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Sammanfattning 

 

Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag i Sverige. Detta innebär att 

riksdagen slutligen implementerar tre EG-direktiv i sin helhet. Den nya lagen 

innebär att de nuvarande diskrimineringslagarna slås ihop till en. 

 

Situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden har sedan 1999 års lagar 

mot diskriminering instiftades förbättrats. Arbetsdomstolen har fått några mål att 

döma och media har uppmärksammat funktionshindrades rättigheter.  

 

Uppsatsen påvisar skillnader och nyheter som kommer med den nya lagen. 

Intervjuer med arbetsgivare och arbetstagare kommer ge läsaren en indikation om 

hur arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionshinder och hur lagen följs. 

Vad gör en arbetsgivare om denne rekryterar en funktionshindrad, vilka 

skyldigheter har han att anpassa arbetsplatsen? Frågor som dessa och en 

jämförande presentation kommer ge läsaren en inblick i ett liv som man ofta inte 

ser eller tänker på, men som kan vara en verklighet för ca 10 % av Sveriges 

befolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: funktionshinder, diskrimineringslagstiftning, anpassningsåtgärd, 

Arbetsdomstolen, EG-direktiv 
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Abstract 

 

The 1
st
 of January 2009 there will be a new discrimination law in Sweden. That 

means that the Parliament finally will interpret three EC-directives in there 

entirety. The new law means that the present discrimination laws will be merged 

to one law. 

 

The situation for disabled persons on the labour market has improved, since the 

discrimination law was founded in 1999. The Labour Court got some cases to 

judge and media has attracted attention to disabled persons rights. 

 

This essay will show differences and upcoming news that comes with the new 

law. Interviews with both employers and employees will give the reader an 

indication on how the labour market handles disabled persons and how the law is 

complied with. What does a employer do when he employs a disabled person, 

which duties does he have to adjust the place of work? Questions like these and an 

comparing presentation will give the reader an insight of what you often do not 

see, but are reality for ca 10 % of the Swedish population. 

 

  

 

 

 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 

 

Förkortningar      6 

 

1 Inledning      7 

 1.1 Syfte och problemformulering     8 

 1.2 Metod      9  

 1.3 Terminologifrågor och avgränsningar    9 

 1.4 Uppsatsens fortsatta disposition   10 

 

2 Nuvarande lag    12 

 2.1 EG-rätten och FUDA:s tillkomst   12 

 2.2 Funktionshinder i lagens mening – en definition 16 

 2.3 Direkt diskriminering   16 

 2.3.1 Jämförbar situation   17 

 2.3.2 Stöd- och anpassningsåtgärder   18 

 2.4 Indirekt diskriminering   19 

 2.5 Repressalier, trakasserier och skadestånd  20 

 2.6 Rättspraxis    21 

 

3 Nya diskrimineringslagen   24 

3.1 Lagens tillkomst    24 

3.2 Lagens ändamål och uppbyggnad  26 

3.3 Skillnader och nyheter   27 

 

 

 

 



 5 

4 Intervjuer med arbetsmarknadens parter 31 

4.1 Arbetsgivare    31 

 4.2 Arbetstagare    33 

 

5 Slutsatser    36 

5.1 Lagen    36 

5.2 Rättspraxis    37 

5.3 Analys av intervjusvar   38 

5.4 Summering    39 

 

Referensförteckning   40 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor till arbetsgivare 

Bilaga 2 Intervjufrågor till arbetstagare/arbetssökande 

Bilaga 3 Brev till intervjuade 

Bilaga 4 Den nya diskrimineringslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Förkortningar 

 

AD  Arbetsdomstolen; Arbetsdomstolens domar 

DO  Diskrimineringsombudsmannen 

EDA Lag (1999:133) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

EG  Europeiska Gemenskapen 

EU Europeiska Unionen 

Europakonventionen den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

FUDA  Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund 

av funktionshinder 

HO Handikappombudsmannen 

HomO Ombudsmannen mot diskriminering av sexuell läggning 

JämO Jämställdhetsombudsmannen 

Prop. Proposition 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1.  

Inledning 

 

 

 

 

 

Sedan industrialiseringen på 1900-talet har gruppen funktionshindrade haft svårt 

att nå hög delaktighet i arbetslivet. Utomlands har kvoteringslagstiftning varit ett 

led i att försöka förbättra deras ställning, medan det i Sverige infördes så kallade 

skyddade anställningar, idag i Samhall-koncernen.  Det har också blivit lättare för 

gruppen genom att det infördes lönebidrag och andra arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder.
1
 I dagens Sverige deltar ca 67 % av personer med funktionshinder i 

arbetskraften, jämförelsevis med 80 % av personer utan sådant hinder.
2
  

 

Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionshinder
3
 trädde i kraft 1999 för att stärka funktionshindrades rättigheter 

som arbetstagare. Det var viktigt att skapa en delaktighet för denna grupp 

individer, som utgörs av en miljon svenskar mellan 16-64 år.
4
 

 

En undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort visar att det vanligaste 

funktionshindret är rörelsehinder, tätt följt av astma och allergi. Rörelsehinder kan 

vara allt från ett par stela fingrar till förlamning och med det följande 

rullstolsburenhet. Av dem som har ett funktionshinder har 60 % försämrad 

arbetsförmåga, det vill säga en halv miljon svenskar.
5
 

                                                 
1
 Lindqvist, Rafael, Funktionshindrade i välfärdssamhället, 2007, s. 124 f. 

2
 Ur SCB:s arbetskraftsundersökning, Funktionshindrade i arbetslivet – fjärde kvartalet 2006, s. 8. 

3
  Hädanefter kallad FUDA. 

4
 Ur SCB:s arbetskraftsundersökning, Funktionshindrade i arbetslivet – fjärde kvartalet 2006, s. 7. 

5
 Ur SCB:s arbetskraftsundersökning, Funktionshindrade i arbetslivet – fjärde kvartalet 2006, s. 8. 
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Att det är så vanligt kanske många inte tänker på, men det visar också att FUDA 

faktiskt gäller 10 % av Sveriges befolkning.
6
 I samma undersökning visades att 

sju av tio med nedsatt arbetsförmåga uppger att de behöver särskilda 

anpassningsåtgärder på arbetsplatsen, och kvinnor i högre utsträckning än män.
7
 

 

Vad man idag kan se är att i och med instiftandet av lagen har antalet anmälningar 

om diskriminering till Handikappombudsmannen
8
 ökat markant. Om detta visar 

på ökad diskriminering eller ökad medvetenhet om vilka rättigheter man har, visar 

inte statistiken, men ett behov har tydligt funnits. Sedan lagens ikraftträdande och 

t.o.m. februari 2008 har HO fått in 373 anmälningar.
9
  

 

Den nya lagen om förbud mot diskriminering, som ska gälla alla 

samhällskategorier, är på intåg. Ämnet är intressant, aktuellt och frågan om vad 

lagen kommer att föra med sig in i framtiden är en av uppsatsens poänger. 

 

 

1.1  Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna uppsats är att utröna hur FUDA fungerar i praktiken. Genom 

presentation av nuvarande lagstiftning och bekantskap med kommande sådan är 

tanken med uppsatsen att skapa en uppfattning av förändringar i arbetslivet för 

funktionshindrade. Kommer den nya sammanslagna lagen att förändra chanserna 

att vinna mål inom diskrimineringens område? Kommer den nya lagen bidra till 

mer kunskap och på det viset förhindra/förebygga diskriminering? Kommer den 

nya sammanslagna diskrimineringslagen förbättra för funktionshindrade på 

arbetsmarknaden? 

 

                                                 
6
 Ur SCB:s arbetskraftsundersökning, Funktionshindrade i arbetslivet – fjärde kvartalet 2006, s. 7. 

7
 Ur SCB:s arbetskraftsundersökning, Funktionshindrade i arbetslivet – fjärde kvartalet 2006, s. 9. 

8
 Hädanefter kallad HO. 

9
 http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____603.aspx. 
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1.2  Metod 

 

Uppsatsens metod är rättsdogmatisk juridisk metod, de lege lata, dvs befintliga 

lagar gås genom och analyseras.
10

 Användning av lagar, förarbete, praxis och 

doktrin kommer ligga till grund för framställningen.  

