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Sammanfattning 
I och med att påföljden diskrimineringsersättning skapades genom 5:1 Diskrimineringslagen 

(2008:567) implementerades det EU-rättsliga kravet på att sanktionen mot diskriminering ska 

vara avskräckande, med andra ord, inneha ett preventivt inslag. Syftet med uppsatsen är att 

klargöra på vilket sätt kravet på avskräckande sanktioner har införlivats i svensk rätt, både på 

lagstiftningsnivå och hur detta sedan har tillämpats i praxis, och om det sätt som kravet har 

genomförts på möter det EU-rättsliga kravet. Detta undersöks genom en studie av 

diskrimineringslagen och dess tillhörande förarbete samt en genomgång av samtlig praxis från 

AD och HD där diskrimineringsersättning har beräknats. Dessutom berörs EU-lagstiftning 

och traditionen av prevention i svensk rätt utreds. Även Storbritannien och Finlands 

sanktionssystem presenteras översiktligt för att nyansera analysen ytterligare. Analysen av 

lagstiftning och förarbeten visar att det efterfrågade preventiva inslaget har införlivats på ett 

tydligt sätt i svensk lagstiftning genom diskrimineringsersättningens dubbla funktion. 

Analysen av praxis pekar däremot på att domstolarna fäster stor vikt vid omständigheter som 

hänför sig till reparation och resonemang kring prevention som en kännbar sanktion för den 

som har överträtt diskrimineringslagstiftningen uteblir helt och hållet. Svensk praxis kan 

därmed inte anses korrespondera med det kravet på avskräckande sanktion som efterfrågas i 

EU-direktiven. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen (2008:567) (DiskrL) i kraft, och i och med 

denna etablerades en ny typ av ersättning i svensk rätt: diskrimineringsersättning. 1 

Diskrimineringsersättningen är ett utflöde av flera direktiv från Europeiska Unionen (EU) 

som behandlar diskriminering, bland annat 2000/43/EG, som anger att sanktionen i samband 

med diskriminering ska vara effektiv, proportionerlig och avskräckande.2 Detta tar sitt uttryck 

i svensk rätt genom ett av syftena med diskrimineringsersättningen är att etablera ett 

preventionsinslag vilket ska förebygga diskriminering inom ramen för de samhällsområden 

på vilken diskrimineringslagen är tillämplig.3 Den här uppsatsen utreder genom en studie av 

samtlig praxis där diskrimineringsersättning dömts ut, efter att DiskrL trädde i kraft, från både 

Högsta domstolen (HD) och Arbetsdomstolen (AD) hur domstolarna har valt att tolka 

preventionsinslaget i lagstiftningen, i vilken mån de tar hänsyn till denna och hur beräkningen 

av diskrimineringsersättningen görs i domstolarna. Eftersom diskrimineringsersättningen 

utgör en anomali i svensk rätt, genom det preventiva inslaget är det av intresse att analysera 

hur domstolarna går till väga i sitt utdömande av ersättningen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att visa hur EU-direktiven på diskrimineringsområdet har genomförts 

i svensk rätt vad gäller kravet på att sanktionen vid överträdelser av lagstiftningen ska vara 

avskräckande, med andra ord kravet på att sanktionen vi diskriminering ska ha ett preventivt 

inslag. För att uppnå uppsatsens syfte presenteras först DiskrL och förarbetet till DiskrL. 

Syftet med studiet av svensk lag och förarbeten är att visa hur bestämmelsen angående 

sanktionen mot diskriminering utformats och hur lagstiftaren har resonerat kring det 

bakomliggande syftet med denna bestämmelse. För att läsaren ska få bättre förståelse för hur 

prevention förstås i svensk rätt genomförs en översiktlig genomgång av vilken ställning 

preventionstanken traditionellt sett har i svensk rätt. Därför presenteras preventionsinslaget 

inom skadeståndsrätten, arbetsrätten och straffrätten. Efter detta följer en genomgång av 

samtlig praxis från AD och HD, där diskrimineringsersättning har dömts ut. Detta synliggöra 
                                                
1 Innan 1 januari 2009 ersattes den som har utsatts för diskriminering genom ideellt skadestånd. 
2  Artikel 15, Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
3 Proposition 2007/08:95, s 390. De samhällsområden vari DiskrL är tillämpliga är inom arbetslivet (2:1 DiskrL), 
utbildning (2:5 DiskrL), medlemskap i vissa organisationer (2:11 DiskrL), vid tillhandahållande av varor, 
tjänster och bostäder mm. (DiskrL 2.12), hälso- och sjukvården samt socialtjänsten mm. (DiskrL 2:13), värnplikt 
(2:15 DiskrL) och offentlig anställning (2:17 DiskrL).  
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hur domstolarna har tolkat och tillämpat bestämmelsen om diskrimineringsersättning i 

DiskrL.  

 

Eftersom diskrimineringslagen är ett resultat av flera EU-direktiv är det av intresse att studera 

dessa direktiv samt hur andra medlemsländer har utformat sina sanktionssystem. Därför 

presenteras respektive direktiv samt medlemsländerna Storbritannien och Finlands sanktioner 

vid diskriminering. Syftet med det förra är att redogöra för den grund som den svenska 

lagstiftningen står på och syftet med det senare är att undersöka vad för sanktionssystem 

dessa stater har skapat till följd av det EU-rättsliga kravet på ett preventivt inslag i sanktionen 

för diskriminering. Den senare presentationen är tänkt att ge ytterligare insynsvinklar till den 

avslutande analysen och fungera som en inspirationskälla för alternativa åtgärder som kan 

anammas i svensk rätt.  

 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Hur har det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag i ersättningsmodellen för otillåten 

diskriminering införlivats i Sverige på lagstiftningsnivå? 

• Hur har AD samt HD tolkat och genomfört det preventiva inslaget i ersättnings-

modellen? 

• Korresponderar svensk praxis med EU-direktiven? 

• Hur har Storbritannien och Finland utformat sina sanktionssystem vid diskriminering i 

och med de EU-rättslig kravet på preventionsinslag? 

1.4 Material och Metod  
I förevarande uppsats används en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att gällande nationell 

rätt fastställas genom tolkning och systematisering av rätten utifrån en studie av de 

auktoritativa rättskällorna i enlighet med rättskälleläran.4 I linje med den rättsdogmatiska 

metoden präglas argumentationen, främst i analysen, av bland annat ändamålssynpunkter, 

kritisk granskning och värderingar.5 

 

Rättskällorna i svensk rätt innehar en sinsemellan särskild inbördes ordning, vilken kan kallas 

normhierarki. Lagar och andra författningar är den rättskälla som är att se som högst upp 

                                                
4 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk, Tidskrift for rettsvitenskap (TfR), 2005, s.649 f. 
5 A.a., s. 651 f. 
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inom denna hierarki vilket innebär att dessa i första hand ska granskas.6 I förevarande uppsats 

presenteras främst den relevanta bestämmelsen i DiskrL, vilken utgörs av den paragraf som 

reglerar utdömandet av diskrimineringsersättning, 5:1 DiskrL. Eftersom ersättningsmodellen 

innehar vissa likheter med ersättning inom andra rättsområden presenteras även relevant lag 

inom arbetsrätt, skadeståndsrätt och straffrätt för att skapa en ökad förståelse för ämnet.  

 

Andra auktoritativa rättskällor som tillmäts stor betydelse i detta arbete är förarbeten och 

praxis. I och med att 5:1 DiskrL är en mycket kortfattad paragraf innebär det att vägledning 

för dess tolkning bör hämtas i förarbetena. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom svensk 

rätt. Dock är uttalanden i förarbeten inte av bindande karaktär och i och med att lagstiftningen 

blir äldre så minskar förarbetsuttalanden i betydelse för tolkningen av lagen, vilket i sin tur 

innebär att praxis tar överhanden.7 Den relevanta lagstiftningen i den här uppsatsen är dock 

förhållandevis ny vilket innebär att stor vikt läggs vid lagstiftarens uttalanden om lagens 

ändamål i propositionen. 

 

Uppsatsens huvudmoment, utöver presentation av lag och förarbeten, utgörs av en 

genomgång av samtlig praxis från AD och HD där diskrimineringsersättning har dömts ut. 

Detta för att försöka fastställa vad lagen är, de lege lata.8 Efter att lag, förarbete och samtlig 

praxis presenterats följer en analysdel. Analysen baseras på en subjektiv teleologisk tolkning i 

vilken lagstiftarens tilltänkta syfte till lagen vägs mot de resonemang som förs av domstolar 

och dess utfall. Analysen tar sig således i uttryck av ett de lege ferenda-perspektiv,9 vad lagen 

borde vara utifrån det syfte som statuerats av lagstiftaren. Uppsatsen har således en deskriptiv 

del och en analytisk del där det som har lagts fram i de deskriptiva delarna i ett senare skede 

analyseras.  

  

Eftersom diskrimineringsersättningen är ett resultat av flera genomförda EU-direktiv 

presenteras de relevanta direktiven i den utsträckning som är av relevans för uppsatsen. EU-

                                                
6 Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13:e uppl., Nordstedts juridik, Malta, 
2014, s. 31.  
7 A.s., s. 32. 
8 Se Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 
36. 
9 Ibid. 
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rättsligt material inkluderas som auktoritativ rättskälla i den rättsdogmatiska metoden i och 

med att EU-rätt utgör en del av svensk rätt.10  

 

Eftersom DiskrL och diskrimineringsersättning utgör en relativt ny företeelse inom svensk 

rätt innebär det att det råder brist på utvecklad doktrin om diskrimineringsersättning. 

Doktrinen på området utgörs främst av lagkommentaren till DiskrL och en artikel från SvJT, 

författad av professor Håkan Andersson.11 Noteras bör dock att Håkan Anderssons artikel är 

från år 2013, vilket innebär att den publicerades innan 2014 års fall från HD. 

 

Doktrinen spelar istället en viktig roll inom ramen för arbetet i mer allmänt hållna delar, 

exempelvis i presentationen av andra rättsområden som arbetsrätt, allmän skadeståndsrätt och 

straffrätt samt för presentationen av prevention inom svensk rätt. Doktrinen fungerar därför 

främst som ett verktyg att orientera sig med inom den rådande teoretiska uppfattningen inom 

svensk rätt.12 Doktrin används dessutom vid presentationen EU-rätten, i uppsatsens inledande 

kapitel och i analysen till viss mån. 

 

Uppsatsen brukar även, utöver den rättsdogmatiska metoden, en rättsanalytisk metod, vilken 

är friare än den rättsdogmatiska metoden.13 Den rättsanalytiska metoden brukas i analysen i 

den mån argumentationen grundas på källor som inte hör till de traditionella rättskällorna, 

dessa källor kan betraktas som informella rättskällor. 14   De informella rättskällorna i 

uppsatsen utgörs av utländsk rätt, rapporter och årsredovisningar. Även om rättsdogmatiska 

metoden också präglas av en kritisk granskning, värderingar och ändamålssynpunkter är 

bruket av den rättsanalytiska metoden nödvändig eftersom vissa argument i uppsatsen, främst 

i analysen, tenderar att frångå den klassiska rättsdogmatiska metoden där argumentationen 

endast får bygga på argument från de auktoritativa rättskällorna. 15  Nedan följer en 

presentation av de informella rättskällorna. 

 

                                                
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3:e uppl., 
Nordstedts juridik, Poland, 2015, s. 43. 
11 Dock håller Sabina Hellborg (doktorand på Uppsala universitet) på att författa en avhandling om mötet mellan 
ersättningsjuridik och diskrimineringsrätten, men denna har inte publicerats vid den här uppsatsens färdig-
ställande. 
12 Bernitz, m.fl., 2014, s. 32. 
13 Sandgren, 2015, s. 45.  
14 A.a., s. 46. 
15 A.a., s. 46 f. 
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Den utländska rätten presenteras i och med att det, såsom det redan har nämnts, rör sig om 

EU-direktiv, vilket innebär att andra medlemsländers lagstiftning baseras på samma direktiv 

och har samma tilltänkta syfte som har statuerats i direktiven. Därför presenteras sanktionerna 

vid diskriminering i Storbritannien och Finland. Noteras bör dock att detta endast är ett 

komparativt inslag i arbetet och inte tar en fullständig komparativ analys i anspråk. Det 

komparativa inslagets syfte är istället att nyansera i analysen i och med att lagstiftningen 

bygger på samma grund (direktiven) och har samma syfte. Valet av länderna Storbritannien 

och Finland baseras på att båda är medlemsstater i EU samt i vilken mån information om 

landets sanktionssystem har funnits tillgängligt, främst av språkliga skäl. Källorna till den 

utländska rätten utgörs främst av rapporter vilka medlemsstaterna har utformat i syfte att 

redogöra för berört EU-organ om vilka åtgärder de har vidtagit i bekämpningen av 

diskriminering. I rapporterna presenteras respektive lands sanktioner och även empiriska fakta 

såsom statistik över skadeståndens belopp etc. Även utländska rättsfall presenteras i viss mån, 

eftersom exempelvis Storbritannien har en rättstradition av common-law och den primära 

rättskällan därmed är praxis. 

 

Årsredovisningar används som en informell rättskälla ur en analytisk synvinkel. Detta 

eftersom resonemang kring parternas omsättning i verksamheten intar en viktig roll i 

uppsatsen och dessa siffror är av högsta relevans för att uppnå uppsatsens syfte. 

Årsredovisningar presenteras i den mån de finns tillgängliga. 

 

Belopp i texten redovisas alltid i svenska kronor (SEK) och beloppen i angivna original-

valutan anges i tillhörande fotnot. 

1.3 Avgränsningar 
Den här uppsatsen behandlar i huvudsak nationell rätt eftersom det främst är 

implementeringen i svensk lag tolkningarna av Sveriges domstolar som analyseras. Rätts-

fallen som omfattas av studien begränsas till avgöranden i de högsta instanserna, AD och HD, 

där talan om diskrimineringsersättning har bifallits. Rättsfall som har mötts av avslag och 

avgöranden i lägre instans utesluts därmed. Förlikningar på området är vanligt före-

kommande, men detta berörs inte i uppsatsen eftersom uppsatsens fokus är de svenska 

domstolarnas tolkning av diskrimineringsersättningens preventiva inslag.  
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Presentationen av svensk lagstiftning behandlar främst svensk diskrimineringsrätt, men det 

genomförs även en översiktlig presentation av skadeståndsrätt, arbetsrätt och straffrätt. Detta i 

syfte att lyfta fram den befintliga traditionen av prevention i svensk rätt och att denna 

återfinns inom de nämnda rättsområdena. Uppsatsen behandlar endast den diskriminerings-

rättsliga sanktionen diskrimineringsersättning enligt DiskrL och därför omfattas inte det 

straffrättsliga ansvaret i 16:9 Brottsbalken (1962:700). 

 

Presentationen av EU-direktiven begränsar sig till de delar av direktiven som behandlar 

sanktionerna för diskriminering. Uppsatsen innehåller även ett komparativt inslag vad gäller 

sanktionssystemen inom diskrimineringsrätten och därför har två jämförelseobjekt valts ut, 

Storbritannien och Finland. Noteras bör dock att presentationen av deras sanktionssystem är 

översiktlig och inte tar i anspråk att vara en fullständig genomgång av respektive lands 

rättsystem.  

1.5 Disposition  
Efter det inledande kapitlet har uppsatsen följande upplägg. 

 

I kapitel 2 presenteras den EU-rätt som ligger till grund för antidiskrimineringslagarna i 

medlemsländerna. Av pedagogiska skäl ges en översiktlig beskrivning av grunden för anti-

diskrimineringslagstiftningen inom EU samt hur EUs lagstiftning samspelar med svensk rätt. 

Därefter presenteras de delar av direktiven som anvisar kraven för hur sanktionerna mot 

diskriminering ska utformas i medlemsländerna. 

 

I kapitel 3 presenteras, för uppsatsen relevant, svensk rätt. Kapitlet inleds med en beskrivning 

av allmänna skadeståndsrättsliga principer för att klargöra förhållandet mellan reparation och 

prevention i svensk skadeståndsrätt. Därefter följer en presentation av den allmänna synen på 

prevention i svensk rätt samt i de specifika rättsområdena arbetsrätt och straffrätt. I slutet av 

kapitlet presenteras 5:1 DiskrL, vilken reglerar sanktionen vid diskriminering samt ett 

efterföljande avsnitt där propositionen till DiskrL presenteras i syfte att lyfta fram de 

ambitioner lagstiftaren har haft med sanktionen vad gäller arbetet mot olaga diskriminering i 

Sverige. 

 

I kapitel 4 kommer en översiktlig beskrivning att göras av Storbritanniens och Finlands 

sanktionssystem för olaga diskriminering. 
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I kapitel 5 utförs en fullständig praxisgenomgång av de rättsfall i AD och HD där 

diskrimineringsersättning har dömts ut och presentationen tar i huvudsak fasta på vilka 

omständigheter domstolarna har tagit hänsyn till i bedömningen av diskriminerings-

ersättningen. Genomgången av NJA 2014 s. 499 I och II är mer utförlig än genomgången av 

praxisen från AD eftersom HDs bedömning av diskrimineringsersättningens storlek är med 

detaljerad i och med att HD försöker skapa en mall för hur diskrimineringsersättningen ska 

beräknas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som är uppdelad i tre delar. Samman-

fattningen ämnar framhålla de eventuella mönster som återkommer i domstolarnas 

bedömningar av diskrimineringsersättningen. 

 

I kapitel 6 analyseras i uppsatsen presenterat material utifrån de frågeställningar som har 

ställts upp i avsnitt 1.2. 

 

I kapitel 7 presenteras slutsatser och avslutande kommentarer.  

 

I kapitel 8 återfinns en bibliografi omfattande samtliga källor som använts till författandet av 

uppsatsen.  
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2. EU-rätt 

2.1 Inledning 
I och med att Sverige är medlem i EU är EU-rätt tillämplig i samspel med Sveriges nationella 

lagstiftning. Det finns flertalet olika regleringar angående diskriminering inom EU men dess 

grund återfinns i artikel 6 fördraget om europeiska unionen (FEU). Artikeln är en av 

artiklarna i FEU som ger ett uttryck för unionens värden, mål och grundprinciper för 

samarbetet inom unionen.16 Sammanfattningsvis anger artikel 6 att unionen ska erkänna de 

rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), att EU ska ansluta sig till Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(EKMR) samt att rättighetsstadgan och EKMR med medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella traditioner ska ingå i unionsrätten som allmänna rättsprinciper. 17  I 

rättighetsstadgan och EKMR finns de i sin tur regleringar som förbjuder diskriminering och 

båda två är bindande för medlemsstaterna.18 I EKMR återfinns diskrimineringsförbudet i 

artikel 14 som stadgar att de rättigheter individer åtnjuter av konventionen inte får särskiljas 

på grund av någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.19 Vad gäller rättighetsstadgan 

återfinns diskrimineringsförbudet i artikel 21 som anger att all diskriminering på grund av de 

skyddade diskrimineringsgrunderna är förbjuden.20 Noteras bör dock att rättighetsstadgan inte 

ger EU någon utvidgad kompetens utan den är endast tillämplig inom de områden som 

regleras av unionsrätten.21 Dessa regler ligger i sin tur till grunden för fyra olika antagna 

direktiv inom diskrimineringsrättens område. Det är alltså baserat på FEU, rättighetsstadgan 

och EKMR som direktiven har antagits i ett arbete för att aktivt motarbeta diskriminering 

inom EU.22 Direktiven behandlas mer ingående i följande avsnitt.  

2.2 Direktiven 
Inom EU finns det fyra direktiv avseende arbete mot diskriminering. Ett direktiv kan 

beskrivas som ett resultat som medlemsstaterna ska förverkliga inom sina nationella 

rättsordningar inom en viss föreskriven tid. Direktiv riktar sig till medlemsstaterna och inte 

                                                
16 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5:e uppl., Nordstedts juridik, Polska, 2014, s. 48. 
17 Föredraget om Europeiska unionen (FEU), artikel 6.1-3. 
18 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 49. 
19 Se Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, artikel 14. 
20 Se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21. 
21 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 143. 
22 Se inledningen till respektive direktiv. 
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direkt till enskilda och ska genomföras i den nationella lagstiftningen på ett sätt som passar 

bäst inom systemet för den nationella rättsordningen. Det föreskrivs följaktligen inte hur 

resultatet ska nås utan det som är av vikt är att det önskade resultatet faktiskt uppnås.23 De 

fyra direktiven inom diskrimineringsområdet utgör så kallade ”minimidirektiv” vilket går att 

utläsa av respektive direktiv. Vardera av de fyra direktiven innehåller en bestämmelse som 

föreskriver att dessa direktiv endast utgör minimikrav och att medlemsstaterna har möjlighet 

att lagstifta om/behålla de åtgärder som är mer fördelaktiga än vad som föreskrivs i direktivet 

när det gäller att upprätthålla principen om likabehandling. Mer specifikt innebär ett minimi-

direktiv att EU lägger en grundnivå vilken ingen av medlemsstaterna får underskrida. 

Minimidirektiv lämpar sig bäst när medlemsstaternas ambitionsnivå skiljer sig på det 

inringade området samt när direktivet har en politisk klang som kan skilja sig mellan 

medlemsstaterna.24 Lagstiftningen i medlemsstaterna får inte heller på något sätt inskränka det 

skydd mot diskriminering som redan finns på området som omfattas av de respektive 

direktiven.25  

 

Nedan följer en beskrivning av de för fyra direktiven som behandlar diskriminering i olika 

former inom EU. Direktiven blir inte behandlade i sin helhet utan endast för syftet att visa för 

uppsatsen relevanta artiklar såsom det generella syftet med direktivet i sig och de artiklar som 

ger riktlinjer för sanktioner mot diskriminering. 

2.2.1 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett ras eller deras etniska ursprung (Direktivet mot etnisk 

diskriminering) 

Genom förevarande direktiv vill Europeiska rådet (Rådet) fastställa en ram för bekämpningen 

av diskriminering som sker på grund av ras eller etniskt ursprung samt lägga grunden för en 

princip om likabehandling inom medlemsländerna.26 I artikel 15 anges att sanktioner till 

överträdelser av nationella bestämmelser som har genomförts till följd av det här direktivet 

ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. I nämnda artikel nämns även att 

sanktionen kan bestå av skadestånd.27 Även i 26 punkten i inledningen av direktivet anges att 

                                                
23 Bernitz och Kjellgren, 2014, s. 56. 
24 A.a., 2014, s. 273. 
25  Rådets direktiv 2000/43/EG, artikel 6.1-2; Rådets direktiv 2000/78/EG, artikel 8.1-2; Rådets direktiv 
2004/113/EG, artikel 7.1-2 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG, artikel 27.1-2.  
26 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, artikel 1. 
27 Direktiv 2000/43/EG, artikel 15. 
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påföljder för åsidosättande av reglerna i direktivet ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande.28    

2.2.2 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling 

(arbetslivsdirektivet) 

Syftet med arbetslivsdirektivet, att fastställa en allmän ram för bekämpningen av 

diskriminering i arbetslivet som sker på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, 

ålder eller sexuell läggning, anges i dess första artikel. Direktivet utfärdades för att principen 

om likabehandling ska genomföras i alla medlemsstater.29 Både i inledningen av direktivet 

samt i artikel 17 i direktivet anges att sanktionerna som vidtas mot överträdelser mot 

nationella regler som har genomförts på grund av detta direktiv ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande.30 Medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla åtgärder som 

behövs för likabehandlingsdirektivet ska genomföras och följas.31 

2.2.3 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförandet av 

principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till 

tillhandahållande av varor och tjänster 

Detta direktiv rör bekämpningen mot könsdiskriminering i aspekten av likabehandling vad 

gäller tillgång av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inom den privata 

sektorn, offentliga sektorn samt offentliga organ.32 I artikel 8.2 anges att medlemsstaterna ska 

införa nödvändiga nationella bestämmelser vilka säkerställer en faktisk och effektiv 

kompensation eller gottgörelse för den förlust och skada vilken den som har utsatts för 

diskriminering har lidit. Den här kompensationen eller gottgörelsen ska vara avskräckande 

och stå i proportion till den skada som lidits. Kompensationen får inte ha en i förväg fastställd 

övre gräns.33 I artikel 14 anges specifikt att de påföljderna som medlemsstaterna föreskriver 

vid överträdelse av nationella bestämmelser som antagits till följd av det här direktivet ska 

vara effektiva, proportionella samt avskräckande. De nämner även i artikeln att sanktionen 

kan bestå av skadestånd.34  

                                                
28 Direktiv 2000/43/EG, punkt 35 i inledningen av direktivet. 
29 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling, 
artikel 1. 
30 A.a., punkt 35 i inledningen av direktivet samt artikel 17. 
31 A.a., artikel 17. 
32 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män när det gäller tillgång till tillhandahållande av varor och tjänster, artikel 1 och 3. 
33 Direktiv 2004/113/EG, artikel 8.2. 
34 A.a., artikel 14. 
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2.2.4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet (omarbetning) 

Det här direktivet behandlar jämställdhet inom arbetslivet och är en omarbetning och 

sammanslagning av flera tidigare direktiv.35 Dessa tidigare direktiv har behandlat olika 

aspekter av jämställdhet mellan könen i arbetslivet men samlades ihop till ett enda direktiv år 

2006 av tydlighetsskäl. Direktivet omfattar därmed, de av tidigare direktiv berörda, områden 

inom arbetslivet.36 Vad gäller sanktioner, kompensation och gottgörelse anges i artikel 18, 

med rubriken ”kompensation och gottgörelse”, att medlemsstaterna i sina rättsordningar 

måste införa nödvändiga bestämmelser som säkerställer en faktisk och effektiv kompensation 

eller gottgörelse till den som lidit skada av diskrimineringen. Det omfattar den förlust och 

skada som den könsdiskriminerade lidit. Kompensationen eller gottgörelsen ska vara 

avskräckande och proportionell till den lidna skadan och får inte heller vara begränsad av en 

tidigare fastställd övre gräns. Ett undantag till det sistnämnda är om arbetsgivaren kan bevisa 

att den enda skadan som sökanden har lidit är att arbetsgivaren har vägrat att överväga den 

sökandes ansökan.37 Artikel 18 är således likadant formulerad som artikel 8.2 i det tidigare 

behandlade direktivet 2004/113/EG, endast det sistnämnda undantaget skiljer dessa artiklar 

åt.38  Sanktioner behandlas i artikel 25 i direktivet. Där anges att medlemsstaterna ska 

bestämma vilka sanktioner som ska användas vid överträdelser av nationell lagstiftning som 

vidtagits till följd av det här direktivet. Medlemsstaterna ska därutöver vidta åtgärder och 

säkerställa att lagstiftningen följs. Sanktionen kan utgöras av ett skadestånd och ska vara 

effektivt, proportionerligt och avskräckande.39  

 

 

                                                
35 De tidigare direktiven utgjordes av Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillträde till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor, Rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen 
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet, 
Rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om 
tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män och Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 
1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering. 
36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 
lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), punkt 1 i inledningen. 
37 Direktiv 2006/54/EG, artikel 18.  
38 Se avsnitt 2.2.3. 
39 Direktiv 2006/46/EG, artikel 25. 
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2.3 Sammanfattning 
Gemensamt för samtliga direktiv på diskrimineringsområdet avseende sanktionen vid 

diskriminering är att den ska vara effektiv, proportionell samt avskräckande. De två senare 

direktiven föreskriver även att sanktionerna som kommer ifråga på grund av direktiven inte 

får ha en i förväg fastställd övre gräns.40 EU-rätten ställer således krav på att ersättnings-

modellen ska ha ett rent preventivt inslag, i och med kravet på avskräckande verkan. 

  

                                                
40 Se avsnitt 2.2.3 och 2.2.4. 
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3. Svensk rätt 

3.1 Inledning 
Före lagändringen år 2009 reglerades förbudet mot diskriminering genom sju separata lagar 

som adresserade olika diskrimineringsgrunder; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Påföljden för överträdelser av dessa 

förbud utgjordes av ideellt skadestånd. Skadeståndet skulle utbetalas till den som hade utsatts 

för diskrimineringen och beloppet skulle motsvara den kränkning som diskrimineringen inne-

bar.41 Genom lagändringen ändrades påföljden från ideellt skadestånd till diskriminerings-

ersättning. Ett av diskrimineringsersättningens syften är att ersätta den kränkningen som 

diskrimineringen innebär,42 vilket är samma typ av skada som tidigare ersattes av kränknings-

ersättning. Diskrimineringsersättningens andra syfte är att ha ett preventivt inslag. 

 

I följande kapitel presenteras först allmänna skadeståndsrättsliga principer att för redogöra för 

traditionerna inom allmän skadeståndsrätt samt för att belysa problematiken vid bedömning 

av ideella skador, innefattande kränkningsersättning. Därefter följer en översiktlig redogörelse 

av synen på prevention och hur prevention används inom svensk rätt, bland annat inom 

straffrätten och arbetsrätten. De sista avsnitten i kapitlet presenterar 5:1 DiskrL med till-

hörande proposition. 

