan i en jämförbar situation med de personerna utan 

hennes funktionsnedsättning. Därmed hade hon inte sakliga förutsättningar 

för tjänsten som utredare/bedömare. Försäkringskassan har därför inte 

diskriminerat henne när hon nekades anställning på grund av sin 

funktionsnedsättning. 
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Trakasserier och sexuella trakasserier 

 
PowerPoint-bilden återger definitionerna för både trakasserier och sexuella trakasserier med 

tillhörande rekvisit och ett exempel på ett ärende i AD. Längst ned bild på den högra sidan 

återfinns en trestegsprocess. Den återspeglar arbetsgivarens skyldighet att, vid kännedom, 

utreda påståenden om trakasserier med mera och vidta lämpliga åtgärder om trakasserier 

konstateras (2 kap. 3 §). Utifrån de aktiva åtgärdsbestämmelserna i lagen så har arbetsgivaren 

dessutom en skyldighet att dokumentera sina åtgärder så att arbetsgivaren kan förebygga och 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Således bildar dessa tre krav en process: 1) 

utreda 2) följa upp 3) förhindra. 

 

 Definition: Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att 

omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband 

med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. Om trakasserierna 

inte har någon bäring på någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan det 

istället hanteras som kränkande särbehandling via arbetsmiljöföreskriften 2015:4 – 

Organisatorisk och social arbetsmiljö.  

o Exempel: Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för 

förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 

diskrimineringsgrunderna. Exempelvis – käringar fixar inte det här, – 

det här är inget för fjollor osv.  

 

 Definition: Sexuella trakasserier innebär ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet. Den främsta 

skillnaden mellan definitionen trakasserier och sexuella trakasserier är att 

trakasserierna tar sig klara sexuella uttryck. Det behöver inte vara fråga om fysisk 

beröring utan kan vara frågan om sexuella anspelningar, krav på sexuellt 

bemötande av sexuell natur, ovälkomna förslag, visande av sexuella bilder och 

material med mera. 

o Ett exempel på sexuella trakasserier kan vara när en person blir utsatt 

för fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen ifråga själv 
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upplever som kränkande. 

 

 Rekvisit:  

o Missgynnande: Precis som för de tidigare nämnda definitionerna gäller även 

här att ett missgynnade ska ha inträffat här i forma av att ha tillfogats obehag 

eller liknande. 

 

o Orsakssamband: Vid trakasserier behöver det också finnas ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och någon av 

diskrimineringsgrunderna. När det gäller sexuella trakasserier däremot 

saknas det krav på orsakssamband med någon diskrimineringsgrund. 

Istället är det handlingen eller uppträdande som ska ha en sexuell 

anknytning.  

 

o Oönskat: Avgörande däremot är att det måste vara oönskat. Det är den som 

är utsatt för trakasserierna eller de sexuella trakasserierna som avgör vad 

som är oönskat eller kränkande. Men händelsen får inte vara alltför 

bagatellartade händelser. De ska vara märkbara och tydliga (se gärna prop. 

2007/08:95 s, 492 f).   

 

o Insikt: Rekvisitet oönskat hänger tätt samman med rekvisitet insikt. Enligt 

lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska 

bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att 

den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är 

ovälkommet. I vissa situationer (särskilt vid sexuella trakasserier) kan 

kränkningen/missgynnandet vara så tydligt att inga påpekande krävs från 

den som känner sig trakasserad.  

 

 Rättsfall: En kommun har diskriminerat två arbetstagare genom att de av sin 

arbetsledare har utsatts för trakasserier som haft samband med deras etnicitet och 

kön samt för sexuella trakasserier. Han har även utsatt dem för repressalier på 

grund av deras anmälan av honom.  

o Missgynnandet: Arbetsledaren trakasserade kvinnorna genom att använda 

öknamn och uttalade sig om dem som "östflickorna". Trots att de sade ifrån 

och att de ville att arbetsledaren skulle använda deras riktiga namn fortsatte 

han med de kränkande tillmälena. Arbetsledaren hade även satt upp en 

kränkande julhälsning i personalens lunchrum två år i rad. Julhälsningen var 

en teckning med en sadomasochistisk varelse med erektion. Båda 

arbetstagarna hade påtalat för arbetsledaren att de tog illa vid sig av bilden. 