 

Kompletterande intervjuer kommer att göras för att få en bild från så många håll 

som möjligt för att göra framställningen av problemen rättvis. Intervjuerna är 

gjorda med vad som kallas halvstrukturerad intervjumetodik. Det är en metod där 

frågorna är kombinerat öppna och strikta, där svaren har stor betydelse för 

utvecklingen av intervjun. Svaren intervjupersonen ger kan generera en följdfråga 

som inte var tänkt från början, men intervjun följer ändå ett visst mönster. 

Metoden innebär också att flera intervjuer ofta blir jämförbara och detta är en 

förutsättning för en kvantitativ analys. De svar som är öppna kan inte kvantitativt 

bedömas, men däremot ger de intervjuaren en chans till kvalitativ analys. 

Metoden för intervjuernas sammanställning är rättssociologisk metod, vilken 

innebär att den juridiska terminologin blandas med verklighetsanknytning.
11

 

Intervjuerna är inte avsedda att ge en heltäckande bild, något det inte ges utrymme 

för, utan är endast till för att ge en fingervisning om hur en verklighet ser ut. 

 

 

1.3  Terminologifrågor och avgränsningar 

 

Terminologin är väsentlig för att uppsatsen ska bli till sin rätt. När en person med 

funktionshinder nämns, säger man ofta felaktigt ”handikappad”. För läsaren är det 

viktigt att skilja mellan funktionshindrad, handikappad och arbetshandikappad. 

Funktionshinder är det medfödda eller uppkomna fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.  

                                                 
10

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2006, s. 177-178. 
11

 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2007, s. 33. 
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Handikapp är de negativa effekter ett funktionshinder kan skapa i dennes 

interaktion med sin omgivning. Det är alltså den omgivande miljö som ”skapar” 

handikappet. Arbetshandikappad är den person som på grund av sitt 

funktionshinder är i behov av stödåtgärder på arbetsmarknaden.
12

 

 

När den nya diskrimineringslagen (2008:567) benämns, skrivs det ofta bara ”den 

nya lagen”. Trots att de nuvarande diskrimineringslagarna gäller fram tills 

årsskiftet 2008/2009, kommer det uttrycket ”nya lagen” användas.  

 

När den nya lagen omskrivs understryks det att uppsatsen menar att endast ta upp 

det som rör arbetslivet och alltså inte allt som rör diskriminering på grund av 

funktionshinder. Avvikelser från detta beror på att termer kan behövas förklaras 

för läsaren med hjälp av jämförelser med andra sektorer i samhället. 

 

Även om FUDA benämner definitionen av funktionshinder som ”varaktiga 

fysiska och psykiska besvär…” kommer det i följande framställning endast läggas 

fokus på fysiska funktionshinder. Detta eftersom uppsatsens rättssociologiska del 

(intervjukapitel) lägger tonvikt på arbetsgivarens stöd- och anpassningsåtgärder, 

och det fysiska funktionshindret kan vara kuggen i maskineriet.   

 

 

1.4  Uppsatsens fortsatta disposition 

 

I kapitel 2 gås den grundläggande uppbyggnaden av FUDA genom eftersom det är 

denna lag som är av vikt för mitt arbete. Ofta återkommande och centrala begrepp 

kommer att framställas som ett led i att försöka förtydliga för läsaren. 

 

I kapitel 3 presenteras vad den nya lagen innebär, dess uppbyggnad samt en del 

bakgrundsinformation om tillkomst och koppling till EG-rätten. 

                                                 
12

 Numhauser-Henning, Ann, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 186-187. 
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Kapitel 4 är ett kapitel som sammanfattar de intervjuer som gjorts med 

arbetsgivar- och arbetstagarpart om ämnet funktionshinder. Intervjuerna kommer 

att ge svar på huruvida FUDA har lyckats med sin uppgift att underlätta för 

personer med funktionshinder samt om den nya lagen kommer att göra någon 

skillnad. För att lättare följa kapitlet rekommenderas att titta på intervjufrågorna 

som finns som bilagor i slutet av uppsatsen. 

 

Kapitel 5 innehåller slutligen författarens egna slutsatser i ämnet, en återkoppling 

till syftet samt analyser av intervjupersonernas svar. 

. 
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2. 

Nuvarande lag 

 

 

 

 

Det finns idag fem arbetsrättsliga lagar som ska motverka diskriminering i 

arbetslivet i Sverige. Dessa är jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) 

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

religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, lagen (1999:133) 

om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och lagen 

(2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 

 

Alla ovan nämnda diskrimineringslagar är likartat uppbyggda och utformade. De 

innehåller förbud mot både direkt och indirekt diskriminering, vilka har EG-rätten 

som utgångspunkt.
13

 Att framhålla är att de både gäller arbetstagare, 

arbetssökande, de som söker eller fullgör yrkespraktik, samt att de gäller på alla 

arbetsplatser.
14

 

 

 

2.1 EG-rätten och FUDA:s tillkomst 

 

Sedan Sveriges inträdande i EU 1995, har landet varit skyldiga att följa de 

bindande förordningar som finns, samt implementera direktiv.
15

 

                                                 
13

 Proposition 2002/03:65 s. 68. 
14

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 68-69. 
15

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2006, s. 65. 
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Likabehandlingsdirektivet har ansetts vara en hörnsten inom EG-rätten och finns 

representerad som en allmän princip i Europakonventionen artikel 14. Tidigare 

har detta direktiv endast gällt likabehandling mellan kvinnor och män, samt 

förbud mot diskriminering av nationalitet av medborgare från annat medlemsland. 

På senare år har det dock utvidgats till att även gälla för icke-diskriminering på 

andra grunder.
16

  

 

Genom Amsterdamfördraget 1997, infördes i EG-fördraget en ny artikel 13. 

Denna artikel gav större möjligheter för rådet att ”vidta lämpliga åtgärder” mot 

diskriminering i arbetslivet. Den 25 november 1999 kunde kommissionen lägga 

fram ett antal förslag för att bekämpa diskriminering. Detta resulterade i direktiv 

2000/78/EG, även kallat arbetslivsdirektivet. Där tas diskriminering av 

funktionshindrade i arbetslivet upp, jämte de andra diskrimineringsgrunderna 

(religion eller övertygelse, sexuell läggning samt ålder). Sverige fick i samband 

med detta direktiv tillkalla en särskild utredningsgrupp som hade i uppgift att se 

hur direktivet kunde implementeras i svensk lag. I maj 2002 kom betänkandet 

SOU 2002:43, som innehöll bl a hur en diskrimineringslag av generell natur 

skulle kunna se ut.
17

 

 

Arbetsdepartementet tillsatte, genom ett regeringsbeslut, i februari 1997 en 

utredning med uppgift att föreslå en lag mot diskriminering av personer med 

funktionshinder i arbetslivet. Utredningen, som fick namnet FUDA-utredningen, 

kom med ett betänkande i december samma år.
18

 Innan dess fanns ingen befintlig 

lag som reglerade förhållandena mot förbud mot diskriminering av 

funktionshindrade på arbetsmarknaden. FUDA trädde i kraft den 1 maj 1999.  

 

I andra länder hade det redan upprättats olika typer av antidiskrimineringslagar, 

men det hade ännu inte påvisat någon sänkning av arbetslösheten bland gruppen 

funktionshindrade. Man menade dock att lagstiftningen till en början får anses 

                                                 
16

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2006 s. 196. 
17

 Proposition 2002/03:65 s. 54. 
18

 Proposition 1997/98:179 s. 17. 