3.2 Allmän skadeståndsrätt 
Två huvudprinciper inom allmän skadeståndsrätt i utomobligatoriska förhållanden är 

skadeståndets reparativa och preventiva funktioner. Den förra är tänkt att skydda den som 

drabbats av skadan medan den senare riktar sig mot den skadeståndsskyldiga genom att denne 

ska bli mer aktsam.43 Historiskt sett kan man se en viss polarisering vad gäller dessa två 

huvudprinciper, då vissa forskare har lagt sitt fokus mer på den ena funktionen än den andra 

och vice versa.44 Reparationsinslaget är främst relevant vid person- och sakskador då den som 

skadats erhåller ett belopp i pengar som ska ersätta den inträffade förlusten. Vid sakskada, när 
                                                
41 Se 25 § Jämställdhetslag (1991:433), 16 § Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 12 § Lag (1999:132) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och 13 § Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av sexuell läggning. De föregående lagarna behandlade diskriminering på arbetsrättens 
område. Vad gäller andra områden, se även 13 § Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 
16 § Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering och 15 § Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever. 
42 Proposition 2007:08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 387 ff. 
43 Bengtsson, Bertil, Skadeståndsrätt – några huvudlinjer, Nordstedts juridik, Göteborg, 1994, s. 13. 
44 Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, Nordstedts juridik, Polska, 2014, s. 47. 
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den som lidit skada exempelvis har förlorat en bil eller möbel, ska beloppet göra det möjligt 

för den skadelidande att återanskaffa egendomen och vid personskada ska beloppet motsvara 

de kostnader som den skadelidna lagt ut för exempelvis sjukvårdskostnader och förlorad 

inkomst.45 Reparationen fokuserar således på ett senare skede, efter att skadan har inträffat. 

Det preventiva inslaget är däremot tänkt att förhindra att skador ska inträffa i framtiden. 

Angående preventionen finns det två typer av teorier, den individualpreventiva och den 

allmänpreventiva teorin, vilka har straffrättslig karaktär. 46  Dessa teorier beskrivs mer 

ingående i avsnitt 3.3.2.  

 

Den nuvarande skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är huvudsakligen anpassad för att ersätta 

person- och sakskador vilka är ekonomiska och kvantitativa till sin natur.47 Som nämnts ovan 

är grundprincipen att beräkningen av skadeståndet ska göras på så vis att den som lidit skada 

ska befinna sig i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Detta leder i praktiken 

till belopp som är, så gott som, det exakta värdet på det man har förlorat. Vid ideell skada, 

såsom kränkningsersättning (2:3 och 5:6 SkL), är bedömningen av den exakta skadan svårare 

eftersom skadan inte går att fastställas i pengar på ett självklart sätt. 48  Påståendet att 

skadestånd skulle ha en preventiv effekt är även ifrågasatt eftersom det inte finns någon 

bevisning för att skadestånd har en faktisk preventiv effekt och det är även oklart vilka 

åtgärder som faktiskt bidrar till ökad aktsamhet.49 

3.3 Prevention 
Följande avsnitt är tänkt att ge en översiktlig beskrivning av traditionen av prevention i 

svensk rätt. I och med att prevention i samband med skadestånd enligt SkL har behandlats i 

avsnitt 3.2 kommer detta inte att behandlas nämnvärt i detta avsnitt. 

3.3.1 Allmänt om prevention 

Professor Per Olof Ekelöf talar om att tanken om rättsskipningen i samhället är att denna 

fyller en allmänt handlingsdirigerande effekt. Med andra ord är syftet med lagstiftningen i 

Sverige att medborgarna ska rätta sig efter reglerna genom att exempelvis avstå från brottslig 

                                                
45 Hellner och Radetzki, 2014, s. 35. 
46 A.a., s. 39. 
47 A.a., s. 95. 
48 A.a., s. 331. 
49 A.a., s. 40. 
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verksamhet eller att avstå från att orsaka skador för att undvika skadeståndsskyldighet.50 

Ekelöf förklarar vidare att en vanlig uppfattning är att medborgare avstår ett handlingssätt för 

att denne fruktar sanktionen som handlingen medför. I och med att sanktionerna i Sverige, i 

dagsläget, är såpass humana är denna uppfattning emellertid mindre trolig. Som exempel 

anger Ekelöf att en del människor nog finner att brottslig verksamhet är mer lönsamt och 

spännande än att rätta sig efter lagen och även bedömer att risken för att bli upptäckt kan 

beräknas som liten.51 Dock medger Ekelöf att sanktioner vid vissa tillfällen kan medverka 

som avskräckande genom att utgöra ett incitament till att sköta sina affärer på ett hövligt vis, 

men att det däremot inte fyller någon effektiv garanti på allmänhetens laglydnad.52 Även 

Ekelöf anför ett resonemang om att sanktioner brukar delas in i dess reparativa och preventiva 

funktion.53  

3.3.2 Straffrätt 

Inom straffrätten är prevention av stor betydelse då preventionsteorierna vid sidan av 

vedergällningsgrundsatsen idag spelar en dominerande roll vid bestämmandet av sanktioner. 

Vedergällningsgrundsatsen fyller funktionen som straff för att brott faktiskt har begåtts. 

Denna teori kom till uttryck med ”öga för öga och tand för tand”. Tanken är att den som har 

begått ett brott ska lida samma skada som dess offer har gjort. Samhället ska därmed tillfoga 

brottslingen det onda genom att straffa denna. 54  Vedergällningsgrundsatsen kan även 

betecknas såsom en absolut straffteori.55  

 

Huvudtanken med preventionsteorierna är, å andra sidan, att säkerställa straffets främsta 

uppgift: att förhindra brott. 56 Prevention delas in i allmänprevention och individual-

prevention.57 Allmänprevention innebär att en brottsling ska straffas i syfte att avskräcka 

andra från att begå brott. Om straffen utdöms på ett konsekvent sätt kommer detta att påvisa 

att straff inte endast utgör tomma hot. En annan funktion som omnämns är den moralbildande 

genom att strafflagstiftningen ska verka normbildande. Ett exempel är prostitutions-

                                                
50 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättegång – första häftet, 8:e uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 
2002, s. 13. 
51 Ekelöf och Edelstam, 2002, s. 14. 
52 Ibid. 
53 A.a., s 18. Jmf. avsnitt 3.2. 
54 Dahlström, Mats, Strand, Anette och Westerlund, Gösta, Brott & påföljder, 5:e uppl., Bruun Juridik AB, 
Stockholm 2014, s. 460 f. 
55 Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne och Ågren, Jack, Straffansvar, 9:e uppl., Wolters Kluwer, 
Poland, 2015, s. 19. 
56 Dahlström, m.fl., 2014, s. 461. 
57 Se avsnitt 3.2. 
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utredningen, där ett av syftena med kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster var att visa 

att detta inte var socialt acceptabelt.58 Vad gäller individualprevention är syftet med denna att 

avhålla en individ som redan har begått ett brott ifrån att begå upprepade brott. Detta uppfylls 

genom avskräckande, oskadliggörande och förbättring.59 Preventionsteorierna kan betecknas 

som relativa straffteorier.60  

3.3.3 Arbetsrätt 

Inom arbetsrätten är skadestånd den centrala sanktionen vid brott mot Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS) och Lag (1076:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

Först kommer skadestånd enligt 38-39 §§ LAS att presenteras och därefter skadestånd enligt 

55 §§ MBL. 

 

Enligt 38 § LAS ska den som inte iakttar lagstadgad uppsägningstid enligt samma lag ersätta 

den ekonomiska skadan som uppkommer, med andra ord ekonomiskt skadestånd. Enligt 38 § 

2 st. LAS ska även den kränkning som lagbrottet innebär, utöver den uppkomna förlusten, 

ersättas genom ideellt skadestånd. Detta kan kategoriseras såsom allmänt skadestånd.61 

Tanken med det allmänna skadeståndet är att det i första hand ska ha en preventiv funktion 

vid sidan av sin funktion som kompensation för den kränkning som överträdelsen inneburit, 

den reparativa funktionen. Det allmänna skadeståndet är tänkt att vara en påföljd som ska 

inskärpa respekt för gällande arbetsrättsliga normer och därmed ha samma preventiva 

funktion som ett straff.62 Det allmänna skadeståndet kräver inte att någon faktisk ekonomisk 

skada kan bevisas utan utgår oberoende av detta.63 

 

Utöver ekonomiskt och allmänt skadestånd kan det även vid sidan av dessa utdömas ett så 

kallat normerat skadestånd enligt 39 § LAS. Detta utdöms exempelvis efter att allmänt 

skadestånd redan har dömts ut men arbetsgivare fortsätter att vägra att rätta sig efter domen 

avseende anställningsförhållandet ifråga. Ett av syftena med det normerade skadeståndet är att 

det ska utgöra ett skydd för arbetstagarens framtida förlust som uppkommer i och med att 

denne förlorat sin anställning hos arbetsgivaren och beräknas enligt en modell som baserar sig 

                                                
58 Dahlström, m.fl., 2014, s. 461. 
59 Ibid. 
60 Leijonhufvud, m.fl., Poland, 2015, s. 19.  
61 Friberg, Sandra, Kränkningsersättning – Skadestånd för kränkning genom brott, Iustus Förlag, Västerås, 2010, 
s. 444 f.  
62 Se avsnitt 3.3.2. 
63 Friberg, 2010, s 449. 
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på den anställdas anställningstid hos arbetsgivaren.64 Det primära syftet med det normerande 

skadeståndet, är att skapa ett så pass stor ekonomisk påtryckning på arbetsgivaren att denne 

ska respektera den ursprungliga domen och återta arbetstagaren i arbetet. Tanken är således 

att skadeståndet ska ha en preventiv funktion mot att domen inte följs av arbetsgivaren.65  

 

Vad gäller MBL är det främst 55 § MBL som är av särskilt intresse. Nämnda paragraf anger 

att i bedömningen av skadeståndet ska hänsyn tas till den skadelidandes intresse att lagen eller 

kollektivavtalets bestämmelser iakttas samt andra omständigheter som saknar ekonomisk 

betydelse. Detta skapar en möjlighet för AD eller tingsrätten att utdöma ett ideellt skadestånd 

som påföljd för brottet mot MBL som sådant i relation till dess allvarlighet, utan att särskild 

bevisning krävs beträffande skadans storlek. 66  Denna arbetsrättsliga form för ideellt 

skadestånd har samma karaktär som ett straff och storleken på skadeståndet ska likt ett straff 

avspegla brottets svårighetsgrad.67 I och med detta har skadeståndet en tydlig preventiv 

funktion.  

3.4 Diskrimineringslag (2008:567) 
5:1 DiskrL reglerar diskrimineringsersättning och ser ut som följer: 

 

”Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte 

uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller 

sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning för den 

kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet 

att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas [författarens kursivering]. 

Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen. 

 

En arbetsgivare som bryter mot 2 kap. 1 § första stycket eller 18 § ska betala 

ersättning för den förlust som uppkommer. Detta gäller dock inte förlust som 

uppkommer vid beslut som rör anställning eller befordran. Det gäller inte heller 

förlust som uppkommer med anledning av diskriminering i form av bristande 

tillgänglighet. 

                                                
64 Ersättningen ska motsvara lägst 6 månadslöner och högst 32 månadslöner, se 39 § 2 st. LAS. 
65 Friberg, 2010, s. 447 f.  
66Adlercreutz, Axel och Johann Mulder, Bernard, Svensk arbetsrätt, 14:e uppl., Nordstedts juridik, Vanda, 2013, 
s. 164 f.  
67Glavå, Mats och Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 3:e uppl., Studentlitteratur, Spain, 2016, s. 73. 
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         Om det finns särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis.”68 

 
Det kan noteras att det i lagrummets första stycke, andra mening, anges att vid bestämmandet 

av diskrimineringsersättningen ska syftet att motverka överträdelser av lagen, med andra ord 

diskriminering, särskilt beaktas. Denna mening är ett uttryck för det tilltänkta preventiva 

inslaget i diskrimineringsersättningen och innebär att prevention har tydligt lagstöd i och med 

paragrafens ordalydelse, se kursiveringen i citatet ovan.   

3.5 Propositionen till Diskrimineringslag (2008:567) 
I förarbetet till DiskrL beskrivs diskrimineringsersättningen systematiskt som en påföljd där 

denna ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Vidare ska diskrimineringsersättningen 

fylla en så kallad preventiv funktion. Denna funktion ska, enligt lagstiftaren tydligt framgå i 

lagen.69  

3.5.1 Syftet med diskrimineringsersättningen 
En av rubrikerna i förarbetet till Diskrimineringslagen är ”[d]et ska kosta att diskriminera”.70 

Denna rubrik statuerar huvudsyftet med diskrimineringsersättningen på ett tydligt sätt. I det 

efterföljande stycket redogör lagstiftaren för att diskriminering är en handling som går tvärt 

emot grundläggande värderingar i ett demokratiskt samhälle vilka innefattar alla människors 

lika värde samt allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Principen om 

likabehandling ingår tydligt i de mänskliga rättigheterna. För att tillförsäkra alla individer 

dessa rättigheter är det av stor vikt att diskrimineringsförbuden har effektiva sanktioner till 

buds som förebygger diskriminering. Vidare framgår att lagstiftarens avsikt med DiskrL är att 

skapa en kraftfull och avskräckande sanktion gentemot diskriminering samt att valet av 

påföljd när likabehandling inte uppehålls ska ske i utgångspunkt av detta.71 

 

Den sanktion som lagstiftaren har valt är en typ av skadestånd, men till skillnad från 

exempelvis ideellt skadestånd har skadestånd i det här hänseendet en dubbel funktion. Den 

dubbla funktion innebär att ersättningen, utöver att ersätta den kränkning som 

diskrimineringen innebär, även ska avskräcka från fortsatt diskriminering. Detta går att 

                                                
68 5:1 Diskrimineringslag (2008:567). 
69 Proposition 2007/08:95, Ett Starkare Skydd mot Diskriminering, s. 398. Jmf. paragrafens ordalydelse i avsnitt 
3.4. 
70 A.a., s. 390 f. 
71 Ibid. 
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jämföra med exempelvis hur den preventiva funktionen för allmänt skadestånd vid brott 

upprätthålls med, utöver skadestånd, straff såsom fängelse och böter. I de fall fängelsestraff 

eller böter inte finns att tillgå vid en diskriminering är det viktigt att beloppet är tillräckligt 

högt för att den förebyggande funktionen ska kunna upprätthållas, anger lagstiftaren.72 Det 

föregående är även en anledning till att kopplingar till bedömningen av allmänt skadestånd 

vid brott bör undvikas i fastställandet av diskrimineringsersättningen. Lagstiftaren anger som 

ett exempel på när en sådan koppling har gjorts i rättsfallet NJA 2006 s. 170, i vilket 

kränkningsersättningen stannade vid 15 000 SEK i och med jämförelsen med bedömningen 

av kränkningsersättning enligt 2:3 SkL. Eftersom diskrimineringsersättningen till viss del 

fyller andra ändamål än skadestånd vid brott är en sådan jämförelse olämplig enligt 

lagstiftaren. Genom att diskrimineringsersättningen frikopplas från denna typ av jämförelser 

ges förutsättningar för högre ersättningsnivåer eftersom fastställandet av diskriminerings-

ersättningen ska göras genom en egen bedömning.73 Lagstiftaren gör dock en koppling till 

kränkningsersättning då denne anger att diskrimineringsersättningen, generellt sätt, ska ligga 

på en betydligt högre nivå än den förstnämnda.74 

 

Lagstiftaren resonerar vidare att ersättningen vid diskriminering bör vara hög eftersom 

diskriminering kan ske hos näringsidkare på grund av rent företagsekonomiska resonemang. 

Ett exempel som lagstiftaren beskriver är att en näringsidkare tror sig veta att deras kunder till 

majoritet är homofobiska. Resultatet blir därmed att företaget inte anställer en homosexuell 

man. Ett annat exempel är när diskriminering sker på ett omedvetet plan.75 Ifall ersättningen i 

samband med diskriminering är tillräckligt hög anser lagstiftaren att det finns goda skäl att tro 

att det i det förra fallet skulle antas från näringsidkarens sida att det skulle vara mer kostsamt 

för näringsidkaren att diskriminera homosexuella än att inte göra det, medan i det senare fallet 

skulle risken för att i ett senare skede få betala diskrimineringsersättning till följd av 

omedveten diskriminering innebära att näringsidkare redan från början medvetet avsätter 

resurser i sin verksamhet för att motverka diskriminering.76 

 

                                                
72 Prop. 2007/08:95, s. 390 f. 
73 A.a., s. 391. 
74 A.a., s. 392. 
75 A.a., s. 390 f. 
76 Ibid. 



 26 

Lagstiftaren konstaterar vidare att den föregående diskrimineringslagstiftningen innehöll 

hänvisningar till bland annat 39 § LAS.77 Lagstiftaren anger att Europeiska kommissionen 

(Kommissionen) har riktat kritik mot Sverige i och med att sanktionen vid diskriminering 

inte har ansetts vara effektiva, proportionerliga och avskräckande genom den nämnda 

hänvisningen, och att Sverige därför inte hade genomfört direktiven på ett korrekt sätt.78 

Oavsett den innan presenterade kritiken mot Sverige från Kommissionen anser lagstiftaren att 

hänvisningen till takregeln, både 38 och 39 §§, ska tas bort DiskrL. I och med att diskrim-

inering i samhället ska motverkas och att det är en mänsklig rättighet som ska skyddas är ett 

borttagande av hänvisningen en tydlig markering från lagstiftarens sida.79 

3.5.2 Bestämmande av ersättningen 

Vidare ger lagstiftaren viss vägledning i hur diskrimineringsersättningen ska bestämmas. Det 

anges att utgångspunkten i beräkningen ska vara allvaret i den överträdelse som har skett. 

Omständigheter som är av vikt vid den här beräkningen är överträdelsens omfattning och art, 

offrets intresse av att reglerna mot diskriminering och repressalier uppehålls samt offrets 

personliga upplevelse av kränkningen. I bedömningen ska även avsikten hos den som 

diskriminerat att vägas in, eftersom om det har funnits en vilja att kränka offret på grund av 

att denne tillhör en av de skyddade grupperna ska det betraktas som försvårande. Ytterligare 

försvårande omständigheter kan vara ifall den diskriminerande handlingen har haft ingripande 

konsekvenser för offret, exempelvis att offret har förlorat ett jobb eller chans till utbildning. 

Ju allvarligare överträdelsen är desto högre ska diskrimineringsersättningen vara.80  

 

Vid bedömningen av det preventiva inslaget ska omständigheter såsom omsättningen i den 

diskriminerande näringsverksamheten beaktas. Detta eftersom det kan krävas att 

diskrimineringsersättningen bör vara något så när proportionerlig med omsättningen för att 

uppnå en preventiv effekt. En ytterligare faktor som kan påverka bedömningen som 

lagstiftaren räknar upp är om diskriminering har skett i verksamheten vid upprepade tillfällen.  

Avslutningsvis anger lagstiftaren att diskrimineringsersättningen, å ena sidan, ska utgöra en 

rimlig kompensation till den som drabbats och, å andra sidan, effektivt motverka diskrim-

inering i samhället.81 

                                                
77 Prop. 2007/08:95, s. 395 f., samt se avsnitt 3.3.3 angående 39 § LAS. 
78 Prop. 2007/08:95, s. 396 f. 
79 A.a., s. 404 f. 
80 A.a., s. 398 f. 
81 A.a., s. 399. 
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Vad gäller jämkning av diskrimineringsersättningen begränsades denna möjlighet i och med 

den nya DiskrL. Kravet för att jämkning ska äga rum är numera ”särskilda skäl” och ändras 

således från den tidigare formuleringen ”skäligt”. Detta eftersom lagstiftaren anser att 

”skäligt” är för brett uttryckt och det därmed skulle finnas en stor risk för att ersättningen sätts 

ned eller jämkas bort helt och hållet. Jämkning ska tillämpas restriktivt, och vid allvarliga 

kränkningar ska jämkning endast komma på fråga i undantagsfall. Exempel på anledning för 

jämkning enligt lagstiftaren skulle kunna vara om verkliga spontana försök har gjorts för att 

komma tillrätta med situation men noteras bör att även den kränktas intresse måste beaktas.82 

3.6 Sammanfattning 
Av utredningen ovan framgår att svensk skadeståndsrätt både innehåller en reparerande 

funktion och en preventiv funktion. Den dominerande funktionen för skadestånd är i 

dagsläget reparation, bland annat av anledningen att skadeståndets effektivitet såsom 

preventivt har ifrågasatts. Argument, vilka har lagts fram, är att empirisk bevisning för att 

skadestånd skulle ha en faktisk preventiv verkan saknas. Emellertid har det lagts vikt vid 

prevention inom straff- och arbetsrätten i svensk rätt. Angående kravet på ett preventivt inslag 

i sanktionen vid diskriminering har detta tydligt lagts in i 5:1 DiskrL genom meningen ”[n]är 

ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser [diskriminering, 

förf. not.] av lagen beaktas”. Av förarbetet till lagen framgår att lagstiftaren valt skadestånd 

såsom sanktion för överträdelser av DiskrL, dock ska skadeståndet betecknas såsom 

”diskrimineringsersättning” då kopplingar till bedömningen av ideellt skadestånd ska 

undvikas. Diskrimineringsersättningen har en tydlig dubbel funktion. Denna dubbla funktion 

innefattar både reparation och prevention. Preventionen motiverar, enligt lagstiftaren, höga 

ersättningsnivåer och målet med denna är att motverka diskriminering på grund av 

exempelvis omedvetenhet och företagsekonomiska överväganden. Avslutningsvis ger lag-

stiftaren vägledning i hur diskrimineringsersättningen ska bestämmas. 

  

                                                
82 Prop. 2007/08:95, s. 403. 
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4. Andra medlemsstater 

4.1 Inledning 
I nästkommande avsnitt följer en översiktlig presentation av Storbritanniens och Finlands 

system omfattande sanktionen vid diskriminering. Lagstiftning presenteras och även viss 

praxis och statistik över praxis som behandlar skadestånd vid diskriminering kommer att 

presenteras för att visa vilka nivåer skadestånden har nått i respektive land. Båda länderna har 

valt skadestånd som sanktion vid diskriminering. Presentationen syftar till att skapa en 

överblick över hur respektive lands sanktionssystem fungerar. 

4.2 Storbritannien 
I Storbritannien kan den som har blivit diskriminerad stämma förövaren i antingen en allmän 

domstol, civil court, eller vid en arbetsdomstol, labour tribunal.83 Vidare specificerar de 

brittiska antidiskrimineringslagarna vilka sanktioner som är tillgängliga vid överträdelse av 

lagarna, det rör sig huvudsakligen om skadestånd. Vid diskriminering kan skadeståndet 

inkludera kompensation för skadade känslor, compensation for injury to feelings, och detta 

kan dömas ut oavsett om den som har diskriminerats får ersättning av andra orsaker eller ej.84 

Det finns ingen övre gräns för skadeståndets belopp i Storbritannien men det uppskattade 

genomsnittliga beloppet på skadeståndet är ca 91 100-113 900 SEK.85 86 Spannet som 

beloppen rör sig emellan är från ca 1 200 SEK87 till över 1 139 200 SEK88 vid särskilt grava 

fall.89  

 

Vad gäller kompensation för skadade känslor har det i praxis bestämts tre olika spann inom 

vilka kompensationen kan falla beroende på hur allvarlig en kränkning är. Spannen utgörs av 

6 100 - 61 100 SEK90  för fall som är av mindre allvarlig karaktär, exempelvis en 

engångsföreteelse, 61 100 – 183 400 SEK91 för allvarliga fall och slutligen 183 400 - 305 700 

SEK92 vid särskilt svåra fall. Dessa särskilt svåra fall kan exempelvis vara då en disk-

                                                
83 McColgan, Aileen, United Kingdom 2013 – Country Report on measures to combat discrimination, 2014, s. 
134.  
84 A.a., s. 145. 
85 9 600 – 12 000 €, Enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandlingen gjord på http://www.valuta.se/.  
86 McColgan, 2014, s. 145. 
87 100 pund, Enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandlingen gjord på http://www.valuta.se/. 
88 120 000 €, ibid. 
89 McColgan, 2014, s. 145. 
90 500 – 5 000 GBP, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
91 5 000 – 15 000 GBP, ibid. 
92 15 000 – 25 000 GBP, ibid. 
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riminering pågått systematiskt och under längre tid. Belopp under 6 100 SEK93 ska inte 

utdömas eftersom det skulle framstå som en förolämpning och belopp över den högsta 

gränsen 305 700 SEK94 ska endast dömas ut i exceptionellt svåra fall.95 I senare praxis har de 

olika spannen höjts något på grund av inflationsjustering, 7 300 – 366 900 SEK.96 97 Ersättn-

ingen kan även innefatta ett så kallat försvårande skadestånd vilkets beräkning baseras på hur 

den som har diskriminerat har behandlat den diskriminerade.98 Det har även noterats i praxis 

att kompensationen för skadade känslor är ett reparerande skadestånd och inte utgör en 

sanktion mot den som har diskriminerat. Domstolen har i samma rättsfall angett att 

ersättningen för skadade känslor inte får vara för lågt då det skulle minska respekten för 

antidiskrimineringslagstiftningen, samtidigt som det inte får vara så högt att det kan uppfattas 

såsom obefogat.99 Utöver detta skadestånd kan domstolen meddela ett så kallat avskräckande 

skadestånd, vilket är en direkt sanktion mot den som har diskriminerat. Den här typen av 

skadestånd är dock mycket sällsynta i det brittiska rättsystemet och döms endast ut då 

domstolen vill markera allvarligheten i fallet.100  

 

Det högsta skadeståndet som betalades ut av brittiska arbetsdomstolen under 2011-2012 var 

ett belopp om 42 196 600 SEK101 då det rörde sig om diskriminering på grund av etnicitet, 

race.102 I det förevarande rättsfallet rörde det sig om en kvinna som hade utsatts för en 

diskrimineringskampanj på sin arbetsplats vilket tillslut ledde till att hon avskedades. På 

grund av diskrimineringen hade hon drabbats av post-traumatisk stress och var även suicidal 

vilket gjorde att hon blev inkapabel till att ta hand om sin son och det fanns även tvivel på att 

hon någonsin skulle kunna börja arbeta inom branschen igen efter att ha utsatts för detta. 

Skadeståndet baserades på kompensation för skadade känslor om 366 900 SEK,103 psykiska 

skador om 684 900 SEK,104 avskräckande skadestånd om 48 900 SEK,105 skadestånd på grund 

                                                
93 500 GBP, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
94 25 000 GBP, ibid. 
95 Vento v. Chief Constable of West Yorkshire Police (No.2) [2003] IRLR 102. 
96 600 – 30 000 GBP, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
97 Da’Bell v. NSPCC [2010] IRLR 19.  
98 Ibid. 
99 Vento v. Chief Constable of West Yorkshire Police (No.2) [2003] IRLR 102. 
100 McColgan, 2014, s. 214. 
101 4 445 023 €, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
102 Ministry of Justice, Employment tribunals and EAT statistcs, 2011-12, Table 6. Hämtat den 4 februari 2016 
från: http://www.justice.gov.uk/downloads/statistics/tribs-stats/employment-trib-stats-april-march-2011-12.pdf  
103 30 000 GBP, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
104 56 000 GBP, ibid. 
105 4 000 GBP, ibid. 
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av de kostnader som orsakats av att hon inte kunnat ta hand om sin son om 525 900 SEK,106 

framtida kostnader för att ta hand om sin son om 379 117 SEK107 och kostnaden för medicinsk 

behandling 611 500 SEK.108 Den förhållandevis största delen av skadeståndet utgjordes av 

framtida inkomstförlust 11 520 300 SEK109 och förlusten av pensionsförmåner om 8 144 900 

SEK.110 111 Noteras bör att de skadestånd som hänförde sig direkt till diskrimineringen utgörs 

endast av kompensation för skadade känslor och det avskräckande skadeståndet. Resterande 

skadestånd är ekonomisk kompensation för personskador och inkomstförlust. 

4.3 Finland 
I Finland finns det flera tillvägagångssätt att få upprättelse vid olaga diskriminering. Dessa 

skiljer sig åt beroende på inom vilket område och på vilka grunder diskrimineringen har skett. 