Repressalierna bestod i att arbetsledaren, även efter deras anmälan till 

arbetsgivaren och DO skickade julhälsningen en gång till. 

o Orsakssamband: Epitet ”östflickorna” syftar på kvinnornas östeuropeiska 

ursprung och prostitution från östländerna. Det vill säga etnisk tillhörighet. 
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o Insikt: de hade vid ett flertal tillfällen och på olika sätt påtalat att de ville bli 

tilltalade vid sina rätta namn och att de tog illa vid sig av den pornografiska 

julhälsningen. 

 

o Slutsats: Arbetsdomstolen förpliktade arbetsgivaren att till kvinnorna betala 

allmänt skadestånd med ränta (diskrimineringsersättning fanns inte i 

dåvarande lagstiftning). Däremot ogillades DO:s talan om repressalieförbud. 

Läs mer om trakasserier i handboken sidan 100.   
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Instruktion att diskriminera  

 

PowerPoint-bilden återger definitionen som finns i lagen. Med punkterna 1-5 avses 

instruktioner som leder till direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande 

tillgänglighet, trakasserier eller sexuella trakasserier. Bilden till höger ska återspegla en 

situation där vissa personer eller grupper inte välkomnas. 

 

 Definition: Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar 

någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon 

annan. Det kan också handla om en instruktion att diskriminera till en person eller 

ett företag som åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag. 

Instruktionen kan till exempel vara att enbart arbetssökande med svenska namn 

ska intervjuas.  

 

 Rekvisit: I och med att instruktionsförbudet gäller för övriga 

diskrimineringsdefinitioner (direkt, indirekt, tillgänglighet, trakasserier, sexuella 

trakasserier) gäller samma rekvisit här som där. I stora drag innebär det att en 

missgynnande effekt ska ha inträffat som är kopplat till någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna.  

 

 Rättsfall: saknas i nuläget 
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Bevisning om diskriminering 

 

PowerPoint-bilden återger regleringen i diskrimineringslagen som ger facket eller DO en 

skyldighet att först visa på omständigheter som pekar på att en diskriminering har ägt rum 

innan arbetsgivaren får till uppgift att bryta detta antagande.  

 

 Kravet på att fackliga parter ska visa på omständigheter att en diskriminerande 

situation föreligger har bland annat till syfte att tvinga den klagande parten att så 

gott det går få klarhet i om den missgynnande handlingen kan ha ett samband 

med någon diskrimineringsgrund. Mycket händer på en arbetsplats och allt 

behöver inte vara fråga om diskriminering. 

 

 När det kommer till frågan om vem som ska företräda den anställde så har det 

fackförbundet som den anställde tillhör ett företräde före DO att driva sin 

medlems fråga. Facket kan dock välja att avstå att företräda sin medlem för att 

istället låta DO prova frågan. 

 

Här exemplifieras diskriminering utifrån två typsituationer 

 

1) diskriminering i samband med rekrytering 

2) lönediskriminering 

Läs mer i handboken Bevisning, frister och påföljder sidan 52 
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Diskriminering vid rekrytering 

 

PowerPoint-bilden till vänster återger några vanligt förekommande steg i 

rekryteringsprocessen. Bilden till höger visar de rekvisit som kan bli aktuella vid hanteringen av 

ett diskrimineringsärende kopplat till rekryteringsprocessen.  

 

Diskriminering vid rekryteringssammanhang kan uppstå i alla led i en 

rekryteringsprocess. 

 

Rekryteringsbehov 

Till att börja med behöver man som arbetsgivare klarlägga om det överhuvudtaget 

finns ett rekryteringsbehov. Diskriminering kan till exempel förekomma vid 

arbetsledningsbeslut och således kan anställda ha rätt till företräde för lediga tjänster. 

Vid verksamhetsövergångar kan anställda ha rätt att övergå till den nya arbetsgivaren. 

Genom anpassning och kompetensutveckling kan anställda ha rätt till befintlig eller 

nya tjänster. Vid arbetsbrist gäller turordningsreglerna i lag och kollektivavtal som inte 

tillåter (ska tillåta) selektering utifrån någon diskrimineringsgrund. 