 14 

vara normbildande och ses som ett led att få upp statistiken för arbetande personer 

med funktionshinder.
19

 I England har en lag mot diskriminering av 

funktionshindrade funnits sedan 1995, kallad Disability Discrimination Act 

(DDA). Lagen omfattar inte bara arbetslivet utan även avdra samhällsområde, 

som t ex skolor och uthyrning av bostäder. Denna lag var först i sitt slag i 

Europa.
20

 DDA uppdaterades i enlighet med EG-direktivet 2000/78/EG, år 2005.
21

 

I Tyskland har det sedan första världskriget och med det efterföljande 

krigsinvalider funnits en lagreglering om diskriminering av dessa. Den instiftades 

1923. Även i dessa dagar är skyddet för funktionshindrade mycket stort. Bl a kan 

en funktionshindrad inte sägas upp om det inte finns starka skäl och man tittar 

även på sociala skäl.
22

 Tyskland har dock 2006 fått anpassa sin lagstiftning, som 

tidigare endast gällde mycket svåra funktionshinder, till direktiv 2000/78/EG. Nu 

gäller den alltså även andra, lättare typer av funktionshinder.
23

 

 

Målet med FUDA var att handikappade skulle nå full delaktighet i samhället. I 

arbetslivet ska således en person med funktionshinder bli bedömd utifrån sina 

personliga egenskaper och färdigheter, samt dennes förutsättningar att klara av 

arbetet. Med en lag ville utredarna stärka den funktionshindrades rätt till en rättvis 

och jämställd behandling i arbetslivet.
24

  

 

Förslaget som sedan kom, och som riksdagen i princip antog i sin helhet, liknade i 

mångt och mycket jämställdhetslagen. Missgynnande genom direkt och indirekt 

diskriminering, samt krav på anpassningsåtgärder för arbetsgivarna var punkter 

som lade grunden för lagen.
25

 

 

Lagen gäller vid anställningsförfarandet, beslut om befordran, vid 

löneförhandlingar, andra anställningsvillkor, samt när arbetsgivaren leder och 

                                                 
19

  Proposition 1997/98:179 s. 30. 
20

  Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete, 2007, s. 303. 
21

  Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete, 2007, s. 304 
22

  Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete, 2007, s. 57-58. 
23

 Inghammar, Andreas, Funktionshindrad – med rätt till arbete, 2007, s. 59. 
24

  Proposition 1997/98:179 s.18. 
25

  Numhauser-Henning, Ann, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 191. 
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fördelar arbetet. Det kan även gälla vid t ex permitteringar, uppsägningar eller 

omplaceringar.
26

 

 

Vid anställning krävs hos den offentliga sektorn, via objektivitetsprincipen, 

sakliga grunder, förtjänst och skicklighet (lag (1994:260) om offentlig anställning 

4 §).
27

 Detta var något som saknades hos den privata arbetsgivaren.
28

 Genom 

FUDA fick även den privata arbetsgivaren krav på att anställa efter sakliga 

förutsättningar. 

 

Den 1 juli 2003 ändrades lagens namn till lagen om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av funktionshinder.
29

 När ändringen skedde blev även 

innehållet i lagen till viss del annorlunda, bl a ändrades kravet på att 

jämförelsepersonen skulle ha ett funktionshinder.
30

 

 

I och med FUDA har det skydd om finns enligt Regeringsformen 1 kap. 2 § fjärde 

stycket stärkts och blivit mer konkret. Där det står att det allmänna bl.a. ”ska 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.” 

 

Skillnaden mellan EG-direktiven och svensk lagstiftning är i dagsläget 

förhållandevis stor. Exempelvis så finns det i EG-direktiven starkare skydd mot 

repressalier. De svenska lagarna skyddas arbetstagaren som anmält arbetsgivaren 

för diskriminering, medan EG-direktiven skyddar både när någon framför 

klagomål och handlande för att se till att likabehandlingsprincipen följs.
31

 

 

 

                                                 
26

 Numhauser-Henning, Ann, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 191. 
27

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2006, s. 66. 
28

 Proposition 1997/98:179 s. 25. 
29

 Proposition 2007/08:95 s. 68. 
30

 Andersson, Anderz m fl, Arbetsrätten i staten 2004, s. 261. 
31

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2006, s. 204. 
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2.2 Funktionshinder i lagens mening – en definition 

 

Med funktionshinder menas enligt FUDA 2 §: ”varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd 

av skada eller en sjukdom fanns sedan födseln, har uppstått därefter eller kan 

förväntas uppstå”. 

 

Även sjukdomar som kan komma att inträffa i framtiden innefattas av lagen, t ex 

HIV, cancer och MS (multipel skleros). Det är diagnoser som inte nödvändigtvis 

påverkar arbetet just nu, men förväntas göra det i framtiden.  

Att ha anlag för en viss sjukdom som kan innebära en funktionssvårighet 

innefattas inte av lagen och utgör således en gräns för lagstiftningen. 

 

En viktig term i lagtexten är att funktionsnedsättningen måste vara varaktig. Att 

ha brutit en arm räknas således inte som ett sådant funktionshinder som lagen 

avser, eftersom det förväntas går över. Det görs ingen skillnad på hur allvarlig 

funktionsnedsättningen är, dvs. graden av sådan.
32

 

 

Socialmedicinskt handikappade innefattas inte av lagen. Det är t ex missbrukare, 

personer som omhändertagits av kriminalvården och andra med sociala problem. 

De innefattas dock av lagen då de har ett sådant funktionshinder lagen anspelar.
33

  

 

 

2.3 Direkt diskriminering 

 

Direkt diskriminering definieras i 3 § FUDA och betyder att arbetsgivaren 

behandlar någon sämre än han skulle behandla någon utan funktionshinder. Ett 

missgynnande ska ha skett och missgynnandet måste ha ett orsakssamband med 

                                                 
32

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 73. 
33

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 74. 
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personens funktionshinder. Detta gäller då personerna har likvärdiga meriter och 

befinner sig i en jämförbar situation.  

 

Arbetsgivaren har bevisbördan, näst efter att arbetstagarsidan visat att 

missgynnande skett.
34

 Kan denne påvisa att sambandet mellan missgynnandet och 

funktionshindret inte funnits, är det inte en fråga om direkt diskriminering.  

 

Det måste inte finnas en konkret person att jämföra med, det är fullt tillräckligt 

med en hypotetisk sådan.
35

 

 

 

2.3.1 Jämförbar situation 

 

”Jämförbar situation” är ett nyckelbegrepp när man pratar om direkt 

diskriminering. Om inte situationen är jämförbar mellan den funktionshindrade 

och icke funktionshindrade, när någon söker arbete eller som arbetstagare, har 

ingen direkt diskriminering ägt rum.  

 

Diskrimineringstvister om funktionshinder handlar till stor del om frågan om den 

arbetssökande har sakliga förutsättningar för arbete eller ej, i jämförelse med 

någon annan. Kriterierna för jämförelsen är ofta de samma som i jämställdhetsfall: 

utbildning, yrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. 

Tilläggas bör att arbetsgivaren inte är skyldig att välja en arbetssökande som inte 

befinner sig i en jämförbar situation. Men om denne väljer bort någon får det inte 

bero på att personen har ett funktionshinder.  

 

För att utröna om någon befinner sig i en jämförbar situation krävs att 

funktionshindret inte inverkar på förmågan att utföra de väsentligaste 

arbetsuppgifterna. Om inte den funktionshindrade kan utföra dessa är det alltså 

                                                 
34

 Arbetstagarsidan har skapat ett s.k. primafaciefall. 
35

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 75-76. 
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inte fråga om direkt diskriminering.
36

 I de fall arbetsgivaren kan visa att 

missgynnandet av en person med funktionshinder ”beror på ideellt eller annat 

särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra 

diskriminering innefattas inte handlingen av lagen”.
37

 

 

 

2.3.2 Stöd- och anpassningsåtgärder 

 

Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsplatsen till den 

funktionshindrade. Man skiljer mellan tillgänglighet och användbarhet.  

Med tillgänglighet menas fysisk sådan, att arbetsgivaren t ex sätter upp en ramp 

för att en rullstolsburen ska kunna ta sig till och från arbetsplatsen. Med 

användbarhet menas att göra själva arbetsplatsen användbar, att det t ex finns 

tangentbord med blindskrift. Stöd- och anpassningsåtgärder kan även innebära 

organisations-mässiga åtgärder, t ex om en diabetiker behöver annorlunda schema 

för att kunna inta regelbundna måltider. 
38

  

 

Tre förutsättningar krävs dock: 

 

1. ”det ska vara fråga om en anställning, praktik, befordran eller utbildning 

för befordran, 

2. anpassningsåtgärderna kan skäligen krävas av arbetsgivaren, 

3. det skapas en jämförbar situation för den funktionshindrade i jämförelse 

med en person utan hindret.”
39

 

 

Om ovan förutsättningar är uppfyllda och arbetsgivaren ändå inte vidtar åtgärder, 

är denna uteblivna åtgärd klassificerad som direkt diskriminering. 