Ifall diskriminering har skett inom arbetslivet, utbildning, praktik eller vid tillgång till tjänster 

kan den som har blivit diskriminerad stämma i allmän domstol och yrka på skadestånd enligt 

antidiskrimineringslagen, yhdenvertaisuuslaki (21:2004). Ersättningen har ingen betydelse för 

ytterligare straffrättsligt ansvar och har ett maxbelopp om 169 000 SEK.112 Detta belopp kan 

dock överstigas vid exceptionellt grava fall.113 Ersättningen och dess övre gräns regleras i 9 § 

antidiskrimineringslagen och är en så kallad teoretisk gräns i och med att den i praktiken kan 

överstigas.114 Exempelvis när diskrimineringen har pågått under en längre tid, ifall den som 

har diskriminerat har innehaft en likgiltig attityd gentemot sina åtaganden enligt finsk lag, 

graden av överträdelsens allvarlighet och till vilken grad den som har utsatts har känt sig 

kränkt.115 Den översta gränsen ska justeras vart tredje år i enlighet med inflationen enligt 21 § 

nämnda lag.116 Syftet till att denna maxgräns nämns i lagen förklaras genom att de utdömda 

ersättningarna i Finland generellt sett inte är särskilt höga, exempelvis i jämförelse med länder 

såsom Storbritannien och USA. I och med att denna exceptionellt höga summa omnämns i 

lagen markerar lagstiftaren allvaret i den här typen av överträdelser.117 Vad gäller statistik 

över tvister som tas till domstol är antalet fortfarande lågt. Mellan 2008 och 2011 togs 15 fall 

upp i domstol och domstolen fann att det rörde sig om diskriminering tio av dessa och dömde 
                                                
106 43 000 GBP, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
107 31 000 GBP, ibid. 
108 50 000 GBP, ibid. 
109 942 000 GBP, ibid. 
110 666 000 GBP, ibid. 
111 Michalak v. Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust, ET/1810815/08. 
112 17 800 €, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
113 Hiltunen, Rainer, Finland 2013 – Country report on measures to combat discrimination, 2014, s. 89. 
114 A.a., s. 99. 
115 A.a., s. 100. 
116 A.a., s. 99. 
117 A.a., s. 100. 
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även ut ersättning. Genomsnittet för ersättningen var 52 200 SEK118 och spannet för de 

utdömda ersättningarna var mellan 38 000 SEK119 och 94 900 SEK120.121 

 

Det finns ingen minimigräns för ersättningen i Finland och utdömande av ersättning kan även 

helt utebli. Utbetalningen av ersättning utesluter inte skadestånd enligt finska 

skadeståndslagen, vahingonkorvauslaki (412/1974), eller ersättning enligt annan lag som är 

tillämplig i fallet. Det går att yrka på skadestånd enligt finska skadeståndslagen såsom ett 

ytterligare eller alternativt yrkande men det kommer att prövas separat av domstolen.122 

4.4 Sammanfattning 

4.4.1 Storbritannien   

I Storbritannien används skadestånd som sanktion vid olaga diskriminering. Därför är 

skadeståndets belopp tänkt att inskärpa respekt för antidiskrimineringslagstiftningen och ha 

en avskräckande verkan för verksamheter att diskriminera. Det uppskattade genomsnittliga 

beloppet är något högre än i Sverige, 90 000 – 112 600 SEK jämfört med Sveriges 

medelvärde om 57 900 SEK.123 Emellertid har markant högre belopp dömts ut i enskilda fall. 

Noteras bör dock att det totala beloppet om 42 196 600 SEK har delats upp i delbelopp samt 

att majoriteten av ersättningen är ägnad att ersätta resonskador och inkomstförluster. Det 

belopp som främst hänför sig till graden av diskriminering är ersättningen för skadade 

känslor, detta är dock ingen sanktion utan en typ av reparation. Denna har getts vissa ramar 

som baseras på graden av allvarlighet som den aktuella diskrimineringen innebär. 

Maxgränsen om 366 900 SEK har satts ut i praxis men är endast en teoretisk gräns vilken kan 

överstigas. I ovan nämnda rättsfall dömdes detta angivna maxbelopp för ersättning av skadade 

känslor ut eftersom diskrimineringen det rörde sig om ansågs vara mycket grav.124 Det 

föranleder frågan hur grav diskrimineringen måste vara för att överstiga detta belopp? Det 

finns även möjlighet att döma ut ett rent avskräckande skadestånd men detta är mycket 

ovanligt och är reserverat endast för de allvarligaste fallen. 

                                                
118 5 500 €, enligt valutakursen den 10 februari 2016, omvandling gjord på http://www.valuta.se/. 
119 4 000 €, ibid. 
120 10 000 €, ibid. 
121 Hiltunen, 2014, s. 100. 
122 A.a., s. 99. 
123 Se bilaga 1. 
124 Se avsnitt 4.2. 
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4.4.2 Finland 

Såsom sanktion för diskriminering har även Finland skadestånd och ett maxbelopp är uttryckt 

i lagtexten. Dock är detta en teoretisk gräns och kan överstigas i exceptionellt grava fall. 

Benämningen av maxbeloppet i lagtexten är att se som en uppmaning till domstolarna att 

döma ut höga belopp vid diskriminering. Medelvärdet för skadeståndet ligger dock på 52 200 

SEK, jämför med Sveriges medelvärde om 57 900 SEK, och det högsta beloppet som har 

utdömts ligger på 94 600 SEK vilket är förhållandevis lågt. Vad gäller preventionsinslaget är 

skadeståndet i kombination med risken som straffrättsligt ansvar att ses som avskräckande, 

men om lagstiftningen är preventiv i sig är svår att mäta då statisk på området saknas.125 

  

                                                
125 Hiltunen, 2014, s. 101. 
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5. Praxis 

5.1 Inledning 
Syftet med analysen av praxis är att utreda hur domstolarna, AD och HD, har valt att tolka 

och tillämpa bestämmelsen 5:1 DiskrL vid utdömande av diskrimineringsersättning. Nedan 

följer en genomgång av samtlig praxis där diskrimineringsersättning har dömts ut av 

domstolarnas högsta instanser. Det som presenteras omständigheterna i de enskilda fallen, 

domstolens utredning samt vilka omständigheter och vad som har gett vägledning i 

bestämmandet av diskrimineringsersättningen. Genomgången av NJA 2014 s. 499 I och II i är 

mer detaljerad eftersom HD i detta fall ger mer precis vägledning i vilka omständigheter som 

ska tillräknas relevans vid bestämmandet av diskrimineringsersättning.126 Efter presentationen 

av de enskilda fallen kommer det att göras en sammanfattning av domstolarnas huvudpunkter, 

vilken är uppdelad i ”[b]edömningen av diskrimineringsersättning före NJA 2014 s. 499 I och 

II”, ”[b]edömningen av diskrimineringsersättning i NJA 2014 s. 499 I och II” och 

”[b]edömningen av diskrimineringsersättning efter NJA 2014 s. 499 I och II”.127  

5.2 AD 2010 nr 91 
I det här rättsfallet väckte Diskrimineringsombudsmannen (DO), som representerade 

käranden, talan om diskriminering mot arbetsgivarverket (staten). Käranden var en 62 år 

gammal kvinna som hade sökt en av två anställningar hos en arbetsförmedling men kallades 

inte till intervju. Anställningarna tillsattes senare med två yngre kvinnor med sämre meriter 

än käranden. DO yrkade även att käranden, utöver ålder, hade blivit diskriminerad på grund 

av kön då hon inte hade blivit kallad till intervju medan en man i ungefär samma ålder hade 

blivit det. DO yrkade 300 000 SEK i diskrimineringsersättning.128 Staten å andra sidan yrkade 

att anställningen krävde personlig lämplighet och att käranden på grund av sin bristande 

personliga lämplighet inte var i en jämförbar situation med de andra sökande.  Staten angav 

vidare att käranden saknade den bredd i både utbildning och arbetslivserfarenhet som krävdes 

vid anställningen. De hävdade vidare att om AD skulle komma fram till att de missbedömt 

kärandets meriter så saknade denna missbedömning samband med hennes kön och ålder. De 

yrkade även att om AD finner att käranden har missgynnats på ett förbjudet sätt enligt 2:1 

                                                
126 Se avsnitt 5.10. 
127 Se respektive avsnitt 5.15.1-5.15.3. 
128 AD 2010 nr 91. 
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DiskrL, ska ersättningen jämkas då anställningen hade gällt en kort tidsbegränsad anställning 

och rekryteringstiden hade var kort. Därför skulle beloppet sättas ned i dess helhet.129 

 

AD kom efter utredning fram till att käranden hade varit mer kvalificerad än båda de kvinnor 

som tillsattes samt den man som kallades till intervju. Vad gäller personlig lämplighet 

konstaterar AD att det inte framgår i kärandens anställningsansökan att hon skulle vara 

mindre lämplig för anställning. I sammanfattningen av bedömningen anger AD att käranden 

har uppfyllt den kravprofil som krävdes för arbetet och att hon varit i en jämförbar situation 

med dem som kallats till intervju. Detta gällde även hennes personliga lämplighet. Slutligen 

kom AD efter utredning fram till att staten inte hade lyckats visa att beslutet att inte kalla 

käranden till intervju hade baserats på kärandens kön och ålder. Därför har staten brutit på 

diskrimineringsförbudet i 2:1 DiskrL.130 

 

I sin bedömning av diskrimineringsersättningen hänvisar AD till 5:1 DiskrL samt en 

hänvisning till propositionen till samma lag (prop. 2007/08:95 s. 398 f.). AD konstaterar 

vidare att diskrimineringsförbudet har överträtts både när käranden inte hade kallats till 

intervju samt när hon hade nekats anställning. Dessa två överträdelser ska bedömas som en 

och samma. I sin slutliga bedömning anger AD att utgångspunkten vid bestämmandets av 

diskrimineringsersättningens storlek bör vara den diskriminerande handlingens omedelbara 

innebörd för käranden, i det här fallet det faktum att käranden inte har kommit på fråga vid 

anställning. AD gör vidare en hänvisning till arbetsrätten och anger att överträdelsen är av 

samma art som vid arbetsgivarens brott mot reglerna om företrädesrätt till återanställning 

eftersom det även här handlar om att man förbigås vid ett anställningsbeslut (25-27 §§ LAS 

[förf. not.]). AD tar även någon mån hänsyn till att det rörde sig om en kortare tidsbegränsad 

anställning och inte en tillsvidareanställning. Vad gäller statens invändning att rekryterings-

processen var kort lämnas detta utan avseende eftersom det endast ska fästas uppmärksamhet 

vid sakliga grunder vid rekrytering av statlig tjänst. Detta enligt 11:9 Regeringsformen 

(1974:152) (en äldre regeringsform som var gällande vid dömande av fallet, [förf. not.]).  

Slutligen fann AD efter en samlad bedömning och efter att ha beaktat det preventiva inslaget 

att diskrimineringsersättningen ska bestämmas till 75 000 SEK.131 

                                                
129 AD 2010 nr 91. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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5.3 AD 2011 nr 2 
Förevarande rättsfall behandlade en tvist vari DO, vilka företrädde käranden, yrkade att 

käranden hade missgynnats i strid mot 1:4 och 2:1 DiskrL samt att hon hade missgynnats i 

strid med 16 § föräldraledighetslagen. För det förra yrkade DO att svaranden skulle betala 100 

000 SEK i diskrimineringsersättning, för det senare 60 000 SEK i allmänt skadestånd. DO 

yrkade att käranden hade missgynnats då hon hade utfört praktiktjänstgöring på svarandens 

gård. Under praktiktjänstgöringen hade käranden drabbats av missfall, vilket hon berättade för 

svaranden. DO yrkade att missfallet och arbetsgivarens rädsla för en ny graviditet var 

anledningar till att käranden senare hade nekats anställning på gården. DO yrkade vidare att 

käranden och svaranden muntligen vid ett tidigare tillfälle hade kommit överens om att 

käranden skulle anställas på gården men att i samband vid missfallet hade svaranden ångrat 

sig.132 Svaranden å andra sidan yrkade att en framtida anställning inte hade kommit på tal 

samt att skälen till att hon inte anställdes hade grundats på att hon uppnådde en bristande 

arbetskapacitet. Svaranden yrkade att AD i sin bedömning, om de kom fram till att det förelåg 

skyldighet att betala ut diskrimineringsersättning eller skadestånd, skulle ta hänsyn till att 

hans verksamhet var ett litet familjeföretag med begränsad omsättning samt att svaranden har 

missletts av en tredje part att inte anställa käranden. Tredje parten utgjordes av en kontakt från 

arbetsförmedlingen som hade förmedlat kontakten mellan parterna. Denne hade rekommen-

derat svaranden att inte anställa käranden. Svaranden yrkade därför att ersättningen skulle 

jämkas, i första hand till noll och i andra hand till ett lägre belopp än vad DO hade yrkat.133 

 

AD fann efter utredning att käranden hade missgynnats i strid mot DiskrL trots att svaranden 

hade haft delvis andra motiv till att neka käranden anställning. De anledningar som svaranden 

angav ansågs inte kunna fullgöra den bevisbörda som krävdes av svaranden för att utesluta 

diskriminering. AD ansåg alltså att beslutet att inte anställa käranden hade samband till 

kärandens graviditet och eventuell framtida graviditet, käranden ansågs därmed ha blivit 

diskriminerad på grund av sitt kön. AD gjorde samma bedömning angående ifall hon skulle 

ha missgynnats i strid mot föräldraledighetslagen.134 

 

Angående diskrimineringsersättningen börjar AD i sin bedömning med att ange att de tänker 

bestämma diskrimineringsersättningen och skadeståndet för brottet mot föräldraledig-

                                                
132 AD 2011 nr 2. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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hetslagen till ett gemensamt belopp. AD hänvisar i sin bedömning till propositionen till 

DiskrL och att det i denna anges att sanktionen diskrimineringsersättning ger möjlighet att 

beakta aspekten att ersättningen ska verka avskräckande och att diskriminering som sker efter 

företagsekonomiska överväganden inom verksamheten ska motverkas (prop. 2007/08:95 s. 

390 f och 553 f.). AD tar i sin bedömning hänsyn till att kärandens missfall och eventuella 

framtida graviditet endast har varit en bidragande orsak bakom den primära orsaken att 

käranden hade bristande arbetskapacitet. De tar även hänsyn till att svaranden har agerat på 

inrådan av tredje part. AD anser därmed att svarandens handlande har varit särpräglade. Med 

bakgrund mot detta anser AD att beloppet för diskrimineringsersättning och allmänt 

skadestånd ska bestämmas till 30 000 SEK.135  

5.4 AD 2011 nr 23 
Även det här rättsfallet rörde diskriminering på grund av kön enligt 1:4 och 2:1 DiskrL samt 

missgynnande enligt 16 § föräldraledighetslagen. Käranden, som företräddes av DO, anförde 

som yrkanden att käranden hade missgynnats hos Gulés (bolaget) eftersom 

rekryteringsprocessen hade avslutats efter att hon angett att hon var gravid. Käranden hade 

därigenom fråntagits sin möjlighet till anställning. DO yrkade 150 000 SEK i 

diskrimineringsersättning och 60 000 SEK i allmänt skadestånd.136 Bolaget å andra sidan 

yrkade att käranden inte hade utsatts för könsdiskriminering utan att hon hade nekats 

anställning eftersom hon inte uppfyllde kravprofilen för arbetet och att beslutet att inte 

anställa käranden inte hade något samband med hennes graviditet. Bolaget yrkade vidare att 

om AD skulle komma fram till att käranden hade diskriminerats och skyldighet att utge 

skadestånd och diskrimineringsersättning förelåg skulle ersättningen jämkas då den negativa 

särbehandlingen inte hade varit med avsikt utan var ett resultat av provokation.137 

 

AD kom fram till i sin utredning att det var utrett att rekryteringsförfarandet hade avbrutits i 

direkt samband med att bolaget hade fått vetskap om kärandens graviditet. Efter vidare 

utredning kom AD fram till att det var visat att svaranden till vis del hade andra motiv att 

avbryta rekryteringen än att käranden var gravid. Dessa motiv hade utgjorts av svarandens 

uppfattning att käranden inte var tillräckligt kvalificerad för arbetet samt kärandens bristande 

personliga lämplighet och intresse. AD anser dock att svaranden inte har kunnat visa att 

beslutet att avsluta rekryteringsförfarandet med käranden helt hade saknat samband med 
                                                
135 AD 2011 nr 2. 
136 AD 2011 nr 23. 
137 Ibid. 
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kärandens graviditet. Käranden hade därför olagligen missgynnats på grund av sitt kön samt 

missgynnats i strid mot föräldraledighetslagen.138  

 

AD hänvisar i sin bedömning av diskrimineringsersättningen till propositionen till DiskrL 

(prop. 2007/08:95 s. 398 f.) där det anges hur diskrimineringsersättningen ska beräknas.139 

Huvudsakligen att utgångspunkten i beräkningen är allvaret av överträdelsen, att det ytterst 

ska göras en sammanvägning av de olika faktorerna med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet samt att det allmänna intresset att diskriminering inte ska förekomma i 

samhället ska beaktas. AD hänvisar vidare till AD 2011 nr 2 där det anges att diskrim-

ineringsersättningen och det allmänna skadeståndet ska bestämmas till ett gemensamt 

belopp.140  Slutligen anför AD kortfattat att de tar hänsyn till att rekryteringen rörde sig om en 

tillsvidareanställning på heltid, men att graviditeten inte var den enda orsaken till att 

rekryteringsförfarandet avbröts. Det samlade beloppet bestämdes därmed till 50 000 SEK.141 

5.5 AD 2011 nr 37 
I förevarande tvist hade Scandinavian Airlines System (SAS) sagt upp 25 stycken anställda 

efter att ha träffat en överenskommelse med Scandinavian Cabin Crew Association (SCCA), 

vilken är en lokal organisation för de kabinanställda i Unionen, om att göra avsteg från 

turordningsreglerna i 22 § LAS genom att upprätta en avtalsturlista. Överenskommelsen 

innebar att de anställda som var pensionsberättigade skulle sägas upp, det vill säga de som var 

över 60 år. Utöver detta saknade de uppsagda företrädesrätt till återanställning enligt 

överenskommelsen. DO, som företrädde de käranden, yrkade att AD skulle ogiltigförklara 

uppsägningen av arbetstagarna, att AD skulle förklara den upprättade turordningslistan 

ogiltig, att AD skull förplikta SAS att utge diskrimineringsersättning om 400 000 SEK till var 

och en av de anställda, eftersom detta agerande utgjorde åldersdiskriminering, samt allmänt 

skadestånd på 100 000 SEK till var och en av de anställda. SAS bestred käromålet i sin helhet 

och vitsordade inga belopp. De yrkade vidare att för det fall AD skulle finna att det har 

förelegat fel i och med uppsägningarna ska skadeståndet respektive diskriminerings-

ersättningen i första hand jämkas till noll. DO bestred detta.142  

 

                                                
138 AD 2011 nr 23. 
139 Se avsnitt 3.5.2. 
140 Se avsnitt 5.3. 
141 AD 2011 nr 23. 
142 AD 2011 nr 37. 
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Efter utredning kommer AD fram till att upprättandet av avtalsturlistan hade inneburit 

otillåten åldersdiskriminering enligt 2:1 DiskrL. Vad gällde fastställelsen av avtalsturlistans 

ogiltighet anser AD att en sådan fastställelse inte skulle ha någon påverkan på SAS framtida 

handlande gentemot de 25 arbetstagare som sagts upp och skulle därför avvisas.143 Vad gällde 

diskrimineringsersättning på grund av att de uppsagda arbetstagarna hade förlorat sin 

företrädesrätt till återanställning ansåg AD att det inte kan utgå då DO inte har åberopat någon 

faktisk händelse då SAS hade fattat några anställningsbeslut där någon av de aktuella 

arbetstagarna hade kunnat åberopa sin återanställningsrätt. Diskrimineringsersättning och 

allmänt skadestånd skulle därför endast ådras SAS genom den diskriminerande avtalsturlistan 

och uppsägningarna av de 25 arbetstagarna.144 

 

I sin bedömning av ersättningen gjorde AD en hänvisning till propositionen för DiskrL där 

det sammanfattningsvis anges hur diskrimineringsersättningen ska bestämmas (prop. 

2007/08:95 s. 398 f.). AD anger att ett gemensamt belopp för diskrimineringsersättning och 

skadestånd ska fastslås. Vidare konstaterar AD att SAS skäl för jämkning ska lämnas utan 

avseende och ersättningen bör vara betydligt högre än vid fallet av osaklig uppsägning. 

Omständigheterna i fallet är sådana att det gemensamma beloppet ska bestämmas till 125 000 

SEK till var och en av de uppsagda arbetstagarna.145 Totalt innebar det en summa om 3 125 

000 SEK för alla 25 arbetstagare. 

5.6 AD 2013 nr 18  
I förevarande fall hade käranden, som företräddes av DO, provanställning hos Auktoritet 

Inkasso AB (bolaget) som vid ett senare skede övergick till tillsvidareanställning. I samband 

med övergången till tillsvidareanställning diskuterades en löneförhöjning med 2 500 SEK för 

käranden men denna löneförhöjning uteblev. Ett år senare avslutade käranden sin anställning 

hos bolaget. Tvisten i fallet rörde om käranden och bolaget har slutit avtal om löneförhöjning 

eller om bolaget i vart fall har agerat på så vis att käranden hade fog att räkna med en 

löneförhöjning. DO yrkade att löneförhöjningen hade uteblivit i samband med att käranden 

hade meddelat sin graviditet till bolaget och därmed hade utsatts för könsdiskriminering och 

brott mot föräldraledighetslagen. DO yrkade kränkningsersättning med 50 000 SEK samt 

ersättning av förlusten avseende lön och utebliven föräldrapenning på 30 623 SEK.146 Bolaget 
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hade å andra sidan bestridit DOs yrkanden och anger att inget avtal om löneförhöjning har 

träffats. För det fallet att AD skulle finna att bolaget var skyldig att utge kränkningsersättning 

alternativt diskrimineringsersättning föreligger det skäl att jämka beloppet, i första hand till 

noll. Vad angår utebliven lön/föräldrapenning vitsordade bolaget beloppet till viss del.147 

 

AD hänvisade i sin bedömning om käranden har missgynnats till 1:4 och 2:1 1 st. 1 p. DiskrL. 

AD gör även en hänvisning till 16 § 1 st. 5 p. föräldraledighetslagen vad gäller förbudet för 

arbetsgivare att missgynna arbetstagare ifråga om bland annat lönefrågor i samband med 

föräldraledighet. Efter utredning fann AD att DO har visat att bolaget har ingått avtal om 

löneförhöjning med käranden. AD fann även efter ytterligare utredning att DO gjort det 

antagligt att det var graviditeten och den förväntade föräldraledigheten som var anledningen 

till att avtalet om löneförhöjning avbröts. Bolaget yrkade att anledningen till att 

löneförhöjningen uteblev berodde på bristande ekonomiska resurser i bolaget samt att ingen 

av de övriga anställda fått löneförhöjning under det aktuella året. AD ansåg att det saknades 

anledning att betvivla detta. Dock ansåg AD att bolaget inte hade lyckats visa att beslutet att 

inte ge käranden löneförhöjning endast grundades på de ekonomiska omständigheterna i 

bolaget utan att det var visat att kärandens framtida föräldraledighet hade varit ett av skälen. 

AD konstaterar att missgynnandet hade direkt samband med kärandens kön och brott mot 2:1 

DiskrL och 16 § föräldraledighetslagen därför förelåg.148   

 

Vad gäller bestämmandet av det ekonomiska skadeståndet anger AD att det saknas anledning 

att jämka beloppet. Detta ska därför bestämmas till det av DO yrkade beloppet om 30 623 

SEK. Vad gäller diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd anger AD att det ska 

utgöras av ett sammanlagt belopp med hänvisning till AD 2011 nr 2.149 AD fann det av DO 

yrkade beloppet om 50 000 SEK såsom skäligt.150 Auktoritet Inkasso AB hade under året 

2013 en omsättning om ca 4 600 000 000 SEK.151 

5.7 AD 2013 nr 29 
I det här rättsfallet rörde tvisten ifall käranden, som företräddes av Handelsanställdas förbund 

(förbundet), hade tvingats av sin arbetsgivare, Change of Scandinavia Sweden AB (bolaget), 

                                                
147 AD 2013 nr 18. 
148 Ibid. 
149 Se avsnitt 5.3. 
150 AD 2013 nr 18. 
151 Auktoritet Inkasso AB, Årsredovisning 2013-01-01 – 2013-12-31, s. 4. 
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att bära en namnskylt som angav den egna BH-storleken. Om käranden hade tvingats till detta 

är frågan om käranden hade utsatts för diskriminering antingen genom sexuella trakasserier 

alternativt trakasserier som hade samband med kön eller direkt könsdiskriminering. Förbundet 

yrkade att bolaget skulle betala 200 000 SEK i diskrimineringsersättning till käranden, samt 

att bolaget skulle betala 100 000 SEK vardera till käranden och förbundet i allmänt 

skadestånd för kollektivavtalsbrott. 152  Bolaget yrkade å andra sidan att bärandet av 

namnbrickan med BH-storlek var frivilligt och att även om AD fann att bärandet av 

namnbrickan inte var frivilligt är kriterierna för trakasserier, sexuella trakasserier alternativ 

direkt könsdiskriminering inte uppfyllda. Därför föreligger heller ingen grund för 

diskrimineringsersättning. Bolaget hävdade även att de inte hade brutit mot kollektivavtalet.153 

 

AD fann i sin utredning att käranden hade beordrats att bära namnskylten som angav BH-

storleken. AD fann det vidare utrett käranden hade känt stort obehag av att bära namnbrickan, 

att käranden hade påtalat detta till företrädare för arbetsgivaren och att arbetsledningens beslut 

vad gäller att ha BH-storlek på namnbrickan inte var sakligt motiverat. AD fann därför att 

kärandens värdighet hade kränkts i och med att hon hade varit tvungen att bära skylten och att 

denna kränkning hade haft samband med hennes kön. Bolaget hade därför utsatt käranden för 

trakasserier med samband till kön och därigenom brutit mot förbudet mot diskriminering av 

arbetstagare i 2:1 DiskrL.154 

 

När AD skulle bestämma diskrimineringsersättningen gjorde de en hänvisning till 5:1 DiskrL 

och paragrafens innebörd. Därefter angav AD att de efter en samlad bedömning fann att 

summan 50 000 SEK var skälig diskrimineringsersättning och gör en jämförelse med tidigare 

praxis: AD 2011 nr 23 och AD 2013 nr 18.155 Vad gäller yrkandet om det allmänna 

skadeståndet för kollektivavtalsbrott, så avslogs detta.156 Bolaget hade under redovisningsåret 

2012/2013 en omsättning om 42 700 000 SEK.157 

5.8 AD 2013 nr 71 
Kärande i målet, som företräddes av DO, hävdade att hennes chef på ABC Trafikskola AB 

(bolaget) hade utsatt henne för sexuella trakasserier under hennes visstidsanställning hos 
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bolaget och därmed brutit mot diskrimineringsförbudet i DiskrL. Bolaget ska även ha brutit 

mot förbudet mot repressalier i DiskrL när de i samband med att kärande hade påtalat 

trakasserierna för chefen hade blivit uppsagd från sin anställning. DO yrkade att bolaget 

skulle betala diskrimineringsersättning om 150 000 SEK till käranden.158 Bolaget anförde att 

käranden hade haft en provanställning på bolaget och förnekade att trakasserierna hade ägt 

rum. Bolaget yrkade att de hade avbrutit kärandens anställning för att hon hade misskött sitt 

arbete. Bolaget vitsordade inte heller något belopp såsom skäligt i och för sig.159 

 

AD fann efter utredning att DO hade visat att käranden utsatts för sexuella trakasserier av sin 

chef och att bolaget därmed brutit mot diskrimineringsförbudet i form av sexuella trakasserier 

enligt DiskrL. AD fann vidare att bolaget inte hade lyckats visa att uppsägningen av käranden 

hade skett på grund av hon hade misskött sitt arbete och inte som en repressalie för att hon 

hade påtalat de sexuella trakasserierna för sin chef. Bolaget hade därför även brutit mot 

förbudet mot repressalier i DiskrL.160  

 

Vad gäller diskrimineringsersättningen gjorde AD en hänvisning till 5:1 DiskrL och förarbetet 

till lagen (prop. 2007/08:95 s. 398 f.).  AD applicerade detta på det förevarande fallet och 

konstaterade att utöver den kränkning som de sexuella trakasserierna har inneburit, ska även 

den omedelbara konsekvensen av repressalien beaktas. Konsekvensen i det här fallet var att 

käranden hade blivit av med sin anställning. AD angav att den här överträdelsen var av 

samma art som vid det brott när en arbetsgivare avviker från de gällande reglerna som 

behandlar skiljande av en anställd från en anställning. AD konkluderar slutligen att 

diskrimineringsersättningen vid en samlad bedömning ska bestämmas till 75 000 SEK.161 

Bolaget hade under räkenskapsåret 2013 en omsättning om ca 1 600 000 SEK.162 

5.9 AD 2014 nr 19 
Tvisten i förevarande mål rörde storleken på diskrimineringsersättningen/skadestånd som 

skulle betalas till den kärande. Käranden hade sökt anställning hos Borås stad (kommunen). 

Vid tillfället för ansökan var käranden gravid och vid ett samtal inför arbetsintervjun avbröts 

rekryteringsförfarandet. Avbrytandet ska ha haft samband med kärandens graviditet och 
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käranden har därför diskriminerats på grund av sitt kön samt missgynnats enligt 

föräldraledighetslagen. DO, som företrädde käranden, yrkade att kommunen skulle betala ett 

belopp om 75 000 SEK i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till käranden.163 

Kommunen medgav att käranden hade könsdiskriminerats och missgynnats i strid mot 

föräldraledighetslagen och vitsordade ett belopp om 40 000 SEK.164 

 

DO yrkade med anledning av ersättningens storlek att enligt EU-domstolens praxis ska 

ersättningen ha en reell avskräckande verkan på arbetsgivaren samt att om beloppen är för 

låga finns det risk för att arbetsgivare med stora resurser väljer att diskriminera efter att ha 

gjort företagsekonomiska överväganden. DO menade att de nivåer som hittills hade dömts ut 

har varit för låga för att de ska ha denna verkan på arbetsgivare och DO framhöll också att 

vikten av diskrimineringsersättningens avskräckande verkan understrukits i förarbetet till 

DiskrL.  DO yrkar vidare att kommunen har en stor verksamhet i och med deras årliga budget 

om 6 000 000 000 SEK samt att det är av synnerlig vikt att diskriminering inte sker från de 

allmännas sida. Slutligen anförde DO att det faktum att käranden mest sannolikt inte skulle ha 

fått tjänsten hon sökte saknar betydelse när domstolen ska bestämma ersättningens storlek till 

den del som ska verka avskräckande.165 Kommunen å andra sidan yrkade att käranden endast 

hade förlorat en möjlighet att komma till intervju och inte en möjlighet till anställning 

eftersom hon inte uppfyllde de krav som hade angetts i annonsen. Kommunen medgav dock 

att behandlingen av käranden inte var korrekt. Vad storleken av diskrimineringsersättningen 

anträffar angav kommunen att eftersom käranden i vart fall inte skulle ha blivit erbjuden 

någon anställning så hade inte någon bestående förlust för käranden varit ifråga. 