 

Kravprofilen 

Den kravprofil som bland annat kommer till uttryck i både rekryteringsannonsen och 

intervjuer, kan innehålla delar som direkt eller indirekt diskriminerar grupper och 

individer. Rättsfall har också visat att kravprofiler i annonser får en stor tyngd vid 

bedömningar om diskriminering ägt rum eller inte. Krav på felfri svenska, längdkrav, 

att dela vissa värderingar, friskhetsintyg med mera kan komma att fälla en 

arbetsgivare om dessa krav inte uppfyller kraven på ett berättigat syfte och lämplighet 

eller på annat sätt är förenligt med de undantagen som finns i lagen. Observera att en 

arbetsgivare kan ange diskriminerande önskemål i sin platsannons då endast 

jobbsökande och den som gör en förfrågan om lediga arbeten kan anmäla 

diskriminering. 
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Rekryteringsföretag 

I de fall som arbetsgivaren använder sig av rekryteringsföretag kan det hända att en 

viss kategori sökanden väljs bort. Även denna situation omfattas av 

diskrimineringsskyddet och det är arbetsgivaren som kan komma att ställas till svars 

för sina instruktioner. I det fallet som arbetsgivaren inte lämnat några instruktioner 

men rekryteringsföretaget ändå diskriminerar så kan arbetsgivaren ändå anses skyldig 

(se Prop. 2007/08:95 s. 137 f) Det gäller då att via avtalslagen begära ersättning från 

konsultföretaget. 

 

Urval 

Vid själva urvalet eller sållningen, för att få en hanterbar mängd som sedan ska kallas 

till en intervju, finns flera omständigheter att se upp med. Beroende på hur intresset 

varit kan arbetsgivaren vilja ta bort eller tillföra nya kriterier. Även det kan bli föremål 

för en anmälan i det fallet som det förfaringssättet direkt eller indirekt missgynnar 

vissa grupper utan godtagbar grund. 

 

Intervju 

En vanligt förekommande myt är att det skulle vara förbjudet för arbetsgivare att ställa 

vissa frågor i rekryteringssammanhang. Det finns inget frågeförbud i vare sig 

diskrimineringslagen eller annan svensk lagstiftning. Således står det arbetsgivaren 

fritt att ställa vilka frågor som helst. Däremot är det den efterföljande handlingen som 

kan bli föremål för en diskrimineringsanmälan. Arbetsgivare kan således ställa en 

fråga om graviditet vid en intervju så länge denne är beredd att också anställa kvinnan 

i fråga vid ett jakande svar. Praxis är dock att arbetsgivare undviker att ställa frågor 

som riskerar att uppfattas som diskriminerande. Å andra sidan har arbetssökande 

många gånger rätten att undanhålla eller ljuga om vissa saker. Ställer man som 

arbetsgivare till exempel frågan om graviditet eller någon sjukdom så riskerar man få 

ett oärligt svar tillbaka. Utifrån arbetsrättsliga regler kan det sedan vara svårt för 

arbetsgivaren att agera. Men i vissa fall är den anställde tvungen att svara 

sanningsenligt då arbetet kräver det. t.ex. körkortskrav om man ska arbeta som 

chaufför osv. 

 

Tester 

Olika typer av tester inför ett anställningsbeslut förekommer, särskilt vid högre eller 

specialistbefattningar. Utifrån vilka frågor som ställs i dessa tester eller vilka 

alternativa möjligheter som finns att utföra dessa tester på, så kan dessa bli föremål för 

en granskning utifrån ett diskrimineringsperspektiv.  