 

                                                 
36

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 77-78. 
37

 Numhauser-Henning, Ann, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 193. 
38

  Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 96. 
39

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 95. 
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Vid anställning säger lagen att arbetsgivaren ska vidta skäliga 

anpassningsåtgärder. Inte allt för stora ekonomiska belastningar är exempel på 

vart gränsen kan gå för en skälig åtgärd. Detta bedöms dock från fall till fall.
40

  

 

Den arbetssökande har en upplysningsplikt, vilken innebär att denne inte kan 

förutsätta att en arbetsgivare vet vad som krävs för att anpassa arbetsplatsen efter 

personen med funktionshinder.
41

 

Anpassningsåtgärderna (6 §) gäller endast vid anställning, yrkespraktik eller 

befordran och alltså inte när någon redan är anställd. Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), lagen (1982:80) om anställningsskydd och arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring svarar för att 

arbetsplatsen blir rätt utrustad.
42

  

 

 

2.4 Indirekt diskriminering 

 

Indirekt diskriminering (4 §) innebär att arbetsgivaren sätter upp ett kriterium eller 

bestämmelse som tycks vara neutralt men som missgynnar en person med 

funktionshinder. Ett exempel på ett sådant kriterium är att personen måste ha 

körkort för att få tjänsten. Detta utestänger en viss typ av funktionshindrade som 

exempelvis saknar ett ben. Om körkortet krävs för tjänsten är det inte fråga om 

indirekt diskriminering. 

 

Med denna paragraf öppnas det upp för att arbetsgivaren tänker till när denne t ex 

utformar en annons eller beslutar om anställning.
43

 

 

                                                 
40

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 96-98. 
41

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 97. 
42

  Numhauser-Henning, Ann, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 196. 
43 

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 68-69. 
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Det krävs inte en diskriminerande avsikt av arbetsgivaren för att det ska bli 

indirekt diskriminering. För att undersöka om arbetsgivaren gjort sig skyldig till 

en sådan kan denne göra en intresseavvägning i tre steg: 

 

1. Är kravet/bestämmelsen motiverat, har det ett berättigat mål? 

2. Är kravet/bestämmelsen ett lämpligt sätt för att uppnå detta mål?  

3. Är kravet/bestämmelsen nödvändigt för att nå detta mål? Det ska inte 

finnas några andra möjligheter att nå målet.
44

 

 

 

2.5 Repressalier, trakasserier och skadestånd 

 

Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare för repressalier för att denne har 

anmält, påtalat eller medverkat i en lagreglerad utredning angående att 

arbetsgivaren diskriminerat.
45

 

 

Om en arbetsgivare får veta att en arbetstagare känner sig trakasserad på grund av 

sitt funktionshinder ska arbetsgivaren vidta åtgärder som skäligen kan krävas för 

att trakasserierna ska upphöra. I lagens mening är trakasserier ett uppträdande på 

arbetsplatsen som kränker en arbetssökande eller arbetstagares värdighet. 

Kränkningen ska ha samband med funktionshindret.
46

  

 

Påföljderna vid överträdelse av ovan nämnda förbud är skadestånd eller ogiltighet. 

Det finns både ideellt/allmänt skadestånd som utgår vid en kränkning och 

ekonomiskt dito som utgår vid förlorad inkomst. Om arbetsgivaren inte fullgör 

sina stöd- och anpassningsåtgärder kan det utfärdas allmänt skadestånd. 

Skadestånd kan helt eller delvis sättas ner eller tas bort helt.
47

 

                                                 
44

  Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 83. 
45

 Adlercreutz, Axel, Svensk arbetsrätt, 2007, s. 220.  
46

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 107. 
47

 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, 2007, s. 220. 
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2.6 Rättspraxis 

 

Det finns inte många mål från Arbetsdomstolen
48

 där diskriminering på grund av 

funktionshinder i arbetslivet tagits upp. Här tas grunderna upp för tre domslut, och 

tanken bakom hur domstolen dömt i de specifika fallen. 

 

Många diskrimineringsmål förliks. Det är bara fem mål i AD där dom utfärdats. 

Av dem handlar två om anställningsförfarandet och ett om en uppsägning.
49

  

 

Dom nr 47/03 tar upp frågan om en driftsoperatör haft sakliga förutsättningar för 

arbete trots sin diabetes. Arbetsgivaren (svarande) vill inte anpassa arbetsplatsen 

efter kärande och hävdar att det kan vara farligt för denne om han fick 

blodsockerfall och var tvungen att avbryta arbetet. Kärande hävdade att han kände 

sig egen kropp så väl att han visste vad han skulle göra om han fick känningar. 

Även den berördas läkare har kommit med understyrkande intyg. Käranden 

frågade sig även om det verkligen var en stor uppoffring för arbetsgivaren att ha 

lite extra druvsocker nära till hands och till viss del försöka anpassa arbetsplatsen 

efter hans behov av regelbundna måltider Domstolen gick på kärandens sida och 

bolaget förpliktigades betala ett skadestånd på 30 000 kronor.
50

  

 

I målet framkom dock att det principiellt inte innebär diskriminering att inte 

anställa någon om det finns risk för liv och hälsa, utan att detta är något som bör 

bedömas från fall till fall.
51

 

 

Mål nr 97/06 handlar om en präst som sökt missionärstjänst i Brasilien men inte 

fått tjänsten eftersom han lider av en viss födoämnesallergi. Här tas precis som i 

föregående mål, frågan om hälsorisk upp. Arbetsgivaren ansåg att det var en fara 

för kärande att arbeta, emedan käranden själv inte anser det föreligga någon 

                                                 
48

 Hädanefter kallad AD. 
49

 https://www5.infotorg.se.ludwig.lub.lu.se (se hela adressen i referensförteckningen). 
50

 AD nr 47/03. 
51

 AD nr 47/03 s. 379. 

https://www5.infotorg.se.ludwig.lub.lu.se/
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sådan. I detta mål hänvisas det till ovan nämnda dom.
52

 Kärandens läkare har även 

i detta mål intygat att allergin inte inverkar på arbetsförmågan, och prästen själv 

har kännedom om vad han tål och inte tål. Dessutom reagerar han inte så kraftigt 

på födoämnen som arbetsgivaren vill påstå. AD dömde till kärandes fördel som 

fick ett skadestånd utbetalt till sig på 50 000 kronor.
53

 

 

Mål nr 32/05 handlar om en person (käranden), som tre månader efter att 

arbetsgivaren (svaranden) fått kännedom om arbetstagarens sjukdom (MS), blivit 

uppsagd. Arbetsgivaren sade att det var arbetsbrist och undantog två arbetstagare 

som han ansåg vara viktiga för verksamhetens fortsatta utveckling, innan 

turordningen fastställdes. Käranden hävdar att uppsägningen skett av personliga 

skäl och inte arbetsbrist. I domen säger AD att det inte kan fastställas att 

uppsägningen skett p.g.a. av personliga skäl, men anser att arbetsgivaren hela 

tiden utgått från att det var käranden som skulle lämna företaget och därmed gjort 

sig skyldig till diskriminering enligt 3 och 5 §§ FUDA. Svaranden har även brustit 

i turordningsreglerna, i enlighet med 22 § i lag (1982:80) om anställningsskydd. 