Missgynnandet hade inte heller skett offentligt och kommunen hade inte haft någon avsikt att 

diskriminera käranden.166 

 

AD inledde sin utredning genom att ställa upp de rättsliga utgångspunkterna vad avser 

sanktionen vid diskriminering. AD konstaterade att DiskrL utgörs av ett genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG och att den aktuella artikeln i det här 

fallet är artikel 18.167 AD gjorde även hänvisningar till den aktuella praxisen från EU-

                                                
163 AD 2014 nr 19. 
164 Ibid.  
165 Ibid. 
166 Ibid. 
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domstolen som direktivet bygger på.168 Vidare gjorde AD en hänvisning till 5:1 DiskrL samt 

en jämförelse med tidigare lagstiftning och att genom införandet av den nya ersättningen har 

den preventiva aspekten markerats. AD gjorde därutöver en hänvisning till propositionen till 

DiskrL (prop. 2007/08:95 s. 398 f.) där det beskrivs hur diskrimineringsersättningen bör 

bestämmas. 169  AD gjorde utöver detta en hänvisning till samtliga tidigare rättsfall där 

diskrimineringsersättning har dömts ut.170 AD gjorde dessutom en hänvisning till en dom som 

vunnit laga kraft från Svea hovrätt där diskrimineringsersättningen bestämts till 75 000 

SEK.171 

 

När AD slutligen applicerar det de har lyft fram i sin utredning börjar de med att se till 

allvaret i diskrimineringen och missgynnandet av käranden. Rekryteringen avsåg två 

tillsvidareanställningar på heltid men det har inte gjorts gällande i fallet att käranden skulle ha 

kommit på fråga för någon faktisk anställning. AD anser därför att käranden inte har gått 

miste om någon anställning och att detta följaktligen anses som en mindre allvarlig form av 

diskriminering. AD hävdar vidare att denna inställning överensstämmer med EUs praxis i 

målet C 180-95 Nils Draehmpael. I och med att de praktiska konsekvenserna har varit såpass 

begränsade talar detta för ett förhållandevis lågt belopp. Utöver detta har den missgynnande 

handlingen inte skett offentligt och det är enligt AD klart att kommunen inte har haft någon 

avsikt att diskriminera käranden. AD finner slutligen att diskrimineringsersättningen och 

skadeståndet ska bestämmas till ett gemensamt belopp om 50 000 kr. Då har AD, utöver 

omständigheterna, även tagit hänsyn till de preventiva aspekterna.172 

5.10 NJA 2014 s. 499 I och II 
Tvister som rör diskrimineringsersättning enligt DiskrL brukar oftast röra arbetsrätt och tas 

därför mest frekvent upp i AD. Rättsfallen NJA 2014 s. 499 I och NJA 2014 s. 499 II rör 

diskrimineringsersättning och har däremot tagits upp av HD, eftersom det rör sig om 

diskriminering utanför arbetsrättens område. I det förstnämnda fallet blev käranden utsatt för 

trakasserier på grund av sin etnicitet på en buss av en busschaufför som var anställd vid 

Veolia Transport Sverige AB (Veolia). I det senare fallet utsattes käranden för diskriminering 

på grund av sin sexuella läggning då hon ville utföra en insemination på hennes lokala 

                                                
168 Rättsfallen som omnämns är C-81/12 Asociatia Accept, dom den 25 april 2013 p. 63, mål 14/83 Von Colson 
[1984] ECR 1891, C 180/95 Dreampaehl REG 1997 s. I 2195. 
169 Se avsnitt 3.5.2. 
170 Se avsnitt 5.2-5.8. 
171 AD 2014 nr 19. 
172 Ibid. 
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vårdcentral. Käranden nekades vård och fick inte möjlighet att boka en tid på vårdcentralen 

utan hänvisades vidare till en klinik med speciell kunskap vid insemination vad gäller 

homosexuella par. I dessa båda fall blev de kärande företrädda av DO vilka yrkade 

diskrimineringsersättning på 100 000 SEK till var och en av de kärande. I dessa två rättsfall, 

vilka slogs ihop till ett, försöker HD bana väg för hur storleken av diskriminerings-

ersättningen enligt 5:1 DiskrL ska bestämmas.  

 

I rättsfallet klargör HD att diskrimineringsersättningen utgörs av två komponenter, 

upprättelseersättning och preventivpåslag. Detta eftersom att diskrimineringsersättningen 

utifrån allvaret i händelsen ska utgöra en rimlig kompensation till den som har drabbats av 

diskrimineringen (upprättelseersättning) och utöver detta även bidra till att motverka 

diskriminering i samhället på effektivt sätt (preventivpåslag). En bedömning av hur dessa två 

krav ska uppfyllas ska göras i varje enskilt fall. Vad det gäller upprättelseersättningen, då det 

ska utgöra en rimlig kompensation till den drabbade, anser HD att det finns anledning att 

hämta vägledning i den allmänna skadeståndsrätten. Vad däremot gäller preventionspåslaget, 

som ska tillgodose andra syften, tas andra aspekter och överväganden i åtanke.173  

5.10.1 Upprättelseersättning  
HD framför vidare att upprättelseersättning i kontexten diskriminering till sin beskaffenhet är 

snarlik den typ av ersättning som döms ut genom 2:3 Skadeståndslagen (1972:207) (SkL), 

ersättning då någon har blivit kränkt genom brott, så kallad kränkningsersättning. 

Upprättelseersättningen är alltså tänkt att ersätta den skada som kränkningen genom 

diskriminering innebär. Bedömningen av vad skadan innebär för den som har drabbats av 

diskriminering och hur allvarlig den ska anses vara ska göras genom en objektiv bedömning. 

Vidare konstaterar HD att den ersättning som betalats ut till brottsoffer genom 2:3 SkL ofta 

har ansetts vara för låg och att det vid anledning av diskriminering saknas skäl att vara lika 

återhållsam vid bedömningen av upprättelseersättningen.174 HD anser vidare att allvaret vid 

diskrimineringen ska bestämmas på samma sätt som vid kränkningen av andra rättigheter. 

Närmare sagt vid bedömningen ”bestäms allvaret av diskrimineringen efter främst de negativa 

känslorna av förnedring, ringaktande, utsatthet eller liknande som kränkningen – i beaktande 

av dess orsak, art, omfattning och verkningar och med beaktande av omständigheterna runt 
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denna – typiskt sett är ägnad att framkalla.” 175 HD nämner även att det enligt förarbetena 

anges att en överträdelse är att anse som mer allvarlig ifall den drabbade mister ett arbete, 

möjlighet till utbildning eller bostad. Detta anses förstärka de negativa känslorna av 

diskrimineringen. Även tidsförloppet har betydelse i den här bedömningen. Eftersom det rör 

sig om en helhetsbedömning ska den skadegörande handlingen, om det är ett i tiden utsträckt 

förlopp, värderas sammantaget. Om diskrimineringen utgjorts av flera enskilda handlingar ska 

de således bedömas som en händelse och tidsspannet av dessa får betydelse i bedömningen av 

kränkningens allvar.176 Vad gäller omständigheter som skjuter bedömningen i en mildrande 

riktning kan enligt HD vara att det föreligger medvållande till gärningen då den kränkta har 

provocerat fram handlingen på ett klandervärt sett och att gärningsmannen, direkt i anslutning 

till gärningen, ber om ursäkt på ett uppriktigt sätt. Den senare har omnämnts i förarbetet till 

DiskrL som en anledning att jämka beloppet.177  

5.10.2 Preventionspåslag 

Preventionspåslaget är mer i beskaffenheten av ett straff då det utgör ett påslag som förhöjer 

diskrimineringsersättningen till en betydligt högre nivå än kränkningsersättningen enligt 2:3 

SkL. Därför är det bedömningen av denna del som till störst del avviker från allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. 178  Enligt förarbetena, anger HD, att preventionspåslaget 

motiveras av diskrimineringsersättningens preventiva verkan. Detta innebär att påslaget är 

tänkt att tydliggöra det kraftiga avståndstagandet som samhället tar mot diskriminering som 

omfattas av DiskrL. HD noterar att detta uttryck skulle kunna tydas som att det allmänna 

preventionssyftet ska tillmätas betydelse för bedömningen av preventionspåslagets storlek i 

bedömningen av enskilda fall. Dock skulle de bedömningarna te sig mycket osäkra och inte 

ligga på en så pass stadig grund att det skulle anses utgöra säker normstyrd rättstillämpning. 

HD menar att bedömningen av preventionspåslaget ska utgöras på bas av andra bedömnings-

faktorer som nämns i förarbetena, främst det mått av klander som den diskriminerande bör 

åsamka sig. HD jämför detta med beräkningen av straffvärde i 29:1 2 st. BrB.179  HD 

resonerar vidare att det i svensk rättstradition i fråga om straffskadestånd saknas hävd och att 

det dessutom saknas motsvarighet vid andra sorters kränkningar och därför borde inte 

preventionspåslaget inte bli såpass mycket högre än upprättelseersättningen att den senare blir 
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oväsentlig i jämförelse. HD fastlår då en riktlinje att förhålla sig vid: att preventionspåslaget 

ska vara lika stor som upprättelseersättningen. Då blir beloppet på diskriminerings-

ersättningen markant högre än beloppen vid liknande kränkningar och en förlorar inte 

kopplingen med principerna i allmän skadeståndsrätt. I och med kopplingen mellan de olika 

komponenterna, upprättelseersättningen och preventionspåslaget, avspeglas även incidentens 

allvar i preventionspåslaget. Incidentens allvar, i sin tur, är en viktig aspekt i bedömningen av 

det mått av klander diskrimineringen ska föranleda.180  

 

Utgångspunkten är alltså att preventionspåslaget ska innebära en dubblering av upprättelse-

ersättningen, men även preventionspåslaget kan justeras antingen uppåt eller neråt beroende 

på olika förhållanden som påverkar klanderbedömningen. Detta är då andra omständigheter 

än diskrimineringens allvar, då detta indirekt redan påverkar preventionspåslaget i och med 

upprättelseersättningen. HD framhåller att dessa andra omständigheter kan utgöras av 

omständigheter på gärningsmannens sida som inte varit synbart för offret eller omständigheter 

som inträffat efter att den diskriminerande handlingen har fullbordats, alltså inte i direkt 

samband med denna. Hänsyn ska även tas till vilket av diskrimineringsförbuden den som har 

diskriminerat har brutit mot.181  

 

Omständigheter som ska tendera att förhöja preventionspåslaget är exempelvis att den som 

har diskriminerat, eller någon annan i dess närhet, har blivit gynnad av diskrimineringen i 

fråga, att den som blev diskriminerad hade skäl att förvänta sig särskild omsorg av den som 

diskriminerat eller att diskrimineringen har ett återkommande mönster. HD nämner även att 

man kan ta hänsyn till den diskriminerandes verksamhet, arten och storleken av den, eftersom 

detta kan innebära att verksamheten har ett visst samhällsansvar för att diskriminering ska 

motarbetas. Justeringen uppåt kan nå en fördubbling av preventionspåslaget, men även ännu 

högre vid riktigt grava fall.182  Justering nedåt å andra sidan bör endast förekomma vid 

undantagsfall, eftersom det angetts att diskrimineringsersättningen ska vara markant högre än 

kränkningsersättning enligt SkL, fastslår HD. Om den diskriminerande handlingen har 

föreståtts av tanklöshet eller förbiseende, alternativt om reparerande åtgärder har vidtagits av 
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den som har diskriminerat kan detta generera en sänkning, eller åtminstone motivera att 

beloppet inte höjs ytterligare om verksamhetens art och omfattning skulle kräva det.183  

 

I NJA 2014 s. 499 II preciserar HD några specifika omständigheter som kan ha en 

förmildrande inverkan och därmed sänka preventionspåslaget. I 5:1 3 st. DiskrL anges att 

ersättningen, om det finns särskilda skäl, kan sättas ner helt eller delvis. ”Särskilda skäl” kan 

enligt HD innebära att den som har diskriminerats vid en ringa kränkning har fått adekvat 

upprättelse i annan form än pengar. Mer specifikt vad särskilda skäl innebär klargör HD att 

det exempelvis kan vara en uppriktig ursäkt, att de obekväma konsekvenser som kränkningen 

innebar har undanröjts till den grad det är möjligt samt att den diskriminerande har vidtagit 

åtgärder som är menat att motverka upprepningar i fortsättningen. Detta ska ske i ett nära 

samband till kränkningen och åtgärderna kan likaväl vidtas av gärningsmannen som av dess 

arbetsgivare.184  

 

HD klargör även fördelning och storlek av preventionspåslaget vid flera gärningsmän, 

alternativt fler diskrimineringsoffer. I de fall det finns flera offer för diskrimineringen ska 

preventionspåslaget fortfarande stå i proportion till handlingen vilket innebär att det fördelas 

på de som har utsatts för diskrimineringen i förhållande till upprättelseersättningarna. I 

praktiken innebär det att varje enskilt offer får ett lägre belopp.185 Är det, å andra sidan, fler 

som har ansvar för diskrimineringen ska detta inte påverka storleken på preventionspåslaget. 

Den ska, såsom vid straffskadestånd, för var och en bestämmas som om det hade varit endast 

en ansvarig. Det innebär att den som fallit offer för diskriminering får en högre ersättning. 

Om endast en döms som skyldig för ett förfarande som flera individer har deltagit i innebär 

det inte att den som är ansvarig ska betala ut preventionspåslag för alla som har varit 

inblandade. Å andra sidan kan detta påverka det mått av klander som handlingens ska 

tillmätas och justera preventionspåslaget till en högre nivå.186 

5.10.3 NJA 2014 s. 499 I  
Vidare applicerade HD de ovanstående resonemangen på prövningen av diskriminerings-

ersättningens storlek i de två respektive fallen. Paret som utsattes för diskrimineringen ska 

tillsammans med sin nyfödde son som låg i barnvagn åkt med bussen som framförts av 
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185 NJA 2014 s. 499 I, p. 39. 
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Veolia. Utöver dem var bussen fullsatt. Kvinnan ska ha suttit med sitt knä vid en stoppknapp 

som hon har kommit åt flertalet gånger varpå att dörren inte kunde stängas vid en av 

busshållplatserna. Chauffören har då gått bak i bussen och slagit undan kvinnans knä. En 

ordväxling hade då uppstått mellan kvinnans man och busschauffören. Eftersom paret inte 

talade svenska förstod inte busschauffören vad de sa och svarade att om paret inte kunde 

svenska så kunde de ”åka hem till talibanlandet” samt yttrat att de var idioter. Han ska även 

ha gjort en obscen gest mot dem. Kvinnan berättade i efterhand att deras son endast var en 

månad gammal och att hon var svag efter sin graviditet. Det var första gången hon hade åkt 

med barnvagn efter födseln och efter händelsen åker hon inte längre gärna buss. Hon var av 

uppfattningen att händelsen inträffade för att hon bar sjal och hennes man hade skägg. 

Resterande passagerare på bussen ska ha tittat på dem och hon kände sig kränkt av händelsen. 

Även mannen berättade att alla passagerare hade sett och hört vad som hände. Han är även 

igenkänd i staden där han bor eftersom han är imam. Efter händelsen har han slutat att åka 

buss då han kände sig kränkt och skrämd av chauffören.187 Händelsen utmynnande till en del 

åtgärder då Veolia fick kännedom om händelsen.  Affärschefen på Veolia tog senare kontakt 

med mannen och bad om ursäkt samt kontaktade chauffören och förklarade att hans beteende 

var oacceptabelt och bröt mot deras diskrimineringspolicy och värdegrund. Vidare fick 

chauffören även en skriftlig varning och blev tvungen att genomgå en utbildning i 

kundbemötande. Samtliga chaufförer på Veolia hade även kallats till arbetsplatsmöten för att 

klargöra att trakasserier var oacceptabla och betona vikten av ett gott kundbemötande.188 

 

HD angav att det stod klart att offren hade blivit utsatta för diskriminering på grund av deras 

etnicitet i form av trakasserier, genom busschaufförens uttalande och den obscena gesten.  Att 

det fanns ett samband till diskrimineringsgrunden var också ansett såsom utrett då 

busschauffören bland annat hade yttrat ”talibanlandet”. Angående slaget mot knät ansåg HD 

att det är utrett att så har skett men att omständigheten saknar betydelse ur ett 

diskrimineringshänseende då just slaget i sig inte ansågs ha något klart samband med 

kvinnans etnicitet eller religion. 189  Rättsfrågan HD hade att ta ställning till var 

diskrimineringsersättningens storlek. HD anser att diskrimineringen på bussen var att anse 

som allvarlig. Detta på grund av att diskrimineringen hade utförts på en fullsatt, offentlig buss 

av bussens chaufför och har varit ämnat att kränka paret. Eftersom busschauffören istället för 
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att vidta åtgärder vid sitt agerande tvärtemot förvärrade den med den obscena gesten förelåg 

inga förmildrande omständigheter i direkt samband med diskrimineringen. Den ursäkt som 

senare gjordes av en företrädare på Veolia är inte en förmildrande omständighet i hänseende 

av kränkningens allvar eftersom den hade skett vid ett senare skede efter diskrimineringens 

fullbordan. Incidenten hade inte ingripande konsekvenser för de diskriminerade även fast de 

tog illa vid sig och blev rädda. Därför ansåg HD att upprättelseersättningen ska bestämmas till 

15 000 SEK vardera till de skadelidande efter en samlad bedömning. 190  Vad gällde 

preventionspåslaget applicerade HD sitt resonemang att utgångspunkt ska utgöras av en lika 

stor summa som upprättelseersättningen.  I frågan om den ska justeras menar HD att det inte 

finns några skäl att höja preventivpåslaget då även om Veolias storlek och art av verksamhet 

kan anses innebära att de har ett stort ansvar så har Veolia genom de senare vidtagna 

åtgärderna mött de krav som kan förväntas av dem. Vidare tog HD hänsyn till att det rör sig 

om diskrimineringsersättning till två personer istället för en. Hade det rört sig om en person 

hade diskrimineringsersättnigen blivit 30 000 SEK (15 000 + 15 000) men i och med att 

preventionspåslaget ska stå i proportion till händelsen bör det totala beloppet bli 20 000 SEK. 

Alltså 10 000 SEK vardera till offren. Den totala diskrimineringsersättningen för vardera av 

offren blev därmed 25 000 SEK (15 000 + 10 000).191 Veolia som var ansvariga för 

diskrimineringen heter idag Transdev Sverige AB och hade år 2014 en omsättning på 2 400 

000 000 SEK.192 

5.10.4 NJA 2014 s. 499 II  
I det här fallet blev en kvinna diskriminerad på grund av sin sexuella läggning då hon hade 

ringt sin lokala vårdcentral för att boka tid till att kunna genomgå en utredning inför 

remittering till fertilitetsenheten. Den hon talade med i telefon nekade henne vård och 

hänvisade henne vidare till en särskild verksamhet. Hänvisningen berodde på att 

vårdcentralen hade tagit ett internt beslut att hänvisa lesbiska par till en särskild verksamhet 

vid fertilitetsfrågor. Käranden mejlade efter detta verksamhetschefen på vårdcentralen och 

ifrågasatte särbehandlingen av homosexuella. Några dagar senare kontaktades kvinnan av en 

gynekolog per telefon som förklarade för kvinnan varför beslutet hade fattats och kvinnan 

                                                
190 NJA 2014 s. 499 I, p. 44-48. 
191 A.a., p. 49-52. 
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fick efter detta boka tid på vårdcentralen. DO företrädde kvinnan i domstol och yrkade en 

diskrimineringsersättning på 100 000 SEK till kvinnan.193  

 

HD började med att konstatera att särbehandlingen av kvinnan var diskriminerande. Vidare i 

sin bedömning vad gällde storleken av diskrimineringsersättningen angav HD att de principer 

och riktlinjerna som beskrivits tidigare i NJA 2014 s. 499 I skulle ligga till grund för 

bedömningen även i det här fallet.194 HD ansåg att diskrimineringen i det förevarande fallet 

varit lindrig och grundats på missriktad välvilja. Det särbehandlande beskedet hade inte getts 

offentligt utan enskilt via telefon. HD vidare försökte utreda om det finns en nedre gräns för 

diskrimineringsersättningens storlek. HD drar paralleller till allmän skadeståndsrätt och 

kränkningsersättning, enligt 2:3 SkL, och anger att enligt praxis utdelas inte lägre belopp än 5 

000 SEK. De pratar även om ideell ersättning som kompensatoriskt rättsmedel enligt EKMR, 

där det har slagits fast att om ersättningsnivån inte når upp till 10 000 SEK så får den som 

utsatts för kränkningen nöja sig med kompensation i annan form än pengar.195 HD slår fast att 

det ska finnas en standard för minimiersättning men om den som har utsatts för en lindrig 

kränkning och i samband med denna fått adekvat upprättelse i annan form än pengar ska 

denne i regel nöja sig med det. HD anser att det är detta som ryms jämkningsregeln i 5:1 3 st. 

DiskrL. Åtgärder som kan utgöra adekvat upprättelse bör vara att den som blivit kränkt fått en 

uppriktig ursäkt, de olägenheter som diskrimineringen har inneburit har undanröjts så långt 

som det är möjligt och att lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika upprepningar. Dessa 

åtgärder ska vidtas av den som ska betala diskrimineringsersättningen, alltså den som utfört 

den diskriminerande handlingen eller dess arbetsgivare, och det ska ha skett i ett nära 

samband till att kränkningen har inträffat.196 HD anser att när diskrimineringsersättning döms 

ut till ett minimibelopp bör man utgå ifrån den nivå som kränkningsersättning enligt 2:3 SkL 

har, vilket är 5 000 SEK. Eftersom det ska läggas på ett preventivpåslag på upprättelse-

ersättningen när det gäller diskrimineringsersättning blir det totala beloppet i detta fall 10 000 

SEK.197 HD applicerar sedan detta på rättsfallet och anser att den diskriminerade kvinnan har 

fått adekvat upprättelse i form av en ursäkt samt att olägenheten har undanröjts eftersom hon 

senare fått möjlighet att boka tid på vårdcentralen. Däremot hade Vårdcentralen inte visat att 

de vidtagit åtgärder som ska motverka upprepningar. Detta innebär att den diskriminerande 
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kvinnan inte fått den adekvata upprättelse som krävs för att ingen ersättning ska utgå. Därför 

ansåg HD att kvinnan skulle erhålla en diskrimineringsersättning på 10 000 SEK från 

vårdcentralen.198 Tilläggas bör att Stockholms Läns Landsting år 2014 hade en omsättning på 

82 500 000 000 SEK.199 

5.11 AD 2015 nr 12 
I förevarande rättsfall uppstod tvist huruvida käranden hade sagts upp på saklig grund, 

arbetsbrist eller personliga skäl, samt ifall Självfallet och Spikrakt AB (bolaget) har gjort sig 

skyldig till direkt diskriminering på grund av kön. Frågan rörde också om käranden hade 

blivit missgynnad enligt föräldraledighetslagen. Käranden företräddes av Handelsanställdas 

förbund (förbundet) vilka bland annat yrkade att bolaget skulle till käranden betala 120 000 

SEK i skadestånd för brott mot 7 § LAS, 120 000 SEK i skadestånd för brott mot föräldra-

ledighetslagen och 120 000 SEK i diskrimineringsersättning för brott mor diskriminering-

slagen.200  

 

Utredningen av AD i målet tog främst sikte på om uppsägningen hade varit sakligt grundad 

och ifall käranden hade utsatts för direkt diskriminering på grund av kön och att arbetsgivaren 

därmed hade brutit mot diskrimineringsförbudet i 2:1 DiskrL. AD kom fram till att 

arbetsgivaren onekligen hade sagt upp käranden på grund av hennes graviditet och därmed 

brutit mot bland annat 7 § LAS, 2:1 DiskrL samt mot missgynnandeförbudet i 16 § 

föräldraledighetslagen. 201  Vad gäller diskrimineringsersättningen för AD inget längre 

resonemang utan anger att bolaget har vitsordat 120 000 SEK som skäligt i och för sig. AD 

anger slutligen att bolaget ska betala 120 000 SEK som kombinerat allmänt skadestånd och 

diskrimineringsersättning till käranden.202 AD för inget resonemang angående allvaret i 

kränkningen eller vilka omständigheter som ska ligga till grund för beloppet. De nämner inte 

heller något angående upprättelseersättning eller preventivpåslag.203  Bolaget hade under 

räkenskapsåret 2013 en omsättning om 1 000 000 SEK.204 
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5.12 AD 2015 nr 44 
I förevarande fall ansåg DO, som företrädde käranden, att käranden hade utsatts för 

missgynnande i strid med 2:1 i relation med 1:4 1 st. DiskrL då han nekats att söka 

meriteringsstöd eftersom detta riktade sig uteslutande mot kvinnor, i syfte att främja en 

jämnare könsfördelning. Detta eftersom kvinnor var underrepresenterade bland professorerna 

vid den berörda fakulteten. DO yrkade på ett en summa på 50 000 SEK i 

diskrimineringsersättning från Arbetsgivarverket (staten). Staten i sin tur medgav att betala 

25 000 SEK i diskrimineringsersättning till käranden. Tvisten rörde alltså i huvudsak vilken 

summa staten skulle betala till käranden i diskrimineringsersättning.205  

 

I sina domskäl hänvisade AD till propositionen till DiskrL (prop. 2007/07:95 s. 398 f.) där det 

klargörs att som utgångspunkt vid bestämmandet av diskriminerings-ersättningen ska vara 

allvaret vid överträdelsen av lagen beaktas.206 AD hänvisar även till tidigare avgöranden av 

AD; AD 2014 nr 19 och AD 2015 nr 12. Angående det förra konstaterar AD att detta 

avgörande rörde ett rekryteringsförfarande som avbrutits på grund av samband med 

diskrimineringsgrunderna och att AD hade bedömt att diskrimineringsersättningen och 

skadestånd enligt föräldraledighetslagen skulle bestämmas till ett gemensamt belopp på 50 

000 SEK.207 I det senare avgörandet hade en uppsägning på grund av graviditet ansetts vara 

diskriminering och det gemensamma beloppet för allmänt skadestånd och diskriminerings-

ersättning bestämdes till 120 000 SEK.208 AD hänvisar i sina domskäl till NJA 2014 s. 499 I 

och II, 209  främst till att diskrimineringsersättningen utgörs av två komponenter, 

upprättelseersättningen och preventionspåslaget.210 I bedömningen av summan av diskrimi-

neringsersättningen i det aktuella avgörandet klargör AD omständigheterna i fallet, att 

käranden har missgynnats i och med att han uteslutits ifrån urvalet till forskningsstödet. 

Käranden hade dock under sin tid som docent sökt och tilldelats andra forskningsmedel. Det 

aktuella stödet i avgörandet som endast gick till kvinnor kunde inte utdelas till någon som 

samtidigt fått ett annat stöd tilldelat sig. AD anser att konsekvenserna för käranden har varit 

mycket begränsade även om forskningsstödet skulle ha kunnat ge käranden mer tid för 

forskning. AD tyckte även att omständigheten att käranden var med och utformade det 

                                                
205 AD 2015 nr 44.  
206 Se närmare angående i propositionen i avsnitt 3.5.2. 
207 Se avsnitt 5.9. 
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aktuella forskningsstödet var viktig att ta med i bedömningen. Käranden hade vid 

forskningsstödets utformning varit införstådd med att forskningsstödet i praktiken endast 

skulle vända sig till kvinnor eftersom det endast kunde sökas av ”underrepresenterat kön”. 