 

Anpassning 

Utifrån den tidigare genomgången av den nya diskrimineringsformen bristande 

tillgänglighet, behöver arbetsgivaren se över om denne behöver tillgänglighetsanpassa 

arbetsplatsen och/eller arbetsuppgifterna för sökande som har synbara eller 

kommunicerat sitt/sina funktionsnedsättningar. Observera att diskrimineringsskyddet 

inte gäller vid förfrågan om ett arbete (DL 2 kap. 1 §).  
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Anställningsbeslut 

Anställningsbeslutet måste vara saklig och bör utgå ifrån de på förhandbestämda 

kriterierna/kvalifikationerna. Att avvika från dessa är möjligt men även dessa nya 

kriterier ska vara sakliga. När en rekrytering ifrågasätts är arbetsgivarens vanliga 

argument att den personliga lämpligheten fällde avgörandet. Rätt omfattande praxis 

har utvecklats på området. Frågan är vad som ”gömmer” sig bakom begreppet 

personlig lämplighet? Egenskaper som flexibilitet, skinn på näsan, hårda nypor etc. 

kan komma att nagelfaras. AD har i tidigare domar uttalat att även om det kan vara 

svårt att exakt ange vad som legat till grund för arbetsgivarens bedömning av den 

personliga lämpligheten, måste bedömningen genomföras på ett objektivt sätt och den 

måste vara förklarlig och förståelig för utomstående bedömare. Läs mer om personlig 

lämplighet i handboken sidan 71. 

 

Vilket rekvisit som blir aktuellt är beroende på om diskrimineringen vid rekryteringen 

yttrar sig som en: 

 direkt diskriminering  

 indirekt diskriminering 

 bristande tillgänglighet 

 trakasserier  

 sexuella trakasserier  

 instruktioner att diskriminera 

Du kan läsa mer i OFRs handbok under rubrik rekrytering sidan 68. 
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Lönediskriminering 

 
PowerPoint-bilden visar processen vid hanteringen av lönediskrimineringsärenden. Exemplet 

utgår ifrån en situation vid direkt diskriminering. De stegen som nu kommer att diskuteras är: 

vilken rekvisit som behöver stämmas av, jämförelsen med individer/arbeten som kan anses som 

lika eller likvärdiga, förslag på vilka förklaringar som kan dyka upp under utredningen och som 

därför behöver granskas närmare. Beroende på utfallet av utredningen är sedan tre scenarier 

möjliga. 

 

 Rekvisit: Vid hanteringen av en påstådd lönediskriminering kommer mycket 

fokus att hamna på den jämförbara situationen. Samtliga diskrimineringsgrunder 

kan bli aktuella här men i realiteten har det nästan alltid rört sig om 

diskrimineringsgrunden kön. Att ha framgång i AD har dock visat sig svårt. Oftast 

faller det på att analysen/utredningen visat på att det saknats ett orsakssamband 

mellan själva missgynnandet och diskrimineringsgrunden.  

 

 Jämförelsen: Jämförelsen behöver göras med individer som är i en jämförbar 

situation och som utför arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga.  

 

o Med lika arbeten avses arbete som till sitt innehåll är lika eller närmast lika. 

Denna fråga blir aktualiserad i samband med en lönekartläggning där 

arbetsgivare slår fast vilka arbeten som denne anser vara lika, varför en 

utredning också kan inbegripa en granskning av arbetsgivarens 

lönekartläggning och arbetsvärdering. Lika arbeten handlar i klartext om att 

jämföra en kvinnlig ekonom med en manlig sådan hos samma arbetsgivare. 
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o Med likvärdiga arbeten avses arbeten som efter en sammantagen bedömning 

av vilka krav arbetet ställer avseende kunskap, färdighet, ansvar, 

ansträngning och till arbetsförhållandena, anses ha samma svårighetsgrad. I 

större organisationer krävs oftast en regelrätt arbetsvärdering för att slå fast 

vilka arbeten som kan anses vara likvärdiga. Mycket av dessa lagkrav 

regleras i lönekartläggningsbestämmelserna (DL 3 kap. 8-10 §§). Mest känd 

är fallet med en barnmorska som ansågs ha ett likvärdigt arbete som en 

sjukhustekniker. 

 

o En nyhet i lagen från och med januari 2017 är att även löneskillnader mellan 

högre värderade kvinnodominerade arbeten och lägre värderade övriga 

arbeten men med högre lön, ska kartläggas och analyseras. Då lagkravet är 

helt nytt saknas närmare anvisningar och praxis på området. Men 

förändringen i lagen öppnar för möjligheten att driva 

lönediskrimineringsärenden som vare sig berör lika eller likvärdiga arbeten 

utan arbeten som är helt olika till både sitt innehåll och svårighetsgraden.  