Käranden vinner, och får ett ekonomiskt skadestånd på 260 736 kronor samt ett 

allmänt skadestånd på 100 000 kronor.
54

  

 

Om man ser till statistiken över vunna mål i AD med diskriminering i arbetslivet 

som utgångspunkt, har det varit lättare för HO att vinna mål, jämfört med t ex 

HomO och ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
55

 Inom ramen för FUDA 

räcker det med att någon är i en likartad situation som en icke funktionshindrad 

och blivit missgynnad, för att diskriminering ska ha skett.
56

 Detta är något som är 

relativt enkelt att bevisa. Inom alla arbetsrättsliga diskrimineringslagar har 

arbetssökanden/arbetstagaren den första bevisbördan, och skall påvisa att 

missgynnande skett. Arbetsgivaren ska motbevisa att det inte skett ett 

missgynnande på grund av diskrimineringsgrunden. Detta kan denne göra genom 

                                                 
52

 AD nr 97/06 s. 687. 
53

 AD nr 97/06 
54

 AD nr 32/05 
55

 Se t ex http://www.do.se/t/news____1079.aspx 
56

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 81. 
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att lämna en godtagbar förklaring till sitt handlande.
57

 I de flesta AD-mål som tar 

upp diskrimineringsfall har arbetsgivaren kunnat visa en godtagbar förklaring. 

Inom mål rörande FUDA har arbetsgivaren alltid fått ”erkänna” att 

funktionshindret varit skälet till missgynnandet, medan denne i de andra domarna 

förnekat att det skett ett missgynnande genom en viss etnisk bakgrund eller 

sexuell läggning t ex. Kanske är det därför HO haft lättare att vinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, 2006, s. 100-101. 
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3. 

Nya diskrimineringslagen 

 

 

Redan i de tidiga förarbetena till FUDA stod att läsa att det inte var omöjligt med 

en sammanslagning av de olika diskrimineringslagarna.
58

 Den 5 juni 2008 

utfärdades så lagen och ska gälla från och med 1 januari 2009. Den nya lagen 

finns i sin helhet som bilaga 4. 

 

 

3.1 Lagens tillkomst 

 

”Ett starkare skydd mot diskriminering” kallas propositionen där Sveriges 

regering ger ett förslag till en lag som implementerar likabehandlingsdirektivet 

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

och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) i sina helheter.
59

 Arbetet började 

redan år 2002 då regeringen tillsatte en arbetsgrupp som fick namnet 

”Diskrimineringskommittén”. Kommitténs slutbetänkande (En sammanhållen 

diskrimineringslag, SOU 2006:22) kom i februari 2006 och där är tanken bakom 

den nya sammanslagna lagen nedskriven som följer: 

 

”Den hittillsvarande situationen med ett flertal lagar mot 

diskriminering är svår att överblicka. Den kan närmast beskrivas som 

ett lapptäcke. Vår avsikt är att de lagförslag som lämnas i detta 

slutbetänkande skall göra lagstiftningen både effektivare och mer 

heltäckande.”
60

 

                                                 
58

 Proposition 1997/98:179 s. 30. 
59

 Proposition 2007/08:95 s.  2. 
60

  SOU 2006:22 s. 20. 
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Regeringen vill genom propositionen särskilt understryka hur viktigt det är att 

värna om de mänskliga rättigheterna, där förbudet mot diskriminering är en av 

byggstenarna i det arbetet. Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle där 

mångfald och respekt är tecken på alla människors lika inför lagen.
61

 

 

Direkt hämtat ur propositionen kommer här några punkter som kallas för den 

gemensamma lagens fördelar: 

 

 ”Är ett tydligare och effektivare redskap mot diskriminering,  

 underlättar skapandet av ett likartat skydd mot diskriminering oavsett 

diskrimineringsgrund och samhällsområde,  

 kan antas bidra till uniform tillämpning och gemensam rättspraxis; 

korsbefruktning både mellan diskrimineringsgrunder och 

samhällsområden,  

 underlättar tillsynen,  

 är mer överskådlig än att ha sju olika lagar,  

 underlättar för den som utsatts för diskriminering att hitta och använda 

bestämmelserna,  

 är enkel och ”lagtekniskt ekonomisk” på så sätt att gemensamma 

definitioner av diskrimineringsgrunder och diskrimineringsbegreppet finns 

på samma ställe,  

 är naturlig eftersom reglerna är så lika,  

 

 underlättar för framtida lagstiftare att hålla skyddet mot diskriminering lika 

för alla diskrimineringsgrunder och samhällsområden,  

 underlättar införandet av nya diskrimineringsgrunder i lagstiftningen om så 

skulle bli aktuellt senare.”
62

 

                                                 
61

  Proposition 2007/08:95 s. 79. 

 
62

 Proposition 2007/08:95 s. 84. 
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Remissinstanser och dess svar, angående lagen och ovan nämnda fördelar, har 

varit eniga om att fördelarna väger tyngre än möjliga framtida nackdelar. Bl a har 

det framkommit att några tycker att arbetslivet ska regleras i en egen lag, eftersom 

det där finns ett samspel mellan lag och kollektivavtal. Regeringen anför som svar 

på detta att det är viktigt att alla diskrimineringsgrunder är lika värda. 

 

Praktiskt ses den sammanslagna lagen också som en trygghet för alla 

samhällsmedborgare då diskrimineringen kan ha skett på olika grunder. På 

arbetslivets sida kommer diskrimineringslagen att skilja sig genom AD:s roll att 

döma arbetsrelaterade mål, men det finns inget hinder mot att denna särreglering 

tar plats i en gemensam lag.
63

 

 

 

 3.2 Lagens ändamål och uppbyggnad 

 

 

1 §:  ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.”
64

 

 

 

Precis som de nuvarande (sju) diskrimineringslagarna är den nya sammanslagna 

lagen uppbyggd på likartat sätt. Det finns förbud mot direkt och indirekt 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt mot instruktioner att 

diskriminera.
65

 Gemensamma definitioner kommer att användas.  

                                                 
63

 Proposition 2007/08:95 s. 84-85. 
64

 Proposition 2007/08:95 s. 9. 
65

 Sammanslagna lagar är: jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot  
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I lagens andra paragraf finns en sammanställning över lagens uppbyggnad. Första 

kapitlet innehåller definitioner och inledande bestämmelser. Kapitel två handlar 

om förbud mot diskriminering och repressalier och här finns även underrubriken 

”arbetslivet”. I kapitel tre finns bestämmelser om aktiva åtgärder, där de första 

paragraferna tillägnats arbetslivet. I kapitel fyra finns tillsynsbestämmelser, i det 

femte kapitlet finns bestämmelserna om ersättning och ogiltighet. Slutligen, i 

kapitel sex, hittas rättegångsbestämmelserna. 

 

Begreppet funktionshinder har inte ändrats, utan är fortfarande  

 

”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 

av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 

uppstå”.
66

 

 

 

 3.3 Skillnader och nyheter  

 

För att helt och fullt kunna implementera arbetslivsdirektivet till svensk lag, 

tillsattes två nya diskrimineringsgrunder; ålder och könsöverskridande identitet 

eller uttryck.
67

 Den sammanslagna lagen kommer att gälla inom alla 

samhällsområde, och för alla diskrimineringsgrunder utom ålder, som endast blir 

tillämbar i arbetslivet och inom utbildningsverksamheter.
68

 Med 

könsöverskridande identitet eller uttryck menas” att någon inte identifierar sig 

                                                                                                                                      
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

(EDA), lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, 

lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen 

(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot 

diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande  

behandling av barn och elever.  
66

 Proposition 2007/08:95 s. 10-11. 
67

 Proposition 2007/08:95 s. 10. 
68

 http://www.regeringen.se/sb/d/10326/a/100635. 
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som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön.”
69

  

 

Den nya lagen kommer att utvidgas och därmed också gälla inte bara 

arbetssökande, arbetstagare och yrkespraktikanter utan även praktikanter samt 

inhyrd eller utlånad personal, inom lagens alla område. (Tidigare gällde endast 8, 

9 §§ samt 11 § fjärde stycket och 14-16 §§ FUDA inhyrd personal). 

 

I 5 § FUDA finns bestämmelser om när diskrimineringsförbuden gäller. I den nya 

lagens 2 kapitel 1 § har dessa ändrats och innehåller som följer: 

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som hos 

arbetsgivaren  

– gör en förfrågan om eller söker arbete,   

– söker eller fullgör praktik, eller   

– står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller  

inlånad arbetskraft. 