AD tog även hänsyn till att det ifrågavarande universitetet hade tillämpat forskningsstödet i 

flera år, men att det inte hade funnits någon vilja att kränka manliga docenter. Det aktuella 

forskningsstödet utlyses inte heller längre på universitetet. AD bedömer slutligen att 

diskrimineringen av käranden är att anse som mindre allvarlig och anger att med det som 

utgångspunkt och att efter att hänsyn har tagits till det preventiva påslaget ska 

diskrimineringsersättningen bestämmas till det av staten medgivna beloppet 25 000 SEK.211  

 

Vidare vad gäller rättegångskostnader bedömer AD att eftersom staten medgivit 

diskrimineringen har tvisten endast rört frågan om vilket belopp diskrimineringsersättningen 

ska bestämmas till. Eftersom AD bestämmer diskrimineringsersättningen till 25 000 SEK, 

samma belopp som staten har medgivit och vitsordat, är DO att anse som förlorande part och 

ska därför betala statens rättegångskostnader. Detta innebär att staten förpliktas att betala 25 

000 SEK till käranden medan DO ska ersätta staten med 43 200 SEK.212  

 

5.13 AD 2015 nr 51 
I det här fallet ansågs tre käranden, vilka företräddes av DO, ha missgynnats genom direkt 

diskriminering på grund av sin ålder, 1:4 1 p. DiskrL, då de nekades att förlänga sina 

behovsanställningar som busschaufförer vid Keolis Sverige AB (Keolis) efter att de fyllt 70 

år. Detta hade skett i enlighet med Keolis egna policy. Bägge parterna var överens om att de 

kärande hade blivit missgynnade enligt ovan nämnda paragraf samt att missgynnandet 

omfattades av diskrimineringsförbudet som föreskrivs i 2:1 1 st. 1 p. DiskrL, då Keolis såsom 

arbetsgivare har diskriminerat de kärande såsom arbetstagare. Den aktuella tvisten i fallet 

rörde främst ifall diskrimineringen ändå var tillåten enlig något av de undantag som föreskrivs 

i 2:2 DiskrL. AD fann att så inte var fallet, utan att diskrimineringen inte kunde rättfärdigas 

enligt något av de föreskrivna undantagen i nämnda paragraf.213  

 

Vad gäller diskrimineringsersättningen hade DO yrkat att Keolis skulle, till var och en av de 

kärande, betala 100 000 SEK. Keolis å andra sidan yrkade att ersättningen skulle jämkas, i 
                                                
211 AD 2014 nr 44. 
212 Ibid. 
213 AD 2015 nr 51. 
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första hand till noll. Omständigheter som, enligt Keolis, innebar att de kärande inte hade 

utsatts för en allvarlig kränkning var att policyn inte utgjorde något yrkesförbud för förarna, 

de hade varit fullt medvetna om policyn ifråga eller i vart fall varit införstådda med att 

policyn tillämpas, att policyn faktiskt möjliggjort för käranden att fortsätta arbeta som 

busschaufförer efter 67 års ålder samt att käranden inte är beroende av anställningen för att 

försörja sig. DO, å andra sidan, framhöll att utgångspunkten för diskrimineringsersättningen 

ska ersätta det lidande som kränkningen medfört och att enligt praxis och förarbeten ska en ta 

hänsyn till allvaret i överträdelsen. DO framhåller att diskrimineringen är att se som mer 

allvarlig ifall den har ingripande konsekvenser för den kränkta. I det här fallet har de kärande 

nekats förnyad anställning på grund av sin ålder.214  

 

I sin bedömning angående diskrimineringsersättningen söker AD ledning i 5:1 DiskrL samt i 

förarbetena till lagen (prop. 2007/08:95 s. 398 f.).  AD upprepar de omständigheter som är att 

anse som försvårande och omnämns i förarbetet.215 Bland annat att det är att anse som 

försvårande ifall diskrimineringen får ingripande konsekvenser för den kränkta, exempelvis 

att de förlorar ett arbete.216 AD hänvisar vidare till föregående praxis från AD och den 

diskriminering som har utdömts i respektive fall.217 AD hänvisar också till avgörandet från 

HD, NJA 2014 s. 499 I och II, där de framhåller att HD delade upp diskriminerings-

ersättningen i två delar: upprättelseersättning och preventionspåslag.218  

 

Utifrån de ovan anförda anser AD bedömningen av diskrimineringsersättningen ska grundas 

på en helhetsbedömning i det enskilda fallet och att den ersättningen ska utgöra en rimlig 

kompensation till den som drabbats. Ersättningen ska också bidra till att förebygga 

diskriminering i samhället. AD anser att diskrimineringen har varit allvarlig då de kärande har 

mist sin möjlighet att förnya sina behovsanställningar hos Keolis och därmed förlorat 

möjligheten till fortsatt arbete. AD tar dock hänsyn till att det rör sig om behovsanställning 

och att det därför rör sig om tidsbegränsade avtal som inte ger rätt till en viss omfattning av 

arbete samt att den anställde inte är skyldig att ta de arbetspass som erbjuds. Vidare anser AD 

konsekvenserna för de kärande är begränsade då de har rätt till ålderspension. Vad rör Keolis 
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har de inte haft någon avsikt att kränka de kärande i och med tillämpningen av policyn utan 

AD anser att de har haft ett ”i och för sig legitimt syfte med sitt agerande” och agerat utifrån 

ett tidigare beslut från DO då ett annat trafikföretag har tillämpat en motsvarande 70-årsregel 

som i det fallet inte ansetts vara åldersdiskriminering.219 AD bestämmer, efter det ovan 

anförda och att hänsyn tagits till de preventiva aspekterna, diskrimineringsersättningen till 40 

000 SEK till var och en av de kärande.220 Keolis hade under året 2014 en omsättning om ca 4 

000 000 000 SEK.221 

5.14 AD 2015 nr 72 
I det här fallet rörde rättsfrågan främst bedömningen huruvida käranden, som företräddes av 

DO, hade utsatts för diskriminering eller ej samt ifall svaranden, Sundsvalls Expressbyrå 

Aktiebolag (bolaget), kunde bevisa att nekandet av anställning hade grundat sig på andra 

omständigheter än könsdiskriminering. DO yrkade att käranden hade nekats anställning i 

bolaget på grund av sin graviditet och yrkade 100 000 SEK i diskrimineringsersättning. 

Bolaget, å andra sidan, nekade att så var fallet och vitsordade inget belopp såsom skäligt i och 

för sig och att ifall bolaget trots detta skulle fällas för diskriminering så skulle beloppet 

jämkas, i första hand till noll. Bolaget hävdade att käranden inte hade blivit anställd saknade 

samband med kärandens graviditet. Käranden hade själv förorsakat att hon nekats anställning 

genom påstridighet och kontakt med media. Utöver detta är käranden, i en samlad bedömning, 

att anse som mindre lämplig eftersom det fanns andra bättre meriterade och lämpligare som 

sökte anställning hos bolaget.222 

 

AD började sin utredning med att konstatera att inte anställa någon på grund av dess 

graviditet är ett förbjudet missgynnande enligt 1:4 och 2:1 1 st. 2 p. DiskrL. AD anger efter 

vidare redogörelse att bolaget inte har kunnat visa att beslutet att inte anställa käranden 

saknade samband till graviditeten. Argumenten från bolaget att beslutet att inte anställa 

käranden grundades på kärandens påstridighet och kontakt med media godtogs inte av AD. 

AD anför slutligen att käranden inte har ansetts varit mindre lämplig för anställning i 

jämförelse med andra sökande. Därför anser AD att bolaget inte har kunnat påvisa att beslutet 

                                                
219 AD 2015 nr 51. 
220 Ibid. 
221 Keolis Sverige AB, Årsredovisning 2014-01-01 – 2014-12-31, s. 6. 
222 AD 2015 nr 72. 
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av nekande av anställning har grundats på annat än kärandens graviditet. Käranden har därför 

utsatts för könsdiskriminering av bolaget.223  

 

I sin bedömning av diskrimineringsersättningens storlek hänvisar AD till 5:1 DiskrL och 

därmed att ersättningen ska kompensera den kränkningen som överträdelsen av DiskrL 

innebär samt i bestämmandet av diskrimineringsersättningen ska syftet att motverka 

diskriminering i samhället särskilt beaktas. AD anger också att bedömningen ska grunda sig 

på en helhetsbedömning i det enskilda fallet utifrån allvaret i diskrimineringen samt ta hänsyn 

till att motverka diskriminering i arbetslivet och gör i och med detta en hänvisning till tidigare 

praxis, AD 2015 nr 44 och däri gjorda hänvisningar.224 Vidare konstaterar AD att käranden 

graviditeten var den avgörande orsaken till att käranden hade nekats anställningen vilken 

utgjordes av en provanställning omfattande heltid. Slutligen anger AD att omständigheterna 

är sådana att diskrimineringsersättningen ska bestämmas till 75 000 SEK.225 Bolaget hade 

under räkenskapsåret 2014/15 en nettoomsättning om 143 000 000 SEK.226 

5.15 Sammanfattning 

5.15.1 Bedömningen av diskrimineringsersättning före NJA 2014 s. 499 I och II 
I fem stycken av de åtta rättsfall från AD före NJA 2014 s. 499 I och II hänvisar AD till ett 

avsnitt i propositionen till DiskrL där det beskrivs hur beräkningen av diskriminerings-

ersättningen ska ta form. 227 Huvudpunkterna i det avsnittet som det hänvisas till ser ut som 

följer: 

 

• Utgångspunkten vid beräkningen av diskrimineringsersättningen ska vara allvaret i 

den överträdelse som skett. 

• Omständigheter av betydelse vid bedömningen av allvaret: 

o Överträdelsens art och omfattning. 

o Den drabbades intresse av att reglerna upprätthålls. 

o Den personliga upplevelsen av kränkningen. 

o Avsikten hos den som diskriminerat. 
                                                
223 AD 2015 nr 72. 
224 Se avsnitt 5.12. 
225 AD 2015 nr 72. 
226  Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag, Årsredovisning för Sundsvalls Expressbyrå AB – 556236-8729 – 
Räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30, s. 1. 
227 AD 2010 nr 91(5.2.), AD 2011 nr 2 (5.3), AD 2011 nr 23 (5.4), AD 2011 nr 37 (5.5), AD 2013 nr 71 (5.8) 
och AD 2014 nr 19 (5.9) vilka hänvisar till prop. 2007/08:95, s 398 f. 
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• Försvårande omständigheter kan vara: 

o Om det har funnits en vilja att kränka någon på grund av tillhörigheten till 

någon av de skyddade grupperna. 

o Om överträdelsen får mer ingripande konsekvenser för den drabbade, 

exempelvis att denne förlorar ett jobb, bostad eller möjlighet till utbildning i 

och med överträdelsen.  

• Ju allvarligare överträdelse, desto högre ersättning. 

• Ytterst är beräkningen en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet. 

• Även det allmänna intresset att diskriminering inte ska förekomma i samhället ska 

beaktas. 

• Omständigheter som kan vara av betydelse i bedömningen: 

o Omsättningen i näringsverksamhet i vilken någon har diskriminerats. 

o Ifall tidigare överträdelser av diskrimineringslagstiftningen har förekommit i 

verksamheten.228 

 

Lagstiftaren sammanfattar avsnittet med att ”[i] varje enskilt fall ska alltså 

diskrimineringsersättningen bestämmas så att den utgör en rimlig kompensation till den 

drabbade – utifrån allvaret i den överträdelse av lagstiftningen som han eller hon utsatts för – 

och dessutom bidrar till att på ett effektivt sätt motverka förekomsten av diskriminering i 

samhället.”229 

 

I AD 2011 nr 2230 görs en hänvisning till ”s. 390 f.” och ”s. 553 f.” i propositionen. Innehållet 

i dessa avsnitt är i stora drag desamma som i det ovan beskrivna avsnittet på ”s. 398 f.” 

Utöver det som nämnts ovan ska en även ta hänsyn till motverkandet av diskriminering som 

grundar sig på rena företagsekonomiska överväganden inom näringsverksamheten.231 Utöver 

det som nämns ovan anges att exempel på försvårande omständigheter kan vara när 

diskrimineringen sker i offentlighet.232  

 

Trots att domstolen i samtliga sex rättsfall hänvisar till avsnitt i propositionen där det anges 

att hänsyn ska tas till de omständigheter och faktorer som beskrivits ovan förefaller domstolen 
                                                
228 Prop. 2007/08:95 s. 398 f. 
229 A.a., s. 399.  
230 Se avsnitt 4.3. 
231 Prop. 2007/08:95, s. 390 f. 
232 A.a., s. 553. 
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utelämna sådana avväganden i sin bedömning. Dock fäster AD alltid uppmärksamhet på vad 

för typ av anställning det är fråga om. Den noterar exempelvis om det rör sig om en 

tillsvidareanställning på heltid alternativt en visstidsanställning, även om vad för typ av an-

ställning det rör sig om inte märkbart förflyttar ersättningsbeloppet i någon riktning.233 

Exempelvis i AD 2013 nr 71 anger AD endast att den omedelbara innebörden för den som 

utsatts för diskrimineringen är att hon har förlorat sin anställning och att överträdelsen har 

samma art som vid brott av regleringen vid skiljande av anställd från anställning, men inga 

resonemang förs angående hur detta påverkar bedömningen av diskrimineringsersättningens 

storlek. 234  Vad som däremot tenderar att minska beloppet är om den grund som 

diskrimineringen baserats på inte har varit den enda orsaken till särbehandlingen. I AD 2011 

nr 2 anger AD exempelvis att omständigheterna har varit särpräglade då kärandens graviditet 

endast har varit en bidragande orsak till uppsägningen eftersom hon enligt svaranden inte har 

uppnått full effektivitet och att svaranden dessutom har agerat på inrådan från tredje part som 

utgjordes av en företrädare från Arbetsförmedlingen.235 Även vid AD 2011 nr 23 ansågs 

kärandens graviditet endast vara en av flera bidragande orsaker till att käranden inte hade 

anställts på bolaget.236 Endast I AD 2011 nr 37 konstaterar AD att diskrimineringsersättningen 

bör sättas betydligt högre än vid osaklig uppsägning men resonerar inte mer kring detta,237 

varken vad gäller prevention eller andra omständigheter, utan anger bara det belopp som 

domstolen finner skäligt.  

 

Vad gäller AD 2014 nr 19 anger AD dock vilka omständigheter i fallet som tenderar att anse 

diskrimineringen som mindre allvarlighet, nämligen att käranden oavsett om rekryteringen 

inte hade avbrutits mest sannolikt inte hade erhållit anställning hos svaranden.238 Därför var 

konsekvenserna av diskrimineringen begränsade för käranden. Vidare finner AD såsom 

förmildrande omständighet i AD 2014 nr 19 att den diskriminerande handlingen inte hade ägt 

rum offentligt samt att arbetsgivaren inte hade haft någon avsikt att diskriminera. Utöver det 

nämnda för AD inget resonemang kring de övriga omständigheterna som man ska ta hänsyn 

till enligt propositionen och resonemang kring det preventiva inslaget och verksamhetens 

omsättning uteblir. I samma rättsfall nämns även utgångspunkterna för diskriminerings-

                                                
233 AD 2010 nr 91(5.2), AD 2011 nr 23 (5.4) och AD 2014 nr 19 (5.9). 
234 Se avsnitt 5.8. 
235 Se avsnitt 5.3. 
236 Se avsnitt 5.4. 
237 Se avsnitt 5.5. 
238 Se avsnitt 5.9. 
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ersättningen baserat på EU-lagstiftningen som denne utgår ifrån. Dock kopplas inte detta till 

utredningen i fallet.  

 

I AD 2013 nr 18 görs inga hänvisningar till propositionen och inga resonemang förs kring 

vilket belopp diskrimineringsersättningen ska bestämmas till utöver att det inte föreligger skäl 

till jämkning.239 Dock bestämdes diskrimineringsersättningen till det av DO yrkade beloppet, 

50 000 SEK. Detta är det enda rättsfallet där diskrimineringsersättningen har bestämts till den 

av käranden yrkade ersättningen. I AD 2013 nr 29 förs så gott som inget resonemang kring 

diskrimineringsersättningen utan AD anger att den skäliga ersättningen om 50 000 SEK 

bestämts efter en samlad bedömning.240 Käranden yrkade 200 000 SEK och 100 000 SEK i 

diskrimineringsersättning respektive allmänt skadestånd. 

 

Vidare gör AD en hänvisning i AD 2013 nr 29 241  till två tidigare rättsfall där 

diskrimineringsersättningens belopp var desamma som i förevarande fall men omständlig-

heterna i fallet skiljer sig markant.242 Att samma belopp och hänvisningar görs, trots att 

omständigheterna skiljer sig, tyder på att AD inte ha ställt upp några konkreta regler för hur 

diskrimineringsersättningen ska bestämmas och bedömningarna kan tyckas vara spretiga. 

 

En regel som AD dock ställer upp i dessa mål och som följs konsekvent är att om det utöver 

diskriminering även förekommit andra överträdelser av annan lagstiftning, såsom LAS och 

föräldraledighetslagen, och det därmed även yrkas allmänt skadestånd ska beloppen 

bestämmas till ett gemensamt belopp.243 Om det rör sig om ekonomiskt skadestånd utöver 

diskrimineringsersättningen bestäms dock två separata belopp.244  

 

Såsom framgår av ovan förs inga resonemang kring prevention av diskriminering i samhället i 

något av rättsfallen utöver de hänvisningar som görs till propositionen. Det som statueras i 

propositionen angående prevention appliceras således inte av domstolen på omständigheterna 

i de enskilda fallen. Exempelvis tas ingen hänsyn i något av fallen till svarandens omsättning i 

verksamheten.  

                                                
239 Se avsnitt 5.6. 
240 Se avsnitt 5.7. 
241 Ibid. 
242 Se mer angående detta i avsnitt 6.3.2.4. 
243 AD 2011 nr 2 (5.3), AD 2011 nr 23 (5.4), AD 2011 nr 37 (5.5) och AD 2013 nr 29 (5.7). 
244 AD 2013 nr 18 (5.6). 
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5.15.2 Bedömningen av diskrimineringsersättning i NJA 2014 s. 499 I och II 

I HDs bedömning av 2014-års fall tycks HD försöka skapa en modell för hur bedömningen av 

diskrimineringsersättningen ska gå till. HD delar upp diskrimineringsersättningen i två av 

varandra beroende komponenter: upprättelseersättning och preventionspåslag. Dessa kan 

sammanfattas på följande vis: 

 

Upprättelseersättning: 

o Snarlik kränkningsersättning enligt 2:3 SkL i sin beskaffenhet. 

o Den ska ersätta den skada som kränkningen innebär.  

o Det ska göras genom en objektiv bedömning av hur allvarlig kränkningen är i och med 

de: 

o Negativa känslorna av förnedring – i beaktande av dess orsak och omfattning 

– typiskt sett är ägnade att framkalla. 

o Ter sig mer allvarlig om kränkningen exempelvis: 

o Får betydande konsekvenser för den drabbade. 

o Har pågått under en längre tid. 

o Ter sig förmildrande ifall exempelvis: 

o Kränkningen föregåtts av provokation från den kränkte. 

o Gärningsmannen ber om en uppriktig ursäkt i direkt samband till 

kränkningen.245 

Preventionspåslag: 

o Är i sin beskaffenhet ett straff eftersom diskrimineringsersättningen kommer att 

resultera i ett högre belopp än kränkningsersättning enligt 2:3 SkL i och med påslaget. 

Det utgör ett mått av klander. 

o Ska som utgångspunkt vara lika stort som upprättelseersättningen. 

o Faktorer som kan justera i en skärpande riktning, upp emot en fördubbling men även 

mer i de mest grava fall kan vara ifall: 

o Gärningsmannen eller någon denne har velat gynna har fått en fördel i och med 

diskrimineringen. 

o Den som har kränkts har befunnit sig ett läge då denne har kunnat förvänta sig 

särskilt långtgående omsorg av den som diskriminerat. 

                                                
245 NJA 2014 s. 499 I, p. 28-32. 
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o Storleken och omfattningen av den verksamhet inom vilken diskrimineringen 

har skett. 

o Faktorer som kan justera i en förmildrande riktning, men endast undantagsvis: 

o Ifall diskrimineringen hänför sig från tanklöshet eller förbiseende av 

gärningsmannen. 

o Att verksamheten inom vilken diskrimineringen har skett har vidtagit 

reparerande åtgärder för att ställa situationen till rätta (utgör främst skäl till 

att inte skärpa påslaget ifall verksamhetens storlek och art motiverar en 

höjning):246 

! Att någon inom verksamheten i vilken diskrimineringen ägt rum, ej 

nödvändigtvis gärningsmannen, i efterhand ber om en uppriktig ursäkt; 

! De konsekvenser som diskrimineringen har inneburit för den kränkte 

har undanröjts och; 

! Verksamheten har vidtagit åtgärder för att motverka upprepningar.247 

 

De tre sistnämnda punkterna kan även användas som rekvisit som ska vara uppfyllda ifall 

diskrimineringen är lindrig och det kan därför bli aktuellt att käranden får nöja sig med annan 

upprättelse än pengar.248 

 

HDs kriterier, vilka de presenterar i förevarande fall, tycks utgå ifrån de omständigheter som 

räknas upp i propositionen men att dessa har utvecklats till mer specifika omständigheter. 

Omständigheter som ter sig försvårande i hänseende av upprättelseersättningen upprepas, 

såsom vilka konsekvenser överträdelsen har haft för den drabbade. I hänseende av 

preventionspåslaget upprepas omständigheterna ifall det funnits tidigare överträdelser inom 

verksamheten och verksamhetens art och omfattning. Konsekvenserna för den drabbade tycks 

vara en avgörande faktor för bestämmandet av diskrimineringsersättningens storlek medan det 

knappt resoneras någonting alls kring de två sistnämnda omständigheterna. HD för ett 

resonemang kring verksamhetens omfattning i ett av rättsfallen, men tycks tillämpa 

omständigheten annorlunda än som var tänkt av lagstiftaren.249 Omständigheten har dessutom 

ingen betydande inverkan på diskrimineringsersättningens storlek. En annan omständighet 

                                                
246 NJA 2014 s. 499 I, p. 33-38. 
247 A.a., p. 38. 
248 NJA 2014 s. 499 II, p. 21-22. 
249 Se avsnitt 6.3.3.3. 
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som upprepas är den personliga upplevelsen hos den drabbade samt avsikten hos den som 

diskriminerat.  

 

Det HD främst specificerar är vilka omständigheter som ska tas med i beräkningen vid vilket 

steg, först utreds upprättelseersättning och sedan preventionspåslaget. Upprättelseersättningen 

tycks beräknas utifrån skadan för individen och den direkta överträdelsen medan 

preventionspåslaget beräknas utifrån omständigheter beroende på gärningsmannen och dess 

verksamhet. Detta är en logisk uppdelning eftersom upprättelseersättningen ska ersätta 

kränkningen medan preventionspåslaget ska motverka diskriminering i samhället.250 Vad som 

dock kan tyckas märkligt i relation till uttalanden i propositionen251 är att uppsåtet hos 

gärningsmannen kan reducera preventionspåslaget i och med att HD anger att det kan ses som 

förmildrande ifall diskrimineringen är ett resultat av tanklöshet och förbiseende hos 

gärningsmannen.252 Detta kommer att beröras närmare i analysen nedan.253 De åtgärder som 

HD anger att verksamheten ska ha vidtagit för att käranden ska nöja sig med annan 

upprättelse än pengar vid lindrig diskriminering tycks enligt HD vara kumulativa eftersom 

HD i NJA 2014 nr 499 II finner att verksamheten har vidtagit två utav tre aktuella åtgärder 

och därför ska diskrimineringsersättningen dömas ut.254 Utöver detta resonerar HD utifrån 

upprättelseersättningens och preventionspåslagets relation till allmänt skadestånd i 2:3 SkL, 

där den förra är mycket lik allmänt skadestånd medan den senare skiljer sig markant. 

5.15.3 Bedömningen av diskrimineringsersättning efter NJA 2014 s. 499 I och II 
Sedan HDs dom 2014 har fyra stycken rättsfall behandlats i AD i vilka 

diskrimineringsersättning dömts ut.255 Tre av de fyra rättsfallen hänvisar till HDs dom vid sin 

bedömning av diskrimineringsersättningen samt nämner i förbifarten att hänsyn tagits till 

preventionspåslaget utan att presentera något resonemang kring detta. 256  Däremot fästs 

uppmärksamheten på vilka konsekvenser diskrimineringen har för den drabbade. Dessa 

konsekvenser är främst ekonomiska. I AD 2015 nr 44 och AD 2015 nr 51 ansågs 

konsekvenserna vara ”mycket begränsade” respektive ”begränsade” då de som drabbats i 
                                                
250 Jmf. avsnitt 3.2. 
251 Prop. 2007/08:95, s. 391, regeringen yttrar att diskrimineringsersättningen dels ska förebygga situationer då 
diskriminering inte är ett medvetet ställningstagande i och med att detta hade kunnat undvikas om verksamheten 
redan sedan tidigare hade avsatt resurser för förebyggande av diskriminering. Verksamheter ska genom 
prevention uppmuntras att i ett tidigare skede förebygga diskriminering. 
252 NJA 2014 s. 499 I, p. 38. 
253 Se avsnitt 6.3.4.2. 
254 NJA 2014 s. 499 II, p. 27. 
255 Se avsnitt 5.11-5.14. 
256 AD 2015 nr 44 (5.12), AD 2015 nr 51 (5.13) och AD 2015 nr 72 (5.14). 
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fallen hade säkrad inkomst från annat håll.257 I det förstnämnda fallet ansågs det dessutom 

såsom förmildrande omständighet att svaranden inte hade haft någon vilja att kränka käranden 

samt att svaranden hade slutat att företa den diskriminerande handlingen. I det senare fallet 

anger AD att svaranden hade ”i och för sig haft ett legitimt syfte” med sitt handlande. Detta 

speglar återigen att avsikten har betydelse för bedömningen, i dessa fall i en förmildrande 

riktning. I AD 2015 nr 72258 hade diskrimineringen mer ingripande konsekvenser för käranden 

då hon miste en provanställning på heltid och diskrimineringsersättningen blev markant högre 

än vid de två tidigare nämnda rättsfallen (75 000 SEK i relation till 25 000 SEK respektive 40 

000 SEK). Konsekvenserna är dock den enda omständigheten som närmare berörs i rättsfallet. 

I AD 2015 nr 12 är ADs resonemang kring omständigheterna för bedömandet av diskriminer-

ingsersättningen så gott som obefintlig och den totala ersättningen bestäms till det belopp som 

hade vitsordats av käranden, 120 000 SEK.259  

5.15.4 Avslutande kommentar 

Två avslutande punkter som kan konkludera domstolarnas utredning i ovan presenterade 

praxis är 1) att domstolarna fäster vikt i sin bedömning vad gäller vilka konsekvenser 

diskrimineringen har haft för den drabbade samt 2) att de inte tar hänsyn till omständigheter 

som hänför sig till det preventiva inslaget i diskrimineringsersättningen. De enda domarna 

som utreder det preventiva inslaget mer grundligt är NJA 2014 s. 499 I och II260 men dock 

kopplas det preventiva inslaget direkt ihop med den delen som relaterar till upprättelsen för 

den kränkta och därmed allvaret i överträdelsen. Allvaret i sin tur har en stark koppling, enligt 

domstolarnas bedömningar, till de efterföljande konsekvenserna för den drabbade. Detta 

kommer att beröras mer ingående i analysen.261 Domstolarna har endast i ett rättsfall av totalt 

14 stycken tagit hänsyn till omsättningen i svarandens verksamhet, i NJA 2014 s. 499 I. 

Slutligen kan nämnas att majoriteten av fallen gör hänvisningar till ”s. 398 f.” i propositionen 

till DiskrL, där det anges att i bedömningen av ersättningen ska det allmänna intresset att 

diskriminering inte ska förekomma i samhället beaktas och att en hög omsättning i 

verksamheten, vilket är en konkret omständighet, motiverar en högre diskriminering-

sersättning. 262 Då hänvisningar görs till detta ter det sig märkligt att detta sedan inte ges 

någon uppmärksamhet i domstolarnas utredningar.   

                                                
257 Se avsnitt 5.12 resp. 5.13. 
258 Se avsnitt 5.14. 
259 Se avsnitt 5.11. 
260 Se avsnitt 5.10. 
261 Se kapitel 6. 
262 Prop. 2007/08:95, se avsnitt 3.5.2. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 
Analysen kommer att vara uppdelad tre huvuddelar där delarna utgår ifrån de frågeställningar 

presenterade i avsnitt 1.2: Hur har det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag i ersättnings-

modellen för otillåten diskriminering införlivats i Sverige på lagstiftningsnivå (6.2), hur AD 

och HD har genomfört det preventiva inslaget i ersättningsmodellen (6.3) och om svensk 

praxis korresponderar med EU-direktiven (6.4). Analysen i avsnitt 6.2 är främst en språklig 

analys av EU-direktiv, förarbete och lagtexten, medan analysen i avsnitt 6.3-6.4 främst 

kommer att byggas av en subjektiv teleologisk analys, i den meningen att domstolarnas 

resonemang till stor del vägs mot lagstiftarens och EUs tilltänkta syfte för diskriminerings-

ersättningen enligt propositionen. Även Storbritannien och Finlands sanktionssystem 

omnämns till den mån det tillför något till analysen. 

6.2 Hur har det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag i ersättnings-modellen 
för otillåten diskriminering införlivats i Sverige på lagstiftningsnivå? 

6.2.1 Genomförandet 

Det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag i sanktionen mot diskriminering är att sanktionen 

måste vara avskräckande.263 Denna avskräckande verkan får inte heller begränsas av en 

tidigare fastställd övre gräns.264 Som följd till EU-direktiven trädde DiskrL i kraft år 2009 där 

regleringen av sanktionen för diskriminering återfinns 5:1 DiskrL.265 Denna bestämmelse är 

tänkt att uppfylla de krav som ställs av direktiven i och med att sanktionen gavs ytterligare en 

dimension. Denna dimension skapades genom att benämningen på sanktionen ändrades från 

”skadestånd” till ”diskrimineringsersättning” och istället för att ersättningen endast skulle 

ersätta den kränkningen som överträdelsen av lagen innebar, vilket var fallet i de tidigare 

diskrimineringslagarna 266  ska även syftet att motverka överträdelser av diskriminerings-

lagstiftningen beaktas.267 På detta sätt har det EU-rättsliga kravet på ett preventivt inslag 

                                                
263 Se avsnitt 2.2.1-2.2.4. 
264 Se avsnitt 2.3. 
265 Se avsnitt 3.4. 
266 Se bl.a. 25 § Jämställdhetslag (1991:433), 16 § Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 12 § Lag (1999:132) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och 13 § Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
267 Se avsnitt 3.5.1. 
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införlivats i svensk rätt, och detta framgår tydligt av formuleringen i lagtexten. Dessa 

resonemang fördjupas i de följande avsnitten. 