 

 Analysen: I princip samtliga lönekriterier kan vara sakliga förklaringar till en rådande 

löneskillnad så länge dessa är icke diskriminerande, transparanta och tillämpas 

konsekvent. Men även om dessa är vedertagna behöver man göra någon form av 

utredning för att säkerställa att dessa är relevanta och tillämpas konsekvent. Av 

lönekartläggningsbestämmelserna framgår att också arbetsgivarens bestämmelser och 

praxis om löner ska kartläggas och analyseras. Även här har man nytta av en 

granskning av arbetsgivarens lönekartläggning. En löneskillnad kan sakligt motiveras 

på olika sätt. På bilden anges exempel på ett antal vanligt förekommande lönekriterier 

och ”omständigheter” som brukar påverka lönen och som rätt tillämpat inte ska stå i 

strid med lönediskrimineringsförbudet. Men här behöver man genomföra en grundlig 

utredning för att säkerställa att lönekriteriernas definition och tillämpning är lika för 

alla. En tredje aspekt som behöver granskas är att se att om arbetsgivaren genom sin 

arbetsledning gett alla samma möjligheter att uppfylla sina prestationsmål. Det blir 

också relevant när det handlar om bristande tillgänglighet. Det är fullt tänkbart att en 

arbetstagare på grund av arbetsgivarens underlåtenhet att vidta tillgänglighetsåtgärder 

försätts i en sämre situation där denne inte har möjlighet att uppnå önskat resultat och 

mål. 

 

o Skillnader i prestation eller resultat får vanligtvis betraktas som godtagbara 

argument men behöver utredas för att kunna beläggas. 

 

o Skillnader i utbildning kan också vara sakliga om dessa anges som ett 

lönekriterium. 

 

o Erfarenhet kan vara sakligt men kan behöva ifrågasättas utifrån vilken 

relevans och betydelse erfarenheten har för arbetet och erfarenhetens längd 

eller tyngd för arbetet i fråga.  



  Signatur & Edition vers 2016-05-25 47 (48) 

 

o Skillnader i svårighetsgraden kan vara en saklig förklaring. I dessa fall rör 

det sig dock om likvärdiga arbeten och inte om lika arbeten. Vanligtvis kan 

detta bara utredas efter att ha fått tillgång till lönekartläggningen och 

arbetsvärderingen. 

 

o Marknaden eller ”omvärldens påverkan” på löner brukar vara en mycket 

vanlig motivering till löneskillnader. Här gäller det dock att hålla tungan rätt 

i mun. Att en person har en ”unik” kompetens som arbetsgivaren behöver 

får betraktas som rimlig förklaring till löneskillnader. Unik kompetens är 

också nära besläktat med ”andra kompetenser”. I dessa fall rör det sig om 

kunskaper som arbetsgivaren behöver, använder sig av eller tänker använda 

sig av. Var gränsdragningen går mellan vad som är att betrakta som sakligt 

eller inte är inte helt lätt att dra. Därför får en ordentlig utredning visa på om 

marknaden används på ett godtyckligt sätt eller inte. Många andra 

omständigheter kan komma att behöva belysas när det gäller användandet 

av marknaden som ett lönekriterium. Till exempel behöver lönejämförelser 

göras mellan nyligen anställda och befintlig personal eller andra som utför 

likvärdiga arbeten för att nämna några. 

 

Du kan läsa mer om detta i handboken under rubriken Lön sidan 78. 
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Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd 

förhandlingsorganisation för 14 fackförbund inom offentlig sektor. 

Tillsammans med förbunden arbetar vi för att förbundens medlemmar inom 

offentlig sektor ska ha bra och trygga arbetsvillkor. OFR är mötesplatsen för 

d ialog och samverkan --- här samarbetar medlemsförbunden i gemensamma 

frågor samtid igt som de behåller en stark självständighet.   

 

Medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, 

Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, 

Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Fysioterapeuterna, 

Försvarsförbundet, Tull-Kust, Teaterförbundet  

 

 

 

 