I samma paragraf finns också arbetsgivarens skyldighet till stöd- och 

anpassningsåtgärder representerade. 

 

I SOU 2006:22 utreds om huruvida arbetsgivare och arbetstagare ska tillämpa 

aktiva åtgärder för att främja funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden. De 

aktiva åtgärderna ska finnas till för att berika arbetsplatsen och inbjuda till 

kreativitet.
70

 I lagen har detta dock inte fått fäste utan de aktiva åtgärderna gäller 

endast grunderna kön och etnicitet (kap. 3). 

 

Arbetsgivaren kommer få en preciserad skyldighet att utreda och vidta åtgärder 

mot trakasserier. Det gäller även sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra framtida trakasserier (2 kap. 3 

§). I FUDA finns endast bestämmelser mot trakasserier i 4 a § och innefattar 

                                                 
69

 Proposition 2007/08 s. 114. 
70

  Se SOU 2006:22 s. 708  
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trakasserier i arbetslivet i form av kränkningar på grund av funktionshindret. 

 

Områden som tidigare inte räknats in i någon av diskrimineringslagarna får nu 

utrymme. Dessa områden är offentlig anställning och tillsättning, värnplikt och 

civilplikt, all utbildningsverksamhet samt allmän sammankomst.
71

 

 

Den som blir drabbad av diskriminering fick tidigare skadestånd för kränkning 

(ideellt/allmänt skadestånd) och/eller ekonomiskt skadestånd (för förlorad 

inkomst vid diskriminering i arbetslivet). Det ideella/allmänna skadeståndet 

kommer istället att kallas för diskrimineringsersättning. I arbetslivet kommer 

detta gälla för arbetstagare som blir trakasserade på arbetsplatsen, som har med 

dennes funktionshinder att göra.
72

 Denna ersättning är tänkt att både fungera som 

ett skadestånd för kränkning samt ha en avskräckande effekt.
73

 Syftet är även att 

ersättningen till drabbade ska bli större.
74

 I lagen (5 kap. 1 § andra stycket) 

uttrycks det också så att en arbetsgivare ska betala skadestånd för den förlust en 

person orsakats på grund av att denne blev diskriminerad. Dock gäller inte detta 

vid anställning eller befordran. 

 

Den som inte blir uttagen till intervju kan få ta del av de uttagnas meriter enligt 2 

kapitlets 4 §. I FUDA gällde detta bara när någon redan blivit anställd (7 §). 

Intresseorganisationer får talerätt i diskrimineringsärenden. Detta betyder att de 

kommer ha möjlighet att företräda en medlem i domstol, på det sätt fackliga 

organisationer har möjlighet att göra idag.
75

 Detta regleras i den nya lagens kap. 6 

2 §. 

 

Regeringen beslutade att i samband med sammanslagningen av 

diskrimineringslagarna, även slå ihop tillsynsmyndigheterna. Idag finns det fyra 

tillsynsmyndigheter; Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ombudsmannen mot 

                                                 
71

  www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=44&module_instance=5&action=pod_show. 
72

  Proposition 2007/08:95 s. 398. 
73

  Proposition 2007/08:95 s. 386. 
74

  http://www.jamombud.se/news/Nydiskrimineringslag.asp. 
75

  http://www.skl.se/artikel.asp?C=5292&A=50736. 
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etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering av sexuell läggning 

(HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt Handikappombudsmannen 

(HO). Den nya tillsynsmyndigheten kommer endast heta 

Diskrimineringsombudsmannen och kommer att styras av den nya 

ombudsmannen.
76
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  Proposition 2007/08:95 s. 376 ff. 
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4. 

Intervjuer med arbetsmarknadens parter 

 

 

 

 

 

För att undersöka om den gamla lagen har fyllt en funktion för funktionshindrades 

situation på arbetsmarknaden, och utröna om den nya lagen kommer att göra det, 

presenteras här en sammanställning av de intervjuer som gjorts med arbetslivets 

olika aktörer. 

 

Intervjuerna har skett via telefon och e-post. Alla tillfrågade har fått ett 

medföljande brev eller muntliga upplysningar om vad svaren kommer att 

användas till och att samtliga när som helst kan välja att avbryta sitt medverkande. 

Brevet finns att läsa i bilaga 3. De intervjuade är anonyma och betecknas därför 

som A-G. Maskulinformen ”han” används om alla. Frågorna är indelade i kategori 

1, 2 och 3, se bilagor 1 och 2. 

 

 

4.1 Arbetsgivare 

 

Tre arbetsgivare har intervjuats: A (rekryteringsansvarig för tjänstemän på 

medelstort företag), B (personalchef på litet tjänstemannaföretag) och C 

(personalansvarig för kollektivanställda på medelstort företag). 
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Arbetsgivarrepresentanterna har svarat förhållandevis likartat på de flesta frågor. I 

kategori 1 om arbetet har A och B sagt att de anställt en person med 

funktionshinder. C har endast behövt omplacera någon efter uppkomsten av ett 

funktionshinder.  

 

A respektive B har båda anställt någon med dyslexi och B har även anställt en 

rullstolsburen person. Angående stöd- och anpassningsåtgärder har alla tre behövt 

anpassa arbetsplatsen i någon form. Både större och mindre anpassningar har 

gjorts. Bl a har man på A och C:s arbetsplats behövt bygga en hiss samt bygga om 

entrén, till en hög kostnad. Detta möttes i A:s fall med en del motvillighet och 

irritation. På C:s arbetsplats finns en person med reumatisk värk och som fått gå 

ner i tid för att anpassa sig efter sjukdomen. C berättar även att han, eftersom 

denne rekryterar till produktion, ser en hälsoriskaspekt hos alla sökande. Det 

fungerar inte att ha ett funktionshinder som kan innebära en olycksrisk. Hos B har 

i det hela kontorslokalen tagits bort trösklar, breddats dörrar och byggts om en 

toalett för att underlätta för den rullstolsburna. För personerna med dyslexi har 

inga anpassningsåtgärder behövts göras. 

 

Diskussionsfrågan om den fria antagningsrätten inskränks i och med de olika 

diskrimineringslagarna, blev aldrig egentligen en diskussion. Alla arbetsgivare 

tyckte att det var kompetensen och förhållandena mellan arbetet och 

funktionshindret som spelade någon roll. Alla sade att de endast rekryterar efter 

kompetens och A sade även att denne överhuvudtaget aldrig tänker i termer av 

funktionshinder/icke funktionshinder vid en rekrytering. 

 

I kategori 2 om lagen, hade A inte observerat att en ny diskrimineringslag är på 

ingång. Detta eftersom A, som tidigare nämnt, alltid bara ser till människan vid en 

anställning. Både B och C hade uppmärksammat lagen, och båda hade fått 

kännedom om den från en arbetsgivarförening. A trodde heller inte att arbetet med 

diskrimineringsfrågor kommer att förändras på arbetsplatsen. C tror inte på någon 

större skillnad, emedan B kommer att se över sina rutiner, främst vid annonsering. 
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Kategori 3 handlade om det övergripande arbetet mellan arbete, människa och lag. 

A tror inte att lagstiftning är det rätta elementet för att förhindra diskriminering, 

utan att det krävs mycket mer än så.  

 

Inställningar och fördomar är förmodligen de största hindren. B har liknade 

inställning. C tror att diskrimineringen kommer att minska något i och med att 

kunskapssamhället allt mer inträder. Att anpassa en arbetsplats med stillasittande 

och kunskapskrävande arbete är lättare än att anpassa en produktionsavdelning. 

Arbetsplatser blir mer och mer kompetenskrävande och detta gynnar ju de som 

enbart har fysiska funktionshinder. 

 

Frågan om positiva aspekter på den nya lagen bemöttes med ungefär samma svar 

som frågan om de negativa aspekterna, att det troligtvis inte kommer att innebära 

några större förändringar. B tycker att de negativa aspekterna för arbetsgivare blir 

att veta hur lagen ska tolkas, i och med att den kommer att innehålla så mycket 

mer grunder än tidigare FUDA. Även A påpekar tolkningsproblematik. C menar 

att en förändrad lag inte spelar så stor roll – det blir inte fler arbetstillfällen ändå.  