6.2.2 Dubbel funktion 

Eftersom den tidigare lagstiftningen för sanktionen mot diskriminering baserades på allmän 

skadeståndsrätt och endast åsyftade till att ersätta den kränkning som diskrimineringen 

innebar var denna i huvudsak reparativ. Den som hade drabbats av diskrimineringen skulle få 

upprättelse och därigenom en så kallad reparation av kränkningen.268 Såsom 5:1 DiskrL är 

utformad, ska den kränkningen som den utsatte upplever ersättas även idag.269 Men utöver 

detta har diskrimineringsersättningen tilldelats ytterligare funktion som syftar till att 

förebygga diskriminering i samhället. Såsom tidigare har presenterats anges det i 

propositionen till DiskrL att syftet med diskrimineringsersättningen är att skapa en kraftfull 

och avskräckande sanktion gentemot diskriminering eftersom diskriminering går tvärt emot 

grundläggande värderingar i ett demokratiskt samhälle och därför måste bekämpas.270 

 

Detta innebär att genom formuleringen i 5:1 DiskrL har sanktionen mot diskriminering givits 

en dubbel funktion. Vidare har lagstiftaren tydligt markerat i propositionen att diskrim-

ineringsersättningen ska ha denna dubbla funktion och även för klarat vad det innebär på ett 

genomgående sätt. Den ena delen ska ge upprättelse, såsom ovan nämnts, och den andra 

delen ska avskräcka från fortsatt diskriminering. Detta kan tolkas som att diskriminerings-

ersättningen består av två beståndsdelar, den reparativa delen som hänför sig till upprättelsen 

för den som har utsatts för diskriminering och den preventiva delen som hänför sig till 

funktionen att avskräcka verksamheter och individer från att diskriminera.  

 

Lagstiftaren gör i avseende av den avskräckande funktionen hänvisningar till straffrätten, där 

de anger att det inom straffrätten finns, utöver allmänt skadestånd enligt 2:3 SkL, även straff 

såsom fängelse att tillgå.271 Denna referens som har gjorts av lagstiftaren i propositionen 

antyder att den preventiva delen av diskrimineringsersättningen ska fylla samma funktion som 

exempelvis fängelsestraffet inom straffrätten. Denna avskräckande verkan som fängelse har 

inom straffrätten ska således på motsvarande sätt upprätthållas genom diskriminerings-

ersättningens höga beloppsnivåer inom diskrimineringsrätten. Tillvägagångssättet, att skapa 

                                                
268 Jmf. resonemanget om skadeståndets reparativa och preventiva funktion i avsnitt 3.2. 
269 Se avsnitt 3.4. 
270 Se avsnitt 3.5. 
271 Ibid. 
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höga beloppsnivåer, används på motsvarande inom arbetsrätten.272 Efter att ha fört fram detta 

resonemang anger lagstiftaren att just detta är en anledning till att kopplingar till bedömningar 

av skadestånd enligt 2:3 SkL är olämpliga när en bedömer vilket belopp som ska bestämmas 

som diskrimineringsersättning. Det kan tolkas som att kopplingen till 2:3 SkL är olämplig 

eftersom det utöver den upprättelse (reparationen) brottsoffret får genom skadeståndet, 

uppfylls den avskräckande delen (preventionen) genom det straff som drabbar gärnings-

mannen. Ifall domstolarna skulle göra direkta jämförelser till kränkningsersättningen i 2:3 

SkL när de gäller bedömningen av diskrimineringsersättningen och döma ut liknande belopp 

så skulle således endast den ena av diskrimineringsersättningens två funktioner uppfyllas: den 

som är reparativ. Preventionen, som genom straffrätten uppfylls på annat sätt än genom 

skadestånd, skulle därmed utebli i diskrimineringsersättningen.  

 

Dock gör lagstiftaren en jämförelse på eget bevåg i och med att de skriver att de anser att 

diskrimineringsersättningen bör ligga på en betydligt högre nivå än kränkningsersättningen 

enligt 2:3 SkL. En tolkning som kan göras är, i och med att lagstiftaren ändå gör en 

hänvisning till 2:3 SkL, att den delen av diskrimineringsersättningen som ska verka för 

upprättelse eventuellt kan beräknas på ett liknande sätt som kränkningsersättning enligt 2:3 

SkL. Men att den avskräckande delen som ska verka för att diskrimineringsersättningen ska 

hamna på en betydligt högre nivå ska frikopplas i och med den delen blir en addition på den 

delen som ska verka för upprättelse, och tjänar andra syften än ersättningen för upprättelsen. 

Därför blir en jämförelse mellan beräkningen av diskrimineringsersättningens totala belopp 

och skadeståndets, enligt 2:3 SkL, totala belopp olämplig. Rent konkret utgörs alltså den 

avskräckande funktionen som diskrimineringsersättningen har tillskrivits av den del av 

ersättningen som går utöver reparationen för kränkningen. Detta resonemang om uppdelning 

tydliggörs även av den beskrivning som lagstiftaren gör av hur diskrimineringsersättningen 

ska beräknas i propositionen, se nedan. 

 

I propositionens ger lagstiftaren vägledning på ett konkret sätt hur diskriminerings-

ersättningen ska beräknas.273 De redovisar omständigheter som både ser till ersättningen för 

kränkningen (reparativa inslaget) samt för det avskräckande syftet (preventiva inslaget) i 

diskrimineringsersättningen. Vad gäller reparationen är det omständigheter som lägger 

grunden för graden av allvar i överträdelsen som ska beaktas och ett huvudsakligt fokus ligger 
                                                
272 Se avsnitt 3.3.3. 
273 Se avsnitt 3.5.2. 
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på de omständigheter som hänför sig till den som har utsatts för diskrimineringen,274 vilket är 

karaktäristiskt för att verka för upprättelse. Vad gäller det preventiva inslaget ligger fokus på 

motsvarande sätt på den som har utfört diskrimineringen, vilket är karaktäristiskt för straff 

och prevention. 275  Lagstiftaren anger att omständigheter såsom omsättningen i den 

diskriminerandes näringsverksamhet bör beaktas. Lagstiftaren menar att för att en preventiv 

effekt ska uppnås bör diskrimineringsersättningen vara något så när proportionerlig i relation 

till omsättningen i verksamheten. Med andra ord ska diskrimineringsersättningen vara 

kännbar för att ha en effekt såsom förebyggande av diskriminering. Det föregående kan 

tyckas vara ett någorlunda logiskt resonemang eftersom om sanktionen inte alls är kännbar för 

den som brutit mot regleringen skulle det troligtvis inte skapa något incitament för denna att 

aktivt motverka att överträdelsen återupprepas, än mindre att andra överträdelser kommer att 

ske i framtiden. Det skulle inte heller ge andra incitament att motverka sådana 

överträdelser. 276   Lagstiftaren vill motverka diskriminerings som sker på grund av 

företagsekonomiska överväganden och omedvetenhet och vill därför skapa en kännbar 

sanktion vilken ska få, exempelvis arbetsgivare, att motverka diskriminering inom sin 

organisation på ett proaktivt sätt. 

 

En slutsats som kan dras av det ovan anförda är att lagstiftaren tycks vilja applicera 

preventionsinslaget som redan förekommer inom framförallt straffrätten, men även 

arbetsrätten, på diskrimineringsrätten. 277  Genom sina uttalanden i propositionen om att 

diskriminering går tvärt emot värderingarna i ett demokratiskt samhälle och att det ska 

motverkas tyder på att lagstiftaren vill att diskrimineringsersättningarnas höga nivåer, på ett 

liknande sätt som skadestånd inom arbetsrätten, ska verka normbildande och inskärpa respekt 

för diskrimineringslagstiftningen. Det primära syftet för sanktionen mot diskriminering enligt 

5:1 DiskrL, tycks således ha övergått från att kränkningen ska ersättas till att överträdelser av 

lagen ska motverkas: det preventiva inslaget har därmed blivit det primära syftet i sanktionen 

vid diskriminering, vilket även har argumenterats i lagkommentaren.278 Vad gäller teorierna 

om allmänprevention och individualprevention som återfinns inom straffrätten,279  så tycks 

lagstiftaren vilja applicera dessa teorier på sanktionen vid diskriminering. Teorin om 

                                                
274 Se avsnitt 3.5.2. 
275 Jmf. med avsnitt 3.2. 
276 Jmf. individualprevention och allmänprevention, avsnitt 3.3.2, och Ekelöfs resonemang, avsnitt 3.3.1. 
277 Se avsnitt 3.3.3 angående arbetsrätten. 
278 Fransson, Susanne och Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen (2015, Zeteo), kommentaren till 5 kap. under 
rubriken 5 kap. ersättning och ogiltighet. 
279 Se avsnitt 3.3.2. 
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allmänprevention: eftersom lagstiftaren tycks mena att ersättningsnivåerna kommer att 

motverka allmänheten att företa diskriminerande handlingar samt verka moralbildande. 

Teorin om individualprevention: eftersom lagstiftaren vill att de höga beloppsnivåerna ska 

förebygga att de som en gång har diskriminerat ska diskriminera igen. Dock bör kritiken mot 

prevention nämnas eftersom teorierna om prevention genom straff (ekonomiska eller 

fängelse) är ifrågasatta eftersom det saknas faktisk bevisning för vad för typ av 

sanktioner/åtgärder som har denna önskade effekt.280  Även i den av Ekelöf framförda kritiken 

mot prevention betonas dessa frågetecken kring teorierna om prevention.281 Han menar att 

eftersom Sverige har så humana sanktioner är dessa knappast någon effektiv garanti mot att 

det oönskade handlandet kommer att undvikas, möjligen kan sanktionerna fungera som ett 

incitament att inte företa det oönskade handlandet. Ekelöfs resonemang stödjer dock 

motsatsvis lagstiftarens önskan om sanktionerna måste vara kännbara och att det ska kosta att 

diskriminera i och med att det måste föreligga en kännbar effekt för att ens ett incitament ska 

skapas till att en vill ändra på sitt handlingssätt.  

6.2.3 En rättspolitisk argumentation 

Vad som även bör nämnas är att diskrimineringsrätten är ett mycket politiskt laddat område 

och bekämpningen av diskrimineringen bygger således på en agenda präglad av rättspolitik. 

Med rättspolitik syftas i den här uppsatsen på Alf Ross definition att rättspolitik innefattar de 

problem som uppstår när man försöker använda lagstiftningen för att uppnå sociala mål.282 

Sanktionen vid diskriminering har en tydlig rättspolitisk karaktär eftersom det tydligt framgår 

av propositionen att syftet med lagstiftningen är att använda rätten såsom ett medel att 

motarbeta diskriminering i samhället.283 Liknelser går även att dra till arbetsrätten vars 

utveckling har präglats av politisk laddning och rättspolitiska resonemang om den svagare 

partens rättigheter mot den starkare parten. 284  Viljan att bevara respekten för den 

arbetsrättsliga lagstiftningen, liksom den diskrimineringsrättsliga, har resulterat i sanktioner 

med tydliga preventiva inslag. 285  Kritik som har framförts i doktrinen är att när den 

rättspolitiska argumentationen blir för dominerande, tenderar den att tappa förankringen i 

juridiken och den seriösa praktiska tillämpningen av juridiken. Detta då vikten läggs i opinion 

och stora ord istället för hur juridiken på ett realistiskt sätt ska kunna tillämpa regleringen i 

                                                
280 Se avsnitt 3.2. 
281 Se avsnitt 3.3.3. 
282 Ross, Alf, Om ret og retfærdighed, 2:a uppl., Nyt nordisk förlag, Köpenhamn, 1966, s. 417 
283 Se avsnitt 3.5.1. 
284 Se arbetsrättens historiska utveckling i Adlercreutz och Mulder, 2013, s. 24 ff. 
285 Se avsnitt 3.3.3. 
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enskilda fall.286 Kritiken kan även kopplas till kritiken mot preventionens verkan genom straff, 

som har nämnts ovan, eftersom det kan te sig som en idealistisk syn att höga straff bekämpar 

ett oönskat beteende även om faktisk empirisk bevisning för effektiviteten saknas. Detta är 

dock ett fullgott ämne för en annan typ av uppsats och ska inte beröras mer här.   

 

Såsom resonemangen att diskriminering går tvärtemot grundläggande värderingar i ett 

demokratiskt samhälle och ska motarbetas genom avskräckande sanktioner har lagts fram i 

propositionen,287 är typiska rättspolitiska argument i och med att de kan ses som stora ord som 

önskar skapa en opinion i samhället. Detta skulle därför kunna leda till att det tappar 

förankring i den praktisk tillämpliga juridiken, såsom kritiken har presenterats ovan. Dock 

kan det starkt argumenteras att sanktionen mot diskriminering inte tappar förankringen i och 

med att lagstiftaren utöver dessa stora, fina, ord ger rättstillämparen tydliga verktyg i sin 

bedömning av vad som kan beräknas såsom avskräckande mot diskriminering. Det verktyg 

som här främst åsyftas är omständigheten omsättningen i verksamheten.288 Detta är en konkret 

omständighet som kan tillämpas i enskilda fall. På en individualpreventiv nivå eftersom 

diskrimineringsersättningen kommer att bli kännbar för den som döms för överträdelsen av 

DiskrL. Dessutom på en allmänpreventiv nivå om denna mall följs kontinuerligt av 

domstolarna så att viss förutsebarhet förankras om en fälls för överträdelse av DiskrL. 

Förutsebarheten gäller främst att det kommer att vara kännbart, och därför bör diskriminering 

undvikas.   

6.2.4 Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag 

tydligt har genomförts i svensk rätt genom diskrimineringsersättningen dubbla funktionen 

som befästs i 5:1 DiskrL, där den ena delen syftar till reparation och den andra till prevention. 

Det går inte att förneka att diskriminering är ett politiskt laddat område och en risk föreligger 

för att förankringen vid praktisk juridisk utövning försvinner i och med den starka 

rättspolitiska argumentationen. Dock har lagstiftaren givit konkreta verktyg för att 

beräkningen av diskrimineringsersättningen på ett praktiskt sätt ska kunna beräknas och 

kravet på avskräckande lagstiftning mot diskriminering ska kunna uppfyllas.  

                                                
286 Andersson, Håkan, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering, 
SvJT, 2013, s. 779 f. 
287 Se avsnitt 3.5.1.   
288 Se avsnitt 3.5.2. 
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6.3 Hur har AD och HD tolkat och genomfört det preventiva inslaget? 

6.3.1 Inledning 

Såsom det har konstaterats i det föregående har det preventiva inslaget genomförts i svensk 

rätt genom 5:1 DiskrL.289 Närmare bestämt genom meningen ”[n]är ersättningen bestäms ska 

särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas”.290 Utförliga motiv till 

lagen har utformats i propositionen där både syftet till lagstiftningen och hur beräkningen av 

diskrimineringsersättningen ska göras har beskrivits.291 I och med att lagtexten är väldigt 

kortfattad och inte anger hur bedömningen ska gå till väga är det absolut nödvändigt för 

domstolarna att hämta vägledning till sin bedömning i propositionen.292 I och med att AD och 

HD har företagit olika tillvägagångssätt i sina bedömningar kommer analysen av deras praxis 

att behandlas i två separata delar, avsnitt 6.3.2 och 6.3.3. Skillnaden utgörs av att HD, till 

skillnad från AD, gör ett försök att verka vägledande och systematisera bedömningen av 

diskrimineringsersättningens storlek. Avslutningsvis kommer de faktorer som efter den 

fullständiga praxisgenomgången framstår som mest avgörande för diskriminerings-

ersättningens storlek att presenteras i avsnitt 6.4.4. 

6.3.2 Hur har AD tolkat och genomfört det preventiva inslaget? 

6.3.2.1 ADs tillvägagångssätt 

I studien av ADs praxis noteras det att domstolarna oftast gör en hänvisning till propositionen 

men att de därefter inte applicerar det som omnämns i propositionen angående det preventiva 

inslaget på det aktuella fallet. I åtta av tolv domar från AD har AD gjort hänvisningar till ”s. 

398 f.” i propositionen till diskrimineringslagen. 293   På de refererade sidorna anges 

diskrimineringsersättningens preventiva syfte och inslag såsom sanktion och vilka 

omständigheter som kan tas i beaktande vid beräkningen av det preventiva inslagets storlek i 

diskrimineringsersättningen.294 I inget av de studerade rättsfallen från AD har de praktiska 

omständigheterna som omnämns på de refererade sidorna, såsom verksamhetens omsättning 

eller om återupprepade fall av överträdelser har skett inom verksamheten, beaktats av 

domstolen. Tvärtom verkar AD inte beakta några konkreta omständigheter överhuvudtaget 

                                                
289 Se avsnitt 6.2. 
290 Se avsnitt 3.4. 
291 Se avsnitt 3.5.1-3.5.2. 
292 Fransson och Stüber, 2015, kommentaren till 5 kap. under rubriken 5 kap. ersättning och ogiltighet. 
293 Se AD 2010 nr 91 (5.2), AD 2011 nr 23 (5.4), AD 2013 nr 29 (5.7), AD 2013 nr 71 (5.8), AD 2014 nr 19 
(5.9), AD 2015 nr 44 (5.12), 2015 nr 51 (5.13) och AD 2015 nr 72 (5.14). 
294 Se avsnitt 3.5.1-3.5.2.  
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vad gäller beräkningen av diskrimineringsersättningens preventiva inslag, och då åsyftas inte 

endast det åtta rättsfall som refererade till de nämnda sidorna i propositionen utan samtliga 

tolv rättsfall.  

 

AD konstaterar i fyra av rättsfallen mycket kort att de har tagit hänsyn till det preventiva 

syftet med diskrimineringsersättningen men presenterar inga resonemang angående på vilket 

sätt denna hänsyn har tagits.295 I två rättsfall förs inget resonemang över huvud taget kring 

diskrimineringsersättningens storlek, varken vad gäller upprättelse eller prevention, utan det 

anges endast att ett visst belopp är skäligt. 296  I resterande rättsfall anger AD att 

”omständigheterna i fallet är sådana” alternativt att ”efter en samlad bedömning” är ett visst 

belopp berättigat, men resonemang kring varför omständigheterna är sådana eller vad för 

samlad bedömning som har gjorts i hänseendet av det preventiva inslaget saknas helt och 

hållet. I och med att lagtexten i 5:1 DiskrL är så kortfattad och att det är, så som det är nämnt 

ovan, absolut nödvändigt för domstolarna att hämta vägledning ur förarbetet ter det sig 

märkligt att AD, i alla rättsfall där diskrimineringsersättning har dömts ut, väljer att ignorera 

de mer praktiska omständigheterna som kan beaktas angående det preventiva inslaget som 

förarbetet statuerar; verksamhetens omsättning och upprepade överträdelser. 

6.3.2.2 Verksamhetens omsättning och upprepade överträdelser 

Anledningen till att upprepade överträdelser inte beaktas är troligtvis för att sådana inte 

föreligger, närmare bestämt att bolagen och arbetsgivarna som förekommer i rättsfallen inte 

har förkommit i diskrimineringstvister i domstol tidigare. Att detta därför utelämnas kan 

således anses vara naturligt.  

 

Vad gäller omständigheten ”omsättning i verksamheten” så omnämns inte denna om-

ständighet över huvud taget i majoriteten av fallen, varken i yrkanden eller i domskäl. Endast 

i två rättsfall omnämns detta i yrkanden, i det ena fallet av svaranden och i det andra av 

käranden. I det ena yrkade svaranden bland annat att AD i sin bedömning av 

diskrimineringsersättningen skulle ta hänsyn till att svarandens verksamhet utgjordes av ett 

litet familjeföretag med begränsad omsättning.297 AD i sin tur gör en hänvisning till delar av 

propositionen till DiskrL i sina domskäl som belyser vikten av att beakta att ersättningen ska 

                                                
295 Se AD 2010 nr 91 (5.2), AD 2014 nr 19 (5.9), 2015 nr 44 (5.12) och 2015 nr 51 (5.13). 
296 Se AD 2013 nr 18 (5.6) och AD 2015 nr 12 (5.11). 
297 Se AD 2011 nr 4 (5.3). 
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verka avskräckande och motverka företagsekonomiska överväganden.298  Detta appliceras 

dock inte på det aktuella fallet och inga resonemang förs kring storleken på svarandens 

verksamhet. Diskrimineringsersättningen bestämdes till 30 000 SEK efter att AD hade tagit 

hänsyn till andra förmildrande omständigheter. I det andra rättsfallet anförde DO i sina 

yrkanden att AD i bedömningen av ersättningen skulle ta hänsyn till att lagstiftningen ämnade 

förhindra företagsekonomiska överväganden samt att svaranden var en stor arbetsgivare med 

en budget om 6 000 000 000 SEK per år.299 AD konstaterar endast i sina domskäl att det finns 

ett preventivt inslag i diskrimineringsersättningen genom en hänvisning till sidan 398 f. i 

propositionen till DiskrL och gör även en referens till tidigare rättsfall men applicerar inte 

dessa på det aktuella fallet utan anger endast i sina domskäl att diskrimineringsersättningen 

bestäms till 50 000 SEK efter att de har tagit hänsyn till det preventiva inslaget. Återigen 

nämner AD inte hur de faktiskt har tagit hänsyn till detta inslag. 

 

Det ter sig märkligt att resonemang om diskrimineringsersättningens proportionalitet 

gentemot omsättningen i verksamheten helt uteblir då denna måttstock för kravet på kännbar 

effekt tydligt läggs fram i propositionen som en vägledning till hur det preventiva inslaget ska 

beräknas. I ett rättsfall, exempelvis, bestämdes diskrimineringsersättningen till 120 000 SEK 

och inget resonemang fördes av AD kring hur allvarlig diskrimineringen har varit, det enda 

AD konstaterade var att svaranden hade vitsordat 120 000 SEK såsom skäligt i och för sig.300 

Svarandens omsättning i verksamheten var under år 2013 ca 1 000 000 SEK. I ett annat 

rättsfall. å andra sidan bestämdes diskrimineringsersättning till 40 000 SEK vardera till de tre 

kärande, alltså totalt 120 000 SEK.301 Det svarande bolaget hade under år 2014 en omsättning 

om ca 4 000 000 000 SEK. Om AD gjort en proportionalitetsbedömning gentemot de 

respektive svarandens omsättning hade antagligen det senare beloppet blivit högre då 

svarandens verksamhets omsättning i det fallet var avsevärt mycket högre i relation till den 

förras. Diskrimineringsersättningen 120 000 SEK i relation till 1 000 000 SEK kan uppfattas 

såsom mer kännbart än 120 000 SEK i relation till 4 000 000 000 SEK, det senare kan antas 

vara föga kännbart. Detta tyder på att en proportionalitets-bedömning inte företas av AD och 

att diskrimineringsersättningens storlek huvudsakligen bestäms utifrån andra rekvisit. Även 

                                                
298 Prop. 2007/08:95, s. 390 f. och 553 f., där s. 390 f. anger att det ska kosta att diskriminera och att 
företagsekonomiska överväganden ska motverkas och s. 553 f. motsvara innehållet på s. 398 f. där det anges hur 
diskrimineringsersättningen ska beräknas och i och med detta i beaktande av preventionsinslaget bör hänsyn tas 
till omsättningen i verksamheten. 
299 Se AD 2014 nr 19 (5.9). 
300 Se AD 2015 nr 12 (5.11). 
301 Se AD 2015 nr 51 (5.13). 
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om graden av allvaret vad gäller diskrimineringen i de respektive rättsfallen är olika ligger det 

nära till hands att anta att det åtminstone hade varit en märkbar skillnad på ersättningarnas 

storlek ifall AD hade sett till respektive svarandens omsättningar. Det skulle även ha varit av 

intresse att se vad utfallet hade blivit i det förra rättsfallet ifall 120 000 SEK inte hade 

vitsordats av svaranden. En hypotes är att den hade blivit lägre eftersom AD inte resonerar 

något kring omständigheter i fallet som påverkar diskrimineringsersättningens storlek, utan 

synes endast godta att 120 000 SEK medgivits av svaranden.302 

6.3.2.3 Avsaknad av transparens 

Som tidigare har nämnts så har AD i fyra rättsfall av tolv angett att de har tagit hänsyn till det 

preventiva inslaget, men detta omnämnande sker endast i förbifarten utan en närmare 

förklaring till hur hänsynen har tagits.303 Vid studerande av rättsfallen hade det varit av 

intresse att veta hur AD går till väga när de tar hänsyn det preventiva inslaget, för att 

därigenom få större kunskap om vilka omständigheter som påverkar det preventiva inslaget 

rent beloppsmässigt åt det ena eller andra hållet. I tre rättsfall, gör AD vad avser preventionen 

en hänvisning i sina domskäl till propopositionen ”s. 398 f.” och anger vid bestämningen av 

beloppet att de ”efter en samlad bedömning/omständigheterna är sådana…” kommer fram till 

att diskrimineringsersättningen ska bli XX SEK.304 I ett av dessa fall konstaterar AD att 

diskrimineringsersättningen ska motverka diskriminering i arbetslivet men ingen specifikation 

förekommer utöver att ”omständigheterna är sådana”.305 I ett annat rättsfall anger AD att 

diskrimineringsersättningen ska ligga på en betydligt högre nivå än ersättningen vid osaklig 

uppsägning.306 Det anges dock inte hur mycket högre ersättningen bör vara eller hur den ska 

beräknas till ett högre belopp. Nämnas bör att den högsta diskrimineringsersättningen som har 

dömts ut av AD och HD dömdes ut i förevarande rättsfall, 125 000 SEK till var och en av de 

kärande. Detta var dock en kombination av diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd 

och ingen specifikation angående vilken del av beloppet som hänförde sig till vilken del 

gjordes. Alla dessa ovan olika typer av hänvisningar till det preventiva inslaget av AD och 

bekräftelser på det preventiva inslagets existens såsom en av diskrimineringsersättningens 

funktioner, visar på att AD tillämpar kravet på prevention i 5:1 DiskrL. Vad emellertid gäller 

resonemang kring hur tillämpningen av konkreta bedömningsfaktorer angående preventionens 

storlek går till, är resonemangen obefintliga. I det föregående har det konstaterats att AD inte 
                                                
302 Se avsnitt 2015 nr 12 (5.11). 
303 Se AD 2010 nr 91 (5.2), AD 2014 nr 19 (5.9), AD 2015 nr 44 (5.12) och AD 2015 nr 51 (5.13). 
304 Se AD 2011 nr 37 (5.5), AD 2013 nr 71 (5.8) och AD 2015 nr 72 (5.14). 
305 Se AD 2015 nr 72 (5.14). 
306 Se AD 2011 nr 37 (5.5). 
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tar någon hänsyn till de omständigheter som bör ha betydelse enligt lagstiftaren. Ifall AD 

skulle tillämpa något annat särskilt tillvägagångssätt för beräkningen av diskriminerings-

ersättningens preventiva inslag, så framgår det, hur som haver, inte av deras domskäl. Om AD 

faktiskt använder sig av ett konkret tillvägagångssätt hade transparens genom ett angivande av 

tillvägagångssätt i domskälen varit mycket önskvärt.  

 

Det ovan framförda belyser problematiken kring att det saknas resonemang kring 

diskrimineringsersättningens preventiva inslag och även kring avsaknaden av transparens 

angående vilken del av diskrimineringsersättningen som hänför sig till reparationen och 

vilken del av ersättningen som hänför sig till preventionen, då diskrimineringsersättningen har 

en dubbel funktion enligt lagstiftaren och således två olika syften.307 Efter den fullständiga 

praxisgenomgången har det även noterats att AD har satt upp en regel då både 

diskrimineringsersättningen och ytterligare ersättning såsom ideellt skadestånd enligt annan 

lag, exempelvis LAS eller föräldraledighetslagen, har varit aktuellt att det ideella skadeståndet 

och diskrimineringsersättningen ska bestämmas till ett gemensamt belopp.308 Det ideella 

skadeståndet i arbetsrätten har liknande syften som diskrimineringsersättningen i bemärkelsen 

av prevention och lösningen att dessa bedömningar ska göras på liknande sätt ligger därför 

inte långt borta.309 AD gör dock inte några klargöranden angående vilken del av beloppet som 

hänför sig till diskrimineringsersättning och vilken del som hänför sig till det allmänna 

skadeståndet. Detta gör att det inte går att få reda på till vilken del av diskriminerings-

ersättningen som utgör ersättningen för just diskrimineringen och till vilken del det innebär 

ersättning för andra överträdelser. En sådan transparens hade också varit önskvärd, eftersom 

den regel som AD har skapat och tillämpat resulterar i bristande förutsebarhet vad gäller 

diskrimineringsersättningens storlek. Beloppen som har dömts ut blir inte heller 

nödvändigtvis marginellt högre för att ersättning enligt flera lagar har dömts ut.   

 

I detta sammanhang är det av intresse att titta på hur domstolar i andra EU-länder gått tillväga 

vid bestämmande av ersättningens storlek Till exempel står Storbritanniens domstolars 

tillvägagångssätt står i skarp kontrast till de svenska domstolarnas i och med att 

Storbritanniens domstolar tydligt redovisar delbeloppen i den totala ersättningen.310 På detta 

                                                
307 Se avsnitt 3.5.1 och 6.2.2. 
308 Se AD 2011 nr 2 (5.3), AD 2011 nr 23 (5.4), AD 2011 nr 37 (5.5), AD 2013 nr 29 (5.7) och AD 2015 nr 12 
(5.11). 
309 Se avsnitt 3.3.3. 
310 Se avsnitt 4.2. 
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sätt finns det en tydlig transparens och det framgår vilka delar som hänför sig till upprättelse 

för diskrimineringen, prevention av diskriminering och så vidare. På liknande vis separerar 

finska domstolar beloppen för diskrimineringsersättningen och skadestånd enligt annan lag på 

så vis att de prövas som två separata yrkanden.311 Detta tillvägagångssätt skulle med fördel 

kunna anammas av svenska domstolar eftersom det skulle skapa större tydlighet i deras 

bedömningar och utfallen förhoppningsvis i mindre omfattning skulle uppfattas som tagna ur 

luften. HD har dock skapat en beräkningsmodell där diskrimineringsersättningen separeras 

och redovisas,312 men denna metod har dock inte tillämpats i ADs efterföljande domar.313  

6.3.2.4 Diskrimineringsersättningens belopp  

Vad gäller beloppen som döms ut av AD som sådana tenderar de oftast att vara relativt lägre 

än det av käranden yrkade, se bilaga 1. Den genomsnittliga andelen som döms ut av yrkat 

belopp är ca 40 %. Endast i ett rättsfall har det av käranden yrkade beloppet dömts ut. 314  AD 

angav i sina domskäl att det yrkade beloppet, 50 000 SEK, ansågs skäligt men anger inte 

varför beloppet är skäligt eller vilka omständigheter som ligger till grund för detta. Utöver 

detta hade svaranden vitsordat ett belopp om 40 000 SEK. I övriga rättsfall ligger det 

utdömda beloppet oftast på en procentsats av närmare 25 % av yrkat belopp. 

 

I ett rättsfall anger AD i sina domskäl att svaranden har vitsordat beloppet 120 000 SEK i 

diskrimineringsersättning,315 vilket också blev utfallet i målet då AD ansåg att det vitsordade 

beloppet ansågs skäligt. AD nämner inte heller här några omständigheter till varför just 120 

000 SEK anses vara skäligt och nämner inte heller något angående prevention, närmare 

bestämt för det inget som helst resonemang om diskrimineringsersättningen överhuvudtaget. 

120 000 SEK är ett förhållandevis högt belopp, det näst högsta som delats ut i Sverige. 

Avsaknaden av resonemang kring varför beloppet är skäligt från ADs sida talar dock för att 

detta belopp dömdes ut endast för att det hade vitsordats av käranden. Det hade varit 

intressant att se vilken nivå beloppet hade stannat på ifall inget belopp hade vitsordats 

överhuvudtaget. 316 Även i ett annat rättsfall utdömdes det belopp som hade vitsordats av 

                                                
311 Se avsnitt 4.3. 
312 Se avsnitt 5.10. 
313 HDs ersättningsmodell kommer att analyseras i avsnitt 6.3.3.1. 
314 Se AD 2013 nr 18 (5.6). 
315 Se AD 2015 nr 12 (5.11). 
316 Se resonemang i avsnitt 6.3.2.2. 
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svaranden, dock fördes ett resonemang om att diskrimineringen var mindre allvarlig och AD 

angav dessutom att de hade tagit hänsyn till det preventiva inslaget.317  

 

I ett annat rättsfall anger AD i sina domskäl att 50 000 SEK är skäligt efter en samlad 

bedömning och gör en hänvisning till två andra rättsfall där utfallet också hade blivit 50 000 

SEK i diskrimineringsersättning.318 Dock verkar endast beloppet 50 000 SEK vara den 

gemensamma nämnaren då omständigheterna i fallen är helt olika. I det aktuella fallet, vari 

hänvisningarna gjordes, hade käranden utsatts för trakasserier på grund av kön då hon 

tvingats bära en namnskylt som visade kärandens BH-storlek. I den ena av de två hänvisade 

domarna hade käranden diskriminerats på grund av kön då hennes löneförhöjning hade 

uteblivit eftersom hon var gravid. I den andra hänvisade domen diskriminerades käranden på 

grund av kön då rekryteringsförfarandet till en tillsvidareanställning omfattande heltid avbröts 

på grund av att käranden var gravid. Det är svårt att förstå varför beloppet 50 000 SEK skulle 

vara skäligt i och med de två sistnämnda rättsfallen i relation till det förstnämnda då det 

saknas gemensamma nämnare och ett förtydligande hade varit önskat. Det enda som tycks 

vara gemensamt i rättsfallen är beloppet i sig. Därför hade ökad transparens genom ett 

förtydligande om varför en hänvisning gjorts till just de rättsfallen varit önskvärt, i och med 

att ADs nuvarande motivering är väldigt svår att förstå.  

 

Ett alternativt sätt för att skapa någon typ av uniformitet skulle kunna vara att såsom 

Storbritannien skapa olika spann vari beloppet för diskrimineringsersättningen hamnar 

beroende på dess allvarlighet.319 En annan metod hade kunnat vara att, liksom Finland, 

statuera en teoretisk högsta gräns i lagstiftningen vilket åtminstone innebär att det skapas en 

skala inom vilken allvarligheten kan värderas.320  Detta skulle verka för en bättre översikt och 

därmed öka förutsebarheten. Tillvägagångsättet skulle därmed skapa en spelplan. 

6.3.2.5 Civil process 

I ett rättsfall ansågs käranden som hade blivit diskriminerad vara förlorande part eftersom 

tvisten rörde vilket belopp som skulle dömas ut i diskrimineringsersättning, och det belopp 

som dömdes ut hade medgivits av svaranden.321 Detta är ett resultat av att tvister om 

diskriminering är en civil process enligt 6:1 DiskrL. I förevarande rättsfall översteg 
                                                
317 Se AD 2015 nr 44 (5.12). 
318 Se AD 2013 nr 29 (5.7) där hänvisningar görs till AD 2013 nr 18 (5.6) och AD 2011 nr 23 (5.4).  
319 Se avsnitt 4.2. 
320 Se avsnitt 4.3. 
321 AD 2015 nr 44 (5.12). 
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rättegångskostnaderna, vilket de oftast gör, beloppet som utgjordes av 

diskrimineringsersättningen. I och för sig företräddes käranden av DO vilket innebär att DO 

betalar rättegångskostnaderna och käranden erhöll diskrimineringsersättningen. Ifall 

käranden, å andra sidan, själv hade fört sin talan hade det resulterat i att käranden även fast 

han ansågs ha blivit diskriminerad, hade fått betala svarandens rättegångskostnader och 

därmed förlorat mer än han har vunnit. Detta är ytterligare en intressant dimension vad gäller 

diskrimineringsersättningens genomslag såsom preventiv. En hypotes är att enskilda drar sig 

för att stämma bolag för diskriminering på eget bevåg eftersom risken att få betala 

rättegångskostnader är hög. Detta är dock en processuell fråga och faller utanför uppsatsens 

ram, vilket innebär att detta inte kommer att utredas ytterligare i förevarande arbete.   

6.3.2.6 Avslutande kommentar 

Efter den fullständiga genomgången av ADs praxis och företagen analys är det mycket svårt 

att finna en röd tråd i ADs resonemang i relation till faktiskt utdömt belopp. Inget resonemang 

förs kring prevention i koppling till omständigheterna i fallen och resonemang kring den av 

lagstiftaren föreslagna måttstocken ”verksamhetens omsättning” uteblir helt och hållet. AD 

konstaterar endast att det preventiva inslaget existerar. De faktiska omständigheter som något 

sånär är återkommande är främst vilka konsekvenser diskrimineringen har haft för den som 

har utsatts och ifall svaranden har haft som avsikt att diskriminera, dessa kommer att beröras 

mer i detalj i avsnitt längre fram.322 Att AD måste ta hänsyn till omständigheterna i varje 

enskilt fall är förståeligt men den spretighet och brist på transparens som blir väldigt tydlig i 

studiet av ADs praxis gör att förutsebarheten elimineras. Dessutom utelämnar AD de enskilda 

omständigheter i fallet som hänför sig till prevention. Att Storbritanniens och Finlands 

tillvägagångssätt att ställa upp riktlinjer för beloppet skulle troligtvis med fördel anammas av 

Sveriges rättsystem, eftersom beloppen därmed enklare skulle kunna jämföras sinsemellan 

inom ett spann. Noteras bör dock att gränserna ska vara teoretiska och kunna överskridas, för 

att kraven från EU-direktiven ska kunna mötas angående att ersättningen inte får ha en i 

förväg fastställd högre gräns. 

                                                
322 Se avsnitt 6.4.4.1 och 6.4.4.2. 
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6.3.3 Hur har HD tolkat och genomfört det preventiva inslaget? 

6.3.3.1 Uppdelningen 

Som tidigare nämnts i uppsatsen försöker HD i rättsfallet NJA 2014 s. 499 I och II att 

strukturera upp bedömningen av diskrimineringsersättningen.323 I sin utredning separerar HD 

diskrimineringsersättningen i två delar: den delen som hänför sig till upprättelse och den 

delen som hänför sig till prevention. Dessa två delar framgår även av förarbetet,324 men 

separeras genom HDs modell på ett klart och tydligt sätt även i ledet av bedömningen och inte 

endast på den teoretiska nivån som har lagts fram i förarbetet av lagstiftaren. Med detta menas 

att diskrimineringsersättningen i beräkningen delas upp i två separata belopp, upprättelse-

ersättning och preventionspåslag, som i ett senare skede slås ihop till det totala beloppet. 

Detta är inte ett tillvägagångssätt som uttryckligen är efterfrågat av lagstiftaren men denna 

uppdelning uppfattas som logisk eftersom de separata delarna har olika syften, upprättelse 

(reparation för kränkningen) och avskräckande (prevention genom straff), och därmed olika 

beräkningsgrunder. Såsom har beskrivits i tidigare avsnitt är det ganska tydligt att de 

omständigheter som ska tas i beaktande vid beräkningen av upprättelseersättningen är sådana 

som hänför sig till den som har utsatts för diskriminering medan sådana omständigheter som 

ska tas i beaktande vid bedömningen av preventionspåslaget hänför sig till den som har 

diskriminerat.325  

6.3.3.2 Beräkningsgrunder 

HD anger att det i hänseende av upprättelseersättningen finns anledning att hämta vägledning 

i bedömningen av allmänt skadestånd enligt 2:3 SkL, men att då direkta jämförelser har gjorts 

har utfallet ansetts vara för lågt. Därför ska beloppet ligga på en generellt sett högre nivå. Det 

HD verkar mena i och med dessa resonemang är att upprättelseersättningen ska beräknas på 

liknande sätt som det allmänna skadeståndet enligt 2:3 SkL men att eftersom högre nivåer har 

efterfrågats i propositionen ska kränkningar som orsakats genom diskriminering värderas 

högre. På detta sätt så behålls kopplingen till allmänna skadeståndsrättsliga principer i och 

med att beräkningen är liknande. Att HD anger att preventionspåslaget är ”den del” som till 

störst del avviker från allmänna skadeståndsrättsliga principer talar för att 

upprättelseersättningen ska hålla sig inom ramen för dessa principer. Att finna vägledning i 

bedömningen av allmänt skadestånd enligt 2:3 SkL kan även anses gå i linje med 

                                                
323 Se avsnitt 5.10 och 5.15.2. 
324 Se avsnitt 3.5 och 6.2.2. 
325 Se avsnitt 5.12.2. Jmf. även avsnitt 3.2. 
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resonemangen i propositionen då lagstiftaren anger att diskrimineringsersättningen generellt 

sätt ska ligga på en högre nivå än kränkningsersättning enligt 2:3 SkL.326 

 

Vad gäller preventionspåslaget, konstaterar HD, att det är det inslaget i ersättningen som ska 

höja upp diskrimineringsersättningen till en högre nivå. Även detta resonemang går i linje 

med propositionen och den tolkning som har lyfts fram i analysen. 327 I och med att 

preventionspåslaget har karaktären av ett straff så avviker beräkningen av denna del från 

allmänna skadeståndsrättsliga grunder. HD försöker klargöra vilka grunder som ska ligga till 

grund för bedömningen och menar att det allmänna avståndstagandet mot diskriminering inte 

kan tillämpas i bedömningen av preventionspåslagets storlek i enskilda fall. Detta skulle 

nämligen leda till en normstyrd rättstillämpning där stor osäkerhet råder. Det vis som HD 

formulerar sina domskäl på kan ses som ett uttryck av att Sveriges rättstradition vad gäller 

skadeståndets beräkning baseras på reparation och att detta därmed är normen, medan 

beräkning av prevention är undantaget.328 Eftersom Sveriges allmänna skadeståndsrätt präglas 

av reparation är detta att anse som en säker normstyrd rättstillämpning då den är väl beprövad, 

medan beräkning av preventionen, å andra sidan, är att anse som mer osäker. HD verkar anse 

att den allmänt formulerade omständigheten att ”diskriminering i samhället ska bekämpas” 

om den tillämpas i enskilda fall, skulle leda till belopp som skulle framstå som godtyckliga.329  

6.3.3.3 HD om prevention 

För att preventionspåslaget ska anses baserat på säker normstyrd rättstillämpning ska 

utgångspunkten vara att preventionspåslaget ska vara lika stor som upprättelseersättningen.330 

Preventionspåslaget ska nämligen bedömas utifrån det mått av klander som handlingen 

tillkallar, vilket i sig speglas i kränkningens allvar, och i sin tur utgör grunden i bedömningen 

av upprättelseersättningen. HD konstaterar därmed att preventionspåslaget i och med detta 

inte förlorar kontakten från principerna inom allmän skadeståndsrätt, vilket i föregående 

avsnitt har konstaterats utgöra säker normstyrd rättstillämpning och är karaktäristiskt 

reparativ. Dubbleringen är dock endast utgångpunkten och andra omständigheter än de som 

används i beräkningen av upprättelseersättningen används för justeringen av preventions-

påslaget i antingen uppåt eller nedåtgående riktning. Det tolkas därvidlag att den fri-

kopplingen från bedömningen av allmänt skadestånd enligt 2:3 SkL som efterfrågas i 
                                                
326 Se avsnitt 3.5.1. 
327 Se avsnitt 3.5.1 och avsnitt 6.2.2 angående tolkningen. 
328 Se avsnitt 3.2. 
329 Detta fördjupas i avsnitt 6.4.5.  
330 Se avsnitt 5.10.2. 
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propositionen tillfredsställs i och med dubbleringen och sedan främst av justeringen av 

preventionspåslaget. Bland de omständigheter som kan justera preventionspåslaget återfinns 

bland annat verksamhetens omsättning.331  

6.3.3.4 Verksamhetens omsättning 

I sin bedömning i NJA 2014 s. 499 I applicerar HD sitt ovan presenterade resonemang och 

bestämmer upprättelseersättningen och preventionspåslagets storlek.332 I justeringen av den 

senare applicerar HD de andra omständigheter som tar hänsyn till preventionen som ska ligga 

till grund för bedömningen. De två omständigheter de tar hänsyn till är den försvårande 

omständigheten som utgörs av svarandens verksamhets storlek och art och väger detta mot att 

svaranden har vidtagit åtgärder mot diskrimineringen i ett senare skede efter att den 

diskriminerande handlingen har fullbordats.333 I det här fallet konstaterar HD att verksam-

hetens storlek och art talar för ett förhöjt påslag i och med det utvidgade ansvar som följer 

med detta men att svarandens vidtagna åtgärder innebär att de mött de krav som kan ställas på 

dem. Den totala summan blev 25 000 SEK vardera till de två käranden, där preventions-

påslaget utgjordes av 10 000 SEK. Det hade varit intressant att se hur stor höjningen av 

preventionspåslaget hade blivit ifall detta inte hade vägts upp av svarandens vidtagna åtgärder 

i och med att svaranden hade en väldigt stor omsättning. Verksamhetens omsättning var år 

2014 på 2 400 000 000 SEK. Den frågan förblir dock obesvarad.  

 

HDs tillämpning av omständigheten omsättningens omfattning verkar, av en bedömning av 

det ovan anförda, ta en annan form än den som var tilltänkt enligt propositionen. Denna 

tolkning görs genom att propositionen talar om att diskrimineringsersättningen ska vara 

proportionerlig till omsättningen så att en kännbar effekt ska uppnås.334 HD, däremot, talar 

om att hänsyn ska tas till omsättningen i och med att en stor omsättning talar för att större 

ansvar i arbetet mot diskriminering därmed kan åläggas arbetsgivaren.335 Att preventions-

påslaget därmed inte ska höjas i och med svaranden i förevarande rättsfall har mött de krav 

som ställs på dem i form av de åtgärder de vidtagit i ett senare skede kan enligt HDs 

resonemang anses rimligt i och med deras tolkning av hur omständigheten ”verksamhetens 

omsättning” ska tillämpas. Det går dock att anse att propositionen syftar till att samhället ska 

arbeta mot diskriminering på ett proaktivt sätt, i och med att de vill avskräcka från 
                                                
331 Se avsnitt 5.10.2 och 5.15.2. 
332 Se avsnitt 5.10.3. 
333 Ibid. 
334 Se avsnitt 3.5.2. 
335 Se avsnitt 5.10.2. 
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diskriminering, och att de omständigheter som HD tillmäter betydelse är sådana åtgärder som 

svaranden borde ha vidtagit redan innan diskrimineringen hade ägt rum. Detta går att utläsa ur 

propositionen i och med att lagstiftaren vill skapa en medvetenhet kring diskriminering 

genom att det föreligger en risk för en kännbar sanktion. Det kan tolkas som att när 

diskrimineringen väl har ägt rum har den som har diskriminerat redan misslyckats med sitt 

åtagande enligt DiskrL och därmed bör vidtagna åtgärder efter att diskrimineringen ägt rum 

mätas mindre betydelse. En analogi som är något färgstark men illustrativ är från straffrätten. 

Om syftet med påföljderna för brottet misshandel är att avskräcka medborgare från att 

misshandla skulle det innebära att den preventiva effekten elimineras ifall straffet skulle 

sänkas i och med att gärningsmannen i ett senare skede ringer och ber om ursäkt och köper 

plåster till offret. Utifrån det här perspektivet är HDs tillämpning av lagen felaktig då för stor 

vikt läggs vid de åtgärder som vidtagits av svaranden i ett senare skede, och resonemang kring 

en kännbar effekt vad gäller verksamhetens omsättning uteblir. För övrigt kan 25 000 SEK 

knappast anses såsom kännbart, på det sättet som propositionen önskar, i och med svarandens 

höga omsättning.   

 

I bedömningen av NJA 2014 s. 499 II för HD inget särskilt resonemang kring verksamhetens 

omfattning och inte överhuvudtaget kring det preventiva påslaget utan applicerar endast sin 

grundregel att preventivpåslaget ska vara lika stor som upprättelseersättningen utan att göra 

någon justering varken uppåt eller neråt.336 HD anger istället att diskrimineringen varit 

lindrig, med andra ord inte särskilt allvarlig (allvarligheten är sin tur en omständighet som 

hänför sig till upprättelseersättningen och är därmed av reparativ karaktär). Huvudsakligt 

fokus i utredningen är istället att skapa en nedre gräns för när diskrimineringsersättning ska 

utgå och i vilka situationer käranden kan nöja sig med annan upprättelse än pengar. Återigen 

läggs fokus på de åtgärder som svaranden har vidtagit i sin verksamhet för att komma till rätta 

med olägenheten. HD statuerar därtill att om de uppställda åtgärderna har vidtagits och 

diskrimineringen har varit lindrig kan det legitimera att kärandens ersättning uteblir.337 Den 

kritik som lagts fram i föregående stycke angående att propositionen syftar till att 

diskriminering ska motverkas på ett proaktivt sätt kan även appliceras i förevarande fall. Det 

kan tyckas att svaranden borde ha sett över den diskriminerande rutinen i ett tidigare skede, så 

att diskrimineringen inte överhuvudtaget hade ägt rum, eller det kan åtminstone tyckas att 5:1 

DiskrL utifrån propositionens resonemang sett ska verka för att svaranden borde ha sett över 
                                                
336 Se avsnitt 5.10.4. 
337 Ibid. 
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rutinen i ett tidigare skede. HDs utredning resulterade i att diskrimineringsersättningen 

bedömdes till 10 000 SEK. Detta kan knappast uppfattas som kännbart för svaranden, och 

som redan har konstaterats lades ingen som helst vikt vid varken verksamhetens omsättning 

eller prevention. 

6.3.3.5 Reparation och prevention 

I och med HDs tydliga uppdelning av diskrimineringsersättningen till upprättelseersättning 

och preventionspåslag blir deras separata syften mycket tydligt. Upprättelseersättningen riktar 

sig till den som har diskriminerats och har därmed en klar reparativ karaktär. 

Preventionspåslaget å andra sidan riktar sig mot den som utfört diskrimineringen och har 

därmed en klar preventiv karaktär. Denna uppdelning görs även inom den allmänna 

skadeståndsrätten.338 

 

Eftersom SkL i huvudsak är anpassad för reparation och svensk skadeståndsrätt därmed 

präglas av reparation vilket ämnar försätta den som har lidit skada i den situation den befann 

sig i innan skadan inträffade är mätningen av dessa skador ofta beräknade på ett kvantitativt 

sätt.339 Därför kan det tänkas att den reparerande summan är enklare att beräkna eftersom det 

ofta går att ange ett angivet belopp. Tilläggas bör att ideella skador som kränkningar, vilket 

upprättelsen inom i 5:1 DiskrL avser ersätta, inte är kvantitativt mätbart på samma sätt som 

sak- och personskador enligt SkL är.340 Dessa skulle kunna benämnas ha en kvalitativ 

karaktär då skadans värde inte är konkret och därmed riskerar att bli en mer godtycklig 

uppskattning. Ifall en ser till de omständigheter som HD har fäst mest vikt vid sin bedömning, 

vilken är konsekvenserna för den som har blivit diskriminerad, är den dock att anse ha en mer 

kvantitativ natur än exempelvis omständigheten att diskriminering i samhället ska förebyggas. 

Konsekvenserna spelar i sin tur en viktig roll i mätningen av hur allvarlig kränkningen har 

varit, vilket i sin tur utgör grunden för beräknandet av upprättelseersättningen. Ett konkret 

exempel är i NJA 2014 s. 499 I då HD anger att diskrimineringen har varit allvarlig men att 

den inte har haft några ingripande konsekvenser för käranden och därmed ansågs 15 000 SEK 

i upprättelseersättning vara nog.341 I NJA 2014 s 499 II ansågs diskrimineringen ha varit av 

                                                
338 Se avsnitt 3.2. 
339 Ibid. 
340 Ibid. 
341 Se avsnitt 5.10.3. 
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lindrig karaktär då den grundades på missriktad välvilja och en omständighet som talade för 

att ersättningen skulle vara låg var att konsekvenserna av diskrimineringen hade undanröjts.342  

 

Detta föder tanken att det som faktiskt styr diskrimineringsersättningens totala belopp är de 

faktorer som ska tas i beaktande vid bedömningen av upprättelseersättningen. Se följande 

redogörelse: I och med att HD anger att preventionspåslaget ska spegla det mått av klander 

som diskrimineringen innebär, måttet av klander baseras på gärningens allvar och gärningens 

allvar i sin tur utgör grunden för bedömningen av den upprättelse den som har blivit 

diskriminerad ska erhålla blir därmed utgångspunkten till preventionspåslaget samma 

omständigheter som för upprättelseersättningen. Upprättelseersättningen blir därmed grunden 

för ersättningen och preventionspåslagets belopp blir därmed en direkt följd av hur stor 

upprättelse den som har drabbats av diskriminering bedöms ha rätt till. Med definitionen av 

upprättelseersättningen som reparativt och preventivpåslaget såsom preventivt innebär det att 

är reparationen utgör grunden och preventionen blir en följd till reparationen. Eftersom 

preventivpåslaget har en direkt relation till upprättelseersättningen är preventionspåslagets 

storlek direkt beroende av de faktorer som ska beaktas vid upprättelseersättningen. Justeringar 

uppåt eller neråt som ska göras vid ett senare skede i bedömningen baserar sig i sin tur på 

andra faktorer som inte är typiska vid beräkningen av reparativa skadestånd såsom allmänt 

skadestånd enligt 2:3 SkL.343 I förevarande rättsfall har dessa ”andra faktorer” inte haft någon 

nämnvärd inverkan på diskrimineringsersättningens storlek och därför kan slutsatsen dras att 

preventionen istället mäts av de faktorer som syftar till att mäta upprättelseersättningen. 

Diskrimineringsersättningen som i huvudsak skulle verka preventivt har därför enligt HDs 

tillämpning istället i huvudsak verkan av att vara reparativ. 

 

I och med den omedelbart föregående slutsatsen är det därför av intresse att fästa 

uppmärksamhet vid de faktorer som påverkar upprättelseersättningen i märkbar riktning, 

eftersom preventionspåslaget endast utgör en direkt följd av detta. De faktorer som verkar 

mest tongivande enligt HD för upprättelseersättningens storlek verkar, såsom tidigare har 

nämnts, vara vilka konsekvenser diskrimineringen har haft för den som har drabbats av 

diskrimineringen och utöver det ifall den som har diskriminerat saknar avsikt att diskriminera. 

Dessa två faktorer kommer att analyseras nedan och analysen kommer även att beröra praxis 

från AD, eftersom även AD har återkommande har fäst vikt vid de nämnda faktorerna. 
                                                
342 Se avsnitt 5.10.4. 
343 Se avsnitt 5.15.2. 
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6.3.4 Avgörande faktorer för diskrimineringsersättningens storlek 

6.3.4.1 Konsekvenserna till följd av diskrimineringen 

 I NJA 2014 s. 499 I bedömde HD att diskrimineringen hade varit allvarlig men att den inte 

hade haft några ingripande konsekvenser för de drabbade trots att de vid det aktuella tillfället 

då diskrimineringen hade ägt rum tog mycket illa vid sig. 344  Upprättelseersättningen 

bedömdes till 15 000 SEK. I NJA 2014 s. 499 II rör det sig å andra sidan om en lindrig 

diskriminering och här bedömde HD att upprättelseersättningen skulle vara 5 000 SEK.345 HD 

nämner inget om konsekvensernas omfattning mer än att dessa konsekvenser hade undanröjts 

av svaranden, alltså var konsekvenserna obefintliga. Skillnaden i belopp mellan en allvarlig 

diskriminering och en lindrig diskriminering utan några allvarliga konsekvenser är därför, 

ifall en ser till HDs bedömning i NJA 2014 s. 499 I och II, mycket liten.  

 

Konsekvenserna för den som har utsatts för diskriminering har även i fallen från AD haft en 

marginell inverkan för diskrimineringsersättningens storlek. I flera rättsfall har AD 

konstaterat att diskrimineringen inte har haft några betydande konsekvenser för den som har 

utsatts för diskrimineringen.346 Detta då käranden, exempelvis, oavsett om hon hade blivit 

diskriminerad eller ej inte hade fått anställningen då hon inte var tillräckligt kvalificerad eller 

då käranden har fått inkomster från annat håll såsom andra forskningsstöd eller hade rätt till 

pension. Diskrimineringsersättningarna bestämdes i respektive fall till 50 000 SEK, 25 000 

SEK och 40 000 SEK. I majoriteten av rättsfallen från AD tar domstolen hänsyn till vilken 

typ av anställning käranden har gått miste om på grund av diskrimineringen, det är endast i 

fyra rättsfall då AD inte tar hänsyn till anställningsformen i sina domskäl.347 Även fast 

anställningsformen har påpekats i rättsfallet är det svårt att finna en röd tråd i hur detta 

påverkar utfallet för diskrimineringsersättningen då hur detta på ett mer konkret sätt påverkar 

ersättningens storlek inte nämns. Det enda som går att konstatera är att det är det mest 

frekvent använda argumentet i samband med bedömningen av diskrimineringsersättningens 

storlek. Att mäta konsekvenserna i form av vilken typ av anställning en har förlorat är även en 

mer ekonomiskt betingad konsekvens då exempelvis att förlora en tillsvidareanställning till 

skillnad från en kortare tidsbegränsad anställning är mer kännbart för den som har blivit 

                                                
344 Se avsnitt 5.10.3. 
345 Se avsnitt 5.10.4. 
346 Se AD 2014 nr 19 (5.9), AD 2015 nr 44 (5.12) och AD 2015 nr 51 (5.13).  
347 Se AD 2011 nr 2 (5.3), AD 2013 nr 18 (5.6), AD 2013 nr 29 (5.7) och AD 2015 nr 12 (5.11). 
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diskriminerad. 348  Konsekvensens ekonomiska värde torde därför vara av betydelse för 

allvarlighetsbedömningen och ju större ekonomiska konsekvenser, ju allvarligare är 

diskrimineringen och ju större blir diskrimineringsersättningen. Beräkningen får därmed en 

kvantitativ natur istället för en kvalitativ. Detta påminner om den reparativa aspekten i inom 

allmänna skadeståndsrättsliga principer för person- och sakskador.  