 

 

4.2 Arbetstagare 

 

Intervjuer har genomförts med fyra personer med funktionshinder, D, E, F och G.  

 

Kategori 1 om arbetet: tre av fyra har arbete, D blev uppsagd på grund av 

arbetsbrist som inte hade med funktionshindret att göra. Således är/har alla varit 

aktiva i arbetslivet.  

 

Tre av fyra har fått arbetsplatsen anpassad efter dem, mer eller mindre. D har fått 

en speciell stol och ett handlovsstöd till datorn. E och F har upplevt att 

arbetsgivaren anpassat arbetsplatsen efter deras behov.  
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I bådas fall har en handikapptoalett installerats, från E:s arbetsgivare hördes dock 

motvilliga argument. E har även fått en hörselslinga kopplad till telefoner och det 

har även skett mindre ommöbleringar, så att rullstolen ska kunna komma fram. E 

har upplevt en motvillighet att anpassa arbetsplasten av många arbetsgivare. 

 

Det är bara E som upplever att han blivit diskriminerad på grund av sitt 

handikapp. Han berättar om arbetsgivare som kommit med ursäkter att ge honom 

andra arbetsuppgifter, så att det ska slippas möbleras om, när E:s rörelsehinder 

blivit större. Arbetsgivaren har även ringt och avbokat tider med E som innehaft 

en timanställning, tider och pass som han tidigare utan problem klarat av. 

 

Det är även endast E som beskriver att han blivit diskriminerad vid en 

anställningssituation. E upplever att arbetsgivaren endast ser till funktionshindret 

och inte till människan och möjligheterna. E skulle aldrig söka ett arbete han 

visste att han inte skulle klara av. E har i sina ansökningar inte nämnt att det 

funnits ett funktionshinder varpå arbetsgivarna blivit arga. Han menar att ingen 

nämner i en ansökan om de bär glasögon, deras ovana att försova sig, 

höstdepressioner eller annat som kan komma att innebära en ”förlust” för 

arbetsgivaren. Man måste alltid se till möjligheterna, men E tror att den mesta 

diskrimineringen bottnar i okunskap och fördomar. 

 

Ingen av de tillfrågade har anmält eller skulle kunna tänka sig att anmäla en 

arbetsgivare till HO eller på något annat sätt försökt få upprättelse för 

diskriminering. Både E och G menar att det inte är värt besväret eftersom det ändå 

inte leder någon vart. Det är snarare så att de själva fått upplysa arbetsgivaren om 

vilka skyldigheter denne har. 

 

Alla respondenterna har svarat jakande på frågan om de blivit annorlunda 

behandlade av omgivande kollegor på en arbetsplats. Dock behöver inte 

annorlunda betyda dåligt och G säger att alla varit otroligt förstående och 

hjälpsamma gentemot honom. E säger sig blivit ifrågasatt vid några tillfällen.  
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Detta bemötande har oftast försvunnit i takt med att han bevisat att han är duktig 

och att inte funktionshindret har något med kapaciteten att utföra 

arbetsuppgifterna att göra. 

 

I kategori 2 om lagen vet endast E om att det finns en lag om förbud mot 

diskriminering. Övriga svarar nekande, med ett undantag; G har antagit att det 

funnits en lag, men inte vetat och inte heller kollat upp det.  Det är även endast E 

som vet att det kommer en ny lag 2009. E har varit mycket engagerad i 

studentorganisationer och har därför koll på läget. 

 

Ingen av de tillfrågade hyste några större förhoppningar om den nya lagens 

innebörd. E säger ”de som brydde sig innan kommer att fortsätta bry sig och de 

som inte gjorde de kommer i fortsättningen att låta bli”.  

 

I kategori 3 om lagen, människan och arbetet är det av skiftande karaktär svaren 

uttrycks. E och G tror att det blir lättare att få upprättelse i och med att 

diskrimineringsgrunder ofta hänger ihop. Övriga två tror inte det kommer hända 

så mycket, eftersom en lag inte kan stoppa de fördomar som redan finns inrotade i 

människor. Och vad gäller arbetet, ”kan alltid arbetsgivaren komma undan på ett 

eller annat sätt”. 

 

Andra synpunkter på den nya lagen var att de enskilda diskrimineringsgrunderna 

inte får samma styrka när de slås ihop och att det kan bli sämre eftersom 

grupperna har olika behov och problem. 
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5. 

Slutsatser 

 

 

 

  

För läsaren vill jag slutligen uppmärksamma om att jag även i detta kapitel 

kommer att använda mig av det maskulina ”han”.  

 

 

5.1 Lagen 

 

Jag blev förvånad när jag läste propositionen till den nya lagen. Efter att ha läst 

debattartiklar i flera svenska dags- och facktidningar trodde jag att förändringen 

skulle vara större. Lagen blir mer kompakt, något lagstiftarna framhävt som 

positivt. Skillnaderna för de funktionshindrade arbetstagarna kommer enligt mig 

inte att bli stor och därmed inte heller förändra deras situation på 

arbetsmarknaden. Det är bra att alla diskrimineringsgrunder är lika värda, vilket 

betyder att alla är lika värda. Men eftersom lagen är uppdelad, tycker jag ändå att 

det blir en skillnad i värde. I och med att den nya lagen inte ger arbetsgivaren ett 

ansvar att vidta aktiva åtgärder för funktionshindrade, skapar detta även en slags 

utanförskap, när det egentligen är kunskap om funktionshinder som skulle kunna 

minska diskrimineringen. Detta tycker jag är synd, för om arbetsgivaren hade 

vågat anställa fler med funktionshinder och förhoppningsvis sett att det inte 

betyder problem, hade anmälningarna till HO kanske minskat.  

  

Det måste finnas de som behöver mer hjälp och anpassning, de som inte vågar 

säga något, eller de som inte vet vilka rättigheter de har i och med den lagstiftning 

som funnits sedan 1999. Intervjusvaren jag fått och artiklar jag läst, pekar på att 
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tydligheten i lagen är dålig. Som jag ser det, försvinner de raka svar som finns att 

läsa i FUDA, och i övriga diskrimineringslagar på arbetsområdet. FUDA har en 

tydlighet som den nya lagen saknar, för den enskilda arbetstagaren. Det kommer 

inte att bli lika lätt för en funktionshindrad att läsa sig till vilka rättigheter han har. 

Den nya lagen är uppbyggd på ett kort och koncist sätt, där meningarna har 

krympt och förkortats jämförelsevis. När jag läser den är jag osäker på vem den 

gäller och vad den gäller. Att samla ihop de olika kategorierna har eventuellt den 

negativa effekten av att området blir alldeles för brett. Visserligen finns 

förarbetena till hjälp vid en tolkningssituation, men det är inte lätt för en enskild 

småföretagare/enskild arbetstagare att sätta sig in i den.  

 

För funktionshindrade kan den nya punkten i 2 kap. 1 § att vara behjälplig, den 

som säger att inte arbetsgivaren får diskriminera när någon gör en förfrågan om 

arbete. Arbetsgivaren kan inte redan vid ett första möte eller telefonsamtal sålla 

bort en funktionshindrad om denne säger att han har ett sådant. Chanserna blir 

kanske större att få komma på intervju och bli bedömd på ett jämförbart sätt. 

 

 

5.2 Rättspraxis 

 

Det återstår att se under de närmsta åren huruvida en sammanslagen lag hjälper 

funktionshindrade att vinna mål i AD. Hittills har det varit mest frågan om 

förlikningar (se avsnitt 2.7). De rättsfall uppsatsen tagit upp hade om den nya 

lagen gällt, inte förändrats avsevärt mycket, tror jag. Ersättningen för kränkningen 

och inkomstförlusten hade nog ökat i båda fallen. Jag hoppas att det kommer att 

innebära en förbättring när det nu kommer att finnas möjlighet för 

intresseföreningar att bistå en enskild vid förhandlingar. De har kanske bättre tid 

och kan ge mer ingående hjälp än HO och fackföreningarna, som blir avlastade. 