6.3.4.2 Avsikt att diskriminera saknas 

I NJA 2014 s. 499 II anger HD att den diskriminerande handlingen har grundats på 

”missriktad välvilja”.349 HD uttalade även att en sänkning av preventionspåslaget kan ske i 

undantagsfall och kan vara motiverad ifall den diskriminerande handlingen har skett genom 

tanklöshet eller förbiseende.350 Dessa resonemang rimmar dock illa med resonemang i 

propositionen där det anges att diskrimineringsersättningen ska verka preventivt på så sätt att 

omedveten diskriminering ska förebyggas.351 Lagstiftaren menar med detta att de vill skapa 

ett medvetande kring diskriminering så att näringsidkare förebygger diskriminering i sin 

verksamhet. Om diskrimineringsersättningen verkar avskräckande kommer näringsidkaren, 

enligt lagstiftaren, att avsätta resurser redan från början för att undvika att utsättas för 

sanktioner i ett senare skede på grund av omedvetenhet. I ett betänkande har det även angetts 

angående diskrimineringsförbuden i EU-direktiven att ”[d]iskrimineringsförbuden i direktiven 

omfattar även situationer då det inte varit fråga om avsiktlig diskriminering. Aktsamhets-

kravet är högt ställt då även slentrianmässigt tänkande och till och med missriktad välvilja 

som leder till en diskriminerande effekt skall omfattas av förbuden.”352 I och med att dessa 

uttalanden tyder på att lagstiftaren vill skapa en medvetenhet kring diskriminering och att HD 

menar att tanklöshet och förbiseende kan motivera en sänkning av preventivpåslaget tycks 

därför vara omotiverat.  

 

Även AD har i sina domskäl angående bedömningen av diskrimineringsersättningens storlek 

angett att svaranden saknade avsikt att diskriminera käranden.353 Det faktum att AD nämner 

detta i sin utredning tyder på att AD har fäst vikt vid detta i sin bedömning. Denna 

omständighet torde dock vara utan betydelse enligt propositionen. Ifall det å andra sidan har 

funnits en avsikt att diskriminera någon som tillhör någon av de skyddade grupperna kan den 

                                                
348 Se ADs bedömning i AD 2010 nr 91 (5.2). 
349 Se avsnitt 5.10.4. 
350 Se avsnitt 5.10.2. 
351 Se avsnitt 3.5.1. 
352 SOU 2002:43, Ett utvidgat skydd mot diskriminering, s. 391. 
353 Se AD 2014 nr 19 (5.9), AD 2015 nr 44 (5.12) och AD 2015 nr 51 (5.13). 
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omständigheten i relation till bedömningen av allvaret betraktas såsom försvårande.354 Avsikt 

kan alltså enligt såsom det är motiverat i propositionen endast höja diskriminerings-

ersättningen, inte sänka den. Dock visar HDs domskäl tydligt att om avsikt saknas är det anse 

som förmildrande och ADs resonemang tyder på att ifall avsikt saknats hos svaranden så har 

det en förmildrande verkan. Detta går tvärtemot lagstiftarens tilltänkta syfte att diskriminering 

på grund av omedvetenhet ska motverkas på ett proaktivt sätt. 

6.3.5 Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det har varit mycket svårt att finna en röd tråd i ADs 

bedömningar då olika omständigheter har tagit med i bedömningen i olika rättsfall och det 

ofta föreligger en avsaknad av transparens då AD sällan anger vilka omständigheter de tar 

med i beräkningen vid diskrimineringsersättningen. Denna otydlighet är främst framträdande 

vid bedömningar av det preventiva inslaget och de verktyg som har lagts fram i propositionen 

vid mätningen av det preventiva inslagets belopp ignoreras av AD. Vilket verkar märkligt 

eftersom det har nämnts i lagkommentaren att 5:1 DiskrL är väldigt enkelt formulerad vilket 

innebär att det är absolut nödvändigt för domstolarna att hämta vägledning i propositionen.355 

Vad gäller preventionen verkar vägledning inte ha hämtats över huvud taget av AD, de 

anmärker i alla fall inte att de gör det, åtminstone inte på en praktisk nivå. Avslutningsvis och 

sammanfattningsvis kan det konstateras att ADs bedömningar är spretiga. HD däremot hämtar 

en del vägledning och använder bland annat omständigheten verksamhetens omsättning i sin 

bedömning men använder omständigheten på ett annorlunda sätt än vad som var syftet med 

denna enligt lagstiftaren. 

 

HD försöker dock ge bedömningen av diskrimineringsersättningen en viss struktur och 

försöker att skapa en beräkningsmall vid beräkningen för diskrimineringsersättningen, vilket 

kan anses ha varit välbehövligt med tanke på ADs spretiga resonemang. För att det preventiva 

inslagets beloppsbedömning ska grunda sig på en säker normstyrd rättstillämpning, kopplar 

HD ihop detta belopp på ett direkt vis till den delen av ersättningen som hänför sig till 

upprättelsen. I och med att de aspekter som hänför sig till uttryck för preventionen sedan vid 

justeringen av beloppet inte verkar ges någon nämnvärd inverkan så innebär det att 

diskrimineringsersättningens totala storlek endast baseras på en bedömning av de 

omständigheter som hänför sig till upprättelsen, med andra ord reparationen. Det 

                                                
354 Se avsnitt 3.5.2. 
355 Fransson och Stüber, 2015, kommentaren till 5 kap. under rubriken 5 kap. ersättning och ogiltighet. 
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huvudsakliga syftet med diskrimineringsersättningen i domstolarnas bedömningar blir därmed 

upprättelse istället för avskräckande, vilket är tvärtemot det huvudsakliga syftet i 

propositionen. Anledningen till detta kan vara att svensk rätt präglas av reparation och att det 

därför är lättare att bedöma storleken utifrån detta. Den faktor som verkar vara mest 

avgörande för diskrimineringsersättningens storlek verkar vara vilka konsekvenser 

diskrimineringen har haft för käranden och då främst konsekvenser i form av ekonomiska 

förluster, vilka kan argumenteras vara kvantitativa och därmed lättare att mäta och ge ett 

faktiskt värde. 

 

Vad som även kan tilläggas är att ett huvuddrag, av de två huvuddrag vilka kan urskiljas efter 

en översiktlig analys av Storbritanniens och Finlands sanktioner mot diskriminering, är att 

dessa stater på ett mer tydligt sätt specificerar vilken del av skadeståndet som hänför sig till 

vad. Detta är något som absolut inte görs av AD medan HD å andra sidan, såsom har nämnts, 

har försökt sig på en specifikation. Det andra huvuddraget som skiljer sig från svensk rätt är 

att det både i Storbritannien och i Finland har statuerats riktlinjer i form av belopps-

anvisningar i viss mån. Detta hade kanske varit önskvärt även i svensk rätt då belopps-

bedömningen i svensk rätt, såsom har konstaterats, tenderar att vara mycket spretig och mer 

enhetlighet skulle inge ett större förtroende för domstolarnas bedömningar. Dessa två 

tillvägagångssätt skulle möjligen med fördel kunna anammas av svensk diskrimineringsrätt. 

6.4 Korresponderar svensk praxis med EU-direktiven? 

6.4.1 Inledning 

Det krav på preventivt inslag i sanktionen mot diskriminering som ställs upp i EU-direktiven 

har såsom har konstaterats i avsnitt 6.2.4 på ett tydligt sätt genomförts i svensk lagstiftning 

genom sanktionen diskrimineringsersättning och dess dubbla funktion i 5:1 DiskrL. Frågan 

som återstår att besvaras är ifall Sveriges domstolars tillämpning av 5:1 DiskrL, såsom den 

har presenterats i kapitel 5 och i avsnitt 6.3, lever upp till det krav som ställs upp av EU-

direktiven att sanktionen mot diskriminering ska vara avskräckande. Detta kan ifrågasättas i 

och med att domstolarna synes utformat ett eget tillämpningssätt vilket inte följer de riktlinjer 

som statuerats i propositionen. 

6.4.2 Det preventiva inslaget 

Såsom så många gånger har upprepats har EU har efterfrågat en avskräckande funktion i 

sanktionen mot diskriminering och Sverige har sedan tidigare haft en tradition av att 
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kompensera för kränkningar vid diskriminering genom det ideella skadeståndet. Utmaningen 

för lagstiftaren har således varit att skapa en modell för hur diskrimineringsersättningen ska 

beräknas så att beloppet ska verka avskräckande mot diskriminering. Utgångspunkten i den 

modell som lagstiftaren har skapat har varit att diskrimineringsersättningen ska vara kännbar 

för att verka handlingsdirigerande. Den avskräckande funktionen som efterfrågats av EU har 

således implementerats genom att denna kännbara effekt. Dock fäster domstolarna ingen som 

helst vikt vid att diskrimineringsersättningen ska vara kännbar för den som har 

diskriminerat.356 Detta innebär att domstolarna, både AD och HD, inte tillämpar den delen av 

diskrimineringsersättningens funktion som ska verka avskräckande och därmed korre-

sponderar inte HDs och ADs praxis, fram till den här uppsatsens färdigställandedatum, med 

EU-direktiven. Domstolarna har istället valt ett beräkningssätt som har upprättelsen som 

utgångspunkt. Resonemang om kännbar effekt uteblir helt och hållet, förutom att AD 

exempelvis nämner att de har ”tagit hänsyn till det preventiva inslaget” eller att HD skapat ett 

preventionspåslag som i praktiken inte är särskilt kännbart.357 Resonemangen om varför AD 

och HDs praxis inte korresponderar med EU-direktiven kommer att fördjupas i två separata 

avsnitt nedan, eftersom AD och HD har tillämpat två separata tillvägagångssätt. 

6.4.3 ADs tillämpning i relation till EU-direktiven 

Av tidigare utredningen framgår att inga definitioner förekommer i ADs praxis vare sig det 

gäller vilken del av ersättningen som verkar för upprättelse och vilken del som verkar för 

prevention eller heller vad gäller vilken del av ersättningen som utgör diskriminerings-

ersättning och vilken del som utgörs av allmänt skadestånd enligt annan lag.358 Såsom även 

har konstaterats innebär detta att insynen i ADs bedömningar blir väldigt begränsad och de 

enda omständigheter en faktiskt kan anta att AD tar hänsyn till är de som AD faktiskt 

resonerar kring i sina domskäl.359 Omvänt formulerat kan det inte antas att AD tar hänsyn till 

omständigheter i ”skymundan”. De enda resonemang som är synliga för läsaren är de som 

hänför sig till reparationen av kränkningen.360 

 

En allvarligare kränkning ska innebära en högre ersättning, har således varit ADs 

beräkningsmodell, men detta resonemang har en reparativ karaktär och saknar ett preventivt 

                                                
356 Se avsnitt 6.3.5. 
357 Se avsnitt 6.3.2.2 och 6.3.3.4. 
358 Se avsnitt 6.3.2.1-6.3.2.4. 
359 Se avsnitt 6.3.2.3. 
360 Ibid. 
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inslag. Ju allvarligare kränkningen är, ju mer kännbar ska den vara för svaranden hade 

däremot varit ett synsätt som hade genomfört det preventiva inslaget på ett korrekt vis. 

Perspektivet förflyttas genom denna omformulering från den som har utsatts för 

diskrimineringen till den som har utfört den, och på så vis förflyttas utgångspunkten i 

bedömningen av diskrimineringsersättningen från att vara reparativt till att vara preventivt. 

Den ena funktionen behöver dock inte utesluta den andra och i en diskrimineringsersättning 

som har en preventiv verkan omfattas även upprättelse för den drabbade. Dock tenderar en 

diskrimineringsersättning som fyller kravet på tillräcklig upprättelse inte nödvändigtvis kravet 

på att verka preventivt, eftersom en summa som kan verka betydande för en enskild individ 

oftast verkar obetydlig för ett stort företag. 

 

Eftersom EU tillsammans med lagstiftaren vill eliminera all diskriminering i samhället, inte 

bara den grövsta, ska en mindre allvarlig kränkning vara mindre kännbar, men fortfarande 

kännbar i och med att kränkningen fortfarande utgör diskriminering oavsett allvarlighetsgrad. 

Av de belopp som fram tills idag har dömts ut av AD, kan inte ens de belopp som ansetts 

utgöra ersättning för allvarliga kränkningar anses vara kännbara för svaranden. 

6.4.4 HDs tillämpning i relation till EU-direktiven  

HDs bedömningen skiljer sig på så vis från ADs bedömningar att de åtminstone försöker 

skapa en beräkningsmodell där det preventiva påslaget utgör en av flera byggstenar och 

hänsyn tas av HD till verksamhetens omsättning. Dock har det konstaterats i att det sätt som 

HD tillämpar omständigheten ”verksamhetens omsättning” på innebär att den huvudsakliga 

uppmärksamheten återigen fästs på att kränkningen för individen ska lindras i och med att 

stor vikt läggs vid de åtgärder som svaranden kan vidta för att lindra kränkningen för den 

drabbade och dessa åtgärder kan motverka en höjning av det preventiva påslaget.361 HDs 

modell för att beräkna diskrimineringsersättningen är en pedagogisk lösning för exempelvis 

underrätter och skapar den transparensen som har efterfrågats av författaren i ADs 

bedömningar, vilket innebär att HDs modell är en positiv tillkomst på det viset. Dock anses 

ersättningen vara en mycket systemtrogen lösning i och med att den har kränkningens allvar 

som utgångspunkt och inte fäster någon vikt vid att diskrimineringsersättningen ska vara 

kännbar för svaranden. 362  Exempelvis kan 15 000 SEK eventuellt anses vara fullgod 

upprättelse för en enskild individ vilken har blivit kränkt på grund av sin etnicitet såsom i 

                                                
361 Se resonemang i avsnitt 6.3.3.4. 
362 Se avsnitt 6.3.3.5. 
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NJA 2014 s. 499 I. Men i och med att svarandens omsättning i samma rättsfall var 2 400 000 

000 SEK kan knappast preventionspåslaget på beloppet 10 000 SEK (20 000 SEK totalt) 

anses vara kännbart för svaranden över huvud taget, trots att HD konstaterade att kränkningen 

var av allvarlig art. I och med HDs beräkningsmodell begränsas möjligheten till att skapa en 

kännbar effekt för svaranden då den tydligt blir beroende av den delen som verkar som 

upprättelse. Det kan återigen anges att HDs modell är en pedagogisk lösning som ska 

motverka att belopp ska verka vara tagna ur luften på det sätt som beloppen i ADs 

bedömningar tycks vara och på så vis skapa viss uniformitet inom den svenska rätten och öka 

förutsebarheten. Dock saknar den pedagogiska lösningen förankring i det krav på kännbarhet 

som har ställts upp av lagstiftaren, vilken i sin tur ställt upp kännbarhetskravet för att uppfylla 

kravet på avskräckande sanktion som ställs upp i EU-direktiven. HDs modell korresponderar 

därför inte med EU-direktiven. 

 

Vad som även kan tillägas är att AD i den efterföljande praxisen inte har tillämpat den 

modellen som har ställts upp av HD mer än att de använder sig av termerna 

”preventionspåslag” och ”upprättelseersättning”. Detta tyder på att domstolarna inte är 

intresserade av att skapa ett uniformt sätt att beräkna diskrimineringsersättningen på, ej 

mindre av att skapa ett enhetligt sätt att beräkna belopp som ska ha en tydlig preventiv verkan 

i och med att beloppet är kännbart som ett straff. De fäster istället stor vikt vid att 

beloppsbedömningen ska baseras på en bedömning i det enskilda fallet.  

6.4.5 Prevention - en anomali 

Såsom tidigare har framgått har viss kritik framförts mot lagstiftarens proposition i och med 

att den har präglats av en rättspolitisk argumentation och en rättspolitisk argumentation kan 

anses tappa förankring i den praktiskt tillämpbara juridiken som sedan ska tillämpas i 

domstolarna. 363  Håkan Andersson kritiserar exempelvis lagstiftarens namnändring av 

sanktionen ”ideellt skadestånd” till ”diskrimineringsersättning” och kritiserar även att 

lagstiftaren försöker skapa en ny typ av ersättning. Han menar att vid juridiska analyser bör 

det hållas fast vid de hållpunkter som finns att tillgå inom svensk skadeståndsrätt i och med 

att diskrimineringsersättningen faktiskt inte skiljer sig så mycket från kränknings-

ersättningen.364 Andersson ifrågasätter inte att beloppsnivåerna ska höjas men menar att 

diskrimineringsersättningen inte skiljer sig så pass mycket från övrig skadeståndsrätt att 

                                                
363 Se avsnitt 6.2.3. 
364 Andersson, 2013, s. 805. 
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bedömningen ska kopplas ifrån de mer generella och allmänna läror, principer, 

argumentationsstrukturer och traditionella sätt att av tillämpning vilka har utvecklats inom 

området.365 Problemet är dock att en tradition av att beräkna av vad som verkar preventivt 

saknas i svensk skadeståndsrätt,366  och den funktionen som efterfrågas av EU är just att 

sanktionen av diskriminering ska verka preventivt. Detta innebär att för att den särskilda 

preventiva funktionen som efterfrågas av EU ska kunna genomföras krävs det emellertid att 

ett avsteg görs från de allmänna lärorna, principerna, tillämpningstraditionerna och 

argumentationsstrukturerna då deras utgångspunkter baseras på reparation och 

beräkningsmodeller för preventiv effekt, en kännbar effekt, saknas.  

 

Kritiken som har formulerats i det föregående angående Håkan Anderssons resonemang, är 

detsamma som har uppstått i domstolarnas tillämpning då de beräknat diskriminerings-

ersättningens storlek. Domstolarna har fastnat i det sätt som är att betrakta som ”normen” att 

beräkna skadestånd i deras bedömningar av diskrimineringsersättningen, där ”normen” utgår 

ifrån att skadestånd ska verka reparerande för individen som har utsatts. Ett tydligt exempel är 

bedömningen i NJA 2014 s. 499 I, vilken kom efter Håkan Anderssons artikel, då HD 

uttrycker att de måste skapa en säker normstyrd rättstillämpning vilket kan tolkas på så sätt att 

HD anser att någon annan metod än den som bygger på vedertagna utgångspunkter i svensk 

skadeståndsrätt skulle verka osäker. I det här sammanhanget var yttrandet en kritik mot 

lagstiftarens uttalanden att diskriminering ska motarbetas i samhället är mycket allmänt hållet 

och inte passar in i den svenska skadeståndsrättsliga modellen.  

 

Resultatet blir emellertid att diskrimineringsersättningen till huvudsak blir en sanktion som 

verkar reparativt istället för det önskade syftet att den ska verka preventivt, i och med att det 

beräkningssätt som HD anser vara säker normstyrd rättstillämpning baseras på reparation och 

det beräkningssättet saknar tillvägagångssätt för att beräkna en kännbar sanktion som ska 

verka preventivt. HD undviker det tillvägagångssätt som lagts fram i propositionen att en 

proportionalitetsbedömning företas med svarandens verksamhets omsättning för att nå en 

kännbar sanktion. En hypotes till varför HD är ovilliga att göra en sådan bedömning är att den 

typen av bedömningar saknar tradition i svenska skadeståndsrätt och även straffrätt och 

därmed utgör en anomali. Att det är syftet att reparera som styr diskrimineringsersättningens 

storlek har även synliggjorts i avsnitt 6.3.3.5 ovan. 
                                                
365 Andersson, 2013, s. 805. 
366 Se avsnitt 3.2. 
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6.4.6 Avslutande kommentar 

I och med att lagstiftaren i propositionen har skapat ett så pass tydligt sätt att praktiskt 

beräkna ett belopp som är avskräckande för domstolarna genom proportionalitetskravet av 

diskrimineringsersättningen i relation till verksamhetens omsättning, ter det sig mycket 

märkligt att domstolarna helt och hållet blundar för detta tillvägagångssätt. Både AD och HD 

tenderar att fastan i beräkningsmönster vilka präglas av tanken att skadeståndets främsta 

funktion är att verka som reparation för den som utsatts för diskrimineringen. Antagligen gör 

domstolarna det av anledningen att de drar sig för att avvika från det normerade sättet att 

beräkna ersättning på, men denna rädsla leder dock till att det i praktiken resulterar i praxis 

som inte möter det EU-rättsliga kravet på att sanktionen vid diskriminering ska vara 

avskräckande, eftersom de belopp som döms ut knappast kan anses vara kännbara för 

svaranden och dessutom resonemang kring kännbarhet uteblir helt och hållet. I och med att 

den diskrimineringsersättningen har ett nytt syfte, krävs det en ny metod och andra 

måttstockar för att kunna uppnå det nya syftet. I och med oviljan att skapa ett nytt 

tillvägagångssätt för att skapa en kännbar sanktion och domstolarna fortsätter att hålla sig till 

en systemtrogen modell, korresponderar inte Sveriges domstolars tillämpning av 5:1 DiskrL 

med EU-direktiven.   
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7. Slutsatser 

7.1 Inledning 
I de följande avsnitten presenteras de slutsatser som har fattats i respektive del för att uppnå 

uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en sammanfattande avslutande slutsats. 

7.2 Hur har det EU-rättsliga kravet på prevention i ersättningsmodellen 

införlivats i svensk rätt på lagstiftningsnivå? 
Det EU-rättsliga kravet på preventionsinslag i sanktionen mot diskriminering har införlivats i 

svensk rätt genom 5:1 DiskrL. Genom denna paragraf har lagstiftaren skapat en dubbel 

funktion där den ena delen ska verka för upprättelse och den andra ska verka för 

avskräckande av diskriminering.367 I propositionen dras paralleller till straffrätten i den 

bemärkelsen att den delen som verkar för avskräckande ska ha karaktären av straff på samma 

sätt som exempelvis fängelse inom straffrätten. Den primära funktionen för diskriminerings-

ersättningen är preventionen och därför bör stort fokus läggas på detta i domstolarnas 

bedömningar. Lagstiftaren ger även verktyg för rättstillämparen att förhålla sig till vid 

beräkningen av vad som ska verka kännbart och därmed avskräckande för den som har 

diskriminerat: verksamhetens omsättning. Det preventiva inslaget har på detta sätt tydligt 

införlivats svensk rätt på lagstiftningsnivå. 

7.3 Har AD och HD införlivat det preventiva inslaget? 
Efter en studie av samtliga praxis från AD går det att dra slutsatsen att AD fäster mycket liten 

vikt, om ens någon, vid preventionen. I inget av de tolv rättsfallen tar AD någon hänsyn till 

att diskrimineringsersättningen ska vara kännbar för svaranden på det sätt som omnämns i 

propositionen. AD anger/antyder endast på olika sätt att preventionen har tagits med i 

beräkningen men anger inte överhuvudtaget på vilket sätt detta har gjorts. Det råder stor 

avsaknad av transparens i ADs bedömningar angående vilka omständigheter som påverkar det 

preventiva inslaget. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ADs bedömningar är mycket 

spretiga och att det är mycket svårt att finna en röd tråd i deras bedömningar, det råder en stor 

avsaknad av förutsebarhet. 

 

Vad gäller HDs försök att skapa en mall för bedömningen av diskrimineringsersättningen 

baserat på en säker normstyrd rättstillämpning innebär modellen att bedömningen av 

                                                
367 Se avsnitt 6.2.2. 
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preventionspåslaget direkt kopplas ihop med upprättelseersättningen, och det primära syftet 

blir därmed reparation. Det sätt som HD tillämpar omständigheten ”verksamhetens 

omfattning” talar ytterligare för att det är reparationen som styr bedömningen av 

diskrimineringsersättningens storlek, eftersom det ses som lindrande om svaranden vidtar 

reparerande åtgärder efter att diskrimineringen har ägt rum. Tillvägagångssättet är att se som 

en kontradiktion mot lagstiftarens syfte att diskriminering ska motverkas på ett proaktivt sätt 

genom prevention. Även det faktum att HD anger att diskriminering som hänför sig till 

tanklöshet eller förbiseende går tvärt emot lagstiftarens ämnade syfte med diskriminerings-

ersättningen i och med att lagstiftaren har statuerat att diskrimineringsersättningen proaktivt 

ska motverka omedveten diskriminering. HDs beräkningsmodell är således systemtrogen i 

den meningen att dess huvudsakliga syfte är att kränkningen ska repareras, vilket är den 

dominerande funktionen för skadestånd inom allmän skadeståndsrätt i Sverige. Resonemang 

kring faktisk prevention uteblir eftersom HD inte resonerar kring diskriminerings-

ersättningens kännbarhet för svaranden över huvud taget. Det är den ekonomiska 

kännbarheten som lagstiftaren vill ska verka avskräckande. 

 

Den omständighet som till störst del verkar ha inverkan på diskrimineringsersättningens 

storlek, för både AD och HD, kan sammanfattningsvis antas vara vilka konsekvenser 

diskrimineringen har haft för den som utsatts för diskrimineringen. Denna konsekvens tycks 

mätas genom sitt ekonomiska värde, i och med att det ofta har tagits hänsyn till typ av 

anställning och om käranden har haft rätt till inkomst från annat håll. Detta stärker även tesen 

angående att diskrimineringsersättningen, såsom den tillämpas idag, enligt praxis främst ska 

verka reparerande.  

 

Ytterligare en slutsats som kan anges är att Storbritanniens och Finlands tillvägagångssätt att 

skapa större transparens genom att synliggöra vilken del av ersättningen som hänför sig till 

vilken skada med fördel skulle kunna anammas i svensk rätt. HD gör detta i viss mån när de 

delar upp diskrimineringsersättningen i upprättelseersättning och preventionspåslag. 

Storbritannien och Finland har även på olika vis statuerat riktlinjer för i form av angivna 

belopp i lag respektive praxis. Det kan anses att vissa riktlinjer skulle vara tillfredställande i 

svensk praxis eftersom utfallen för närvarande ter sig mycket spretiga. Om ett teoretisk högsta 

belopp skulle anges skulle det åtminstone skapa en skala inom vilken beloppen skulle kunna 

placeras, från de lindrigaste fallen till de allra allvarligaste. 
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7.4 Korresponderar svensk praxis med EU-direktiven? 
Presentationen av samtlig Svensk praxis från AD och HD visar att domstolarna inte fäster 

någon vikt vid att diskrimineringsersättningen ska vara kännbar för svaranden, utan 

beräkningarna antar en systemtrogen modell där ersättningen av kränkningen utgör 

huvudmomentet. Eftersom kännbarheten för svaranden är det moment i diskriminerings-

ersättningen som enligt lagstiftaren ska verka för avskräckande, vilket i sin tur har efterfrågats 

i EU-direktiven, och domstolarnas resonemang kring kännbarhet helt och hållet uteblir 

innebär det att domstolarnas praxis inte korresponderar med EU-direktiven. 

7.5 Slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda huruvida det krav på preventivt inslag i sanktionen 

mot diskriminering som har ställts upp i EU-direktiven har implementerats i svensk rätt. I och 

med ovan anförda slutsatser har det preventiva inslaget på ett tydligt sätt genomförts på 

lagstiftningsnivå i och med 5:1 DiskrL och den dubbla funktionen som paragrafen innebär. 

Vad gäller praxis från AD och HD kan den preventiva inslaget inte anses vara genomfört då 

domstolarna fäster föga uppmärksamhet vid kravet på en kännbar sanktion. Domstolarna 

tillämpar istället en systemtrogen modell i sina bedömningar där reparation utgör den 

dominerande funktionen.  
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Bilaga 1. 
 

Rättsfall Yrkad 

diskrimineringsersättning/ 
skadestånd 

Utdömd 

diskrimineringsersättning/ 
skadestånd 

AD 2010 nr 91 300 000 SEK 75 000 SEK 

AD 2011 nr 2 100 000 SEK/ 60 000 SEK 30 000 SEK 

AD 2011 nr 23 150 000 SEK/ 60 000 SEK 50 000 SEK 

AD 2011 nr 37 400 000 SEK/ 100 000 SEK 125 000 SEK 

AD 2013 nr 18 50 000 SEK/ 30 623 SEK 50 000 SEK/ 30 623 SEK 

AD 2013 nr 29 200 000 SEK/ 100 000 SEK 50 000 SEK 

AD 2013 nr 71  150 000 SEK 75 000 SEK 

AD 2014 nr 19 75 000 SEK 50 000 SEK (40 000 SEK 

vitsordades av svaranden.) 

NJA 2014 s. 499 I 100 000 SEK 25 000 SEK (varav 15 000 

SEK utgjorde 

upprättelseersättning och  

10 000 SEK 

preventionspåslag.) 

NJA 2014 s. 499 II 100 000 SEK 10 000 SEK (varav 5 000 

SEK utgjorde 

upprättelseersättning och 5 

000 SEK utgjorde 

preventionspåslag.)  

AD 2015 nr 12 120 000 SEK/ 120 000 

SEK/ 120 000 SEK 

120 000 SEK (120 000 SEK 

vitsordades av svaranden.) 

AD 2015 nr 44 50 000 SEK 25 000 SEK (25 000 SEK 

vitsordades av käranden.) 

AD 2015 nr 51 100 000 SEK 40 000 SEK 

AD 2015 nr 72 100 000 SEK 75 000 SEK 

 

Not. 1: Genomsnittligt belopp: 57 900 SEK. Not. 2: Svaranden har inte vitsordat något belopp 

såsom skäligt i och för sig om inget annat anges. 