Men som de intervjuade nämnde, var det ingen av arbetstagarna som skulle kunna 

tänka sig att anmäla en arbetsgivare, för ”att det ändå inte lönar sig”. Om många 

tycker som dem, är det inte konstigt att det inte anmäls mer. Jag tror lite det 
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handlar om den svenska ”lagomheten”, att vi ska nöja oss och inte sticka ut och 

tro att vi är bättre än någon annan. 

 

 

5.3 Analys av intervjusvar 

 

Jag vill börja med att upplysa läsaren om att följande analys helt utgår från de svar 

och förutsättningar jag fått i och med intervjuerna och är därmed inte att ses som 

en generalisering.   

 

I uppsatsens empiriska kapitel framställs lagen nästan som något man inte tänker 

på eller känner till. Detta både fascinerar och oroar mig. Jag tänker på att 

arbetstagarna måste veta sina rättigheter för att kunna komma ut i arbetslivet. Om 

vi vill nå hög delaktighet i arbetslivet för denna grupp, måste på något sätt 

rättigheterna nå ut bättre. Individen har självklart ett eget ansvar i denna process, 

men det hade ju inte skadat om arbetsgivaren också hade upplyst om rättigheterna 

inom arbetslivet. Arbetsgivarna jag intervjuade arbetade inte heller med lagen 

som grund, och påpekade människan och hennes kompetens. Trots detta ställer 

jag mig frågan om det räcker. Jag tror inte alla arbetsgivare har samma inställning, 

och jag hoppas att den nya lagen kommer skapa en debatt hos ledning och 

personalavdelningar hos olika företag, där de kan diskutera vad som bör göras för 

att aldrig diskriminera någon. Jämställdhet är något som bör visa sig i alla 

kategorier i samhället och arbetsgivaren har en mycket stor makt att förändra. 

 

Frågorna om anpassningsåtgärder fick lika svar från bägge parter, dvs. alla hade 

någon gång fått anpassa arbetsplatsen. Utifrån dessa svar kan man ana att många 

arbetsplatser/arbetstagare behöver olika typer av anpassningar för att arbetet ska 

fungera så smidigt som möjligt. Arbetstagarna sade att det måste finnas mer 

förståelse för funktionshindren som sådana, och arbetsgivarna måste kunna bortse 

från ett hinder och bara se kompetensen. Orden låter så fina, men när jag pratade 

med arbetsgivare där installation av en hiss bemötts med motstånd förstår jag att 
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det inte är så lätt som man kan tro. Det blir svårt att dra en gräns för vad som är 

ekonomiskt försvarbart när det gäller skäliga anpassningar. Vem besitter 

egentligen den rätten att bedöma vilket företag som ska anpassa vad. Jag tror i 

slutändan det beror mycket på den enskilde arbetsgivarens personliga preferenser 

och ”givmildhet”.  

 

 

5.4 Summering 

 

Jag tror inte den nya lagen kommer att förändra situationen för funktionshindrade 

på arbetsmarknaden, inte till en början i alla fall. Som flera av de jag intervjuade 

framförde, finns det fler bakomliggande orsaker till att en arbetsgivare bryter mot 

gällande diskrimineringslagstiftning. Ett annorlunda utseende eller kroppsfunktion 

kan ge en större nackdel på arbetsmarknaden än man tror. Hela samhället är till 

stor del en barriär för funktionshindrade. En lag hjälper inte mot fördomar, om 

den inte diskuteras öppet i media. Det hoppas jag kommer att ske. Vi behöver alla 

en mer öppen inställning till människor, oavsett hinder. 

 

Slutligen frågar jag mig själv om de flesta funktionshindrade ändå inte blir just 

funktionshindrade på grund av diskriminering, snarare än blir diskriminerade för 

sitt funktionshinder. En ond spiral väntar den som någon gång hamnat utanför och 

det är bra att det uppmärksammats. Om bara alla hade fått de stöd- och 

anpassningsåtgärder som behövts för den enskilda individen, är jag övertygad om 

att diskrimineringen av funktionshindrade hade minskat. Jag kommer med 

spänning följa den nya lagen och vad den för med sig för funktionshindrade 

situation. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till arbetsgivare 

  

 

Kategori 1 Arbetet 

 

1. Har ni anställt någon med funktionshinder? 

 

1 a) Om ja, i så fall vilket funktiosnhinder? 

 

2. Har ni någon gång fått anpassa arbetsplatsen efter någon 

funktionshindrad? 

 

3. Vad har ni stött på för konkreta problem hittils, med eventuella 

anpassningsåtgärder? (ekonomiska orsaker etc) 

 

4. Tycker ni att den fria anställningsrätten inskränks i och med de olika 

dirskrimineringslagarna? 

 

 

Kategori 2 Lagen 

 

5. Har i ert dagliga arbete med rekrytering uppmärksammat att det kommer 

en ny sammanslagen diskrimineringslag? 

 

6. Hur fick ni kännedom om den kommande lagen? (Via fack-tidning, 

nyheter etc) 

 

 

7. Tror ni att den nya lagen kommer att förändra ert arbete med 

diskrimineringsfrågor? 

 

 

Kategori 3 Lagen, människan och arbetet 

 

8. Tror du att diskrimineringen kommer att minska i och med den nya lagen?  

 

9. Vad finns det enligt dig som arbetsgivare för negativa/positiva aspekter 

med diskrimineringslagarna? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till arbetstagare/arbetssökande 

 

 

Kategori 1 Arbetet 

 

1. Är du/har du varit aktiv i arbetslivet, dvs har du/har haft ett arbete? 

 

1 a) Om ja, har arbetsgivaren behövt anpassa arbetsplatsen efter dina behov? 

(Så kallade stöd och anpassningsåtgärder, t ex  satt upp en ramp eller 

liknande) 

 

1. b) Om nej, är det för att arbetsgivaren inte kunnat anpassa arbetsplatsen 

efter dina behov? 

 

2. Har du någon gång känt dig diskriminerad av en arbetsgivare? 

 

2 a) Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Har du någon gång känt dig diskriminerad vid en anställningssituation? 

 

 

4. Har du någon gång blivit diskriminerad och anmält arbetsgivaren (via 

domstol, skiljenämnd eller liknande)? 

 

5. Har du av en arbetsgivare blivit informerad om vilka rättigheter du har 

som funktionshindrad? 

 

6. Har du någon gång känt dig annorlunda behandlad av omgivande kollegor 

på ett arbete? 

 

 

Kategori 2 Lagen 

 

7. Känner du till att det finns en lag om förbud mot diskriminering av 

funktionshindrade i arbetslivet? 

 

7 a) Om ja, hur fick du kännedom om den? 

 

8. Har du kännedom om att det kommer en ny diskrimineringslag vid 

årsskiftet 2009? 

 

9. Tror du spontant att den nya lagen kommer förbättra situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionshinder? 

 

 

Kategori 3 Lagen, människan och arbetet 
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10. Vad tror du kommer att hända i arbetslivet i och med den nya lagen?  

 

11. Vad finns det för positiva/negativa aspekter på att lagen slås ihop? 

 

Tycker du att diskrimineringslagen fått tillräckligt mycket utrymme i media? 
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Bilaga 3 Brev till intervjupersoner 

  

Hej! 

Jag heter Ninna Schyberg och är studerande vid Lunds Universitet. Jag skriver 

min C-uppsats i arbetsrätt med inriktning mot diskriminering av 

funktionshindrade i arbetslivet. 

 

Med tanke på att en ny diskrimineringslag (som slår ihop alla de nuvarande 

förbuden mot diskriminering) är på intåg, vill jag med denna intervju undersöka 

hur pass medveten arbetsmarknadens aktörer är på området.  

 

Tanken med intervjun är att få en syn på hur lagarna fungerar i verkligheten och 

om man tror att den nya lagen kommer att förbättra situationen för 

funktionshindrade på arbetsmarknaden.  

 

Du som blir intervjuad ska svara helt utifrån dina egna förutsättningar och 

erfarenheter. Det är det som gör dig så viktig, då jag vill visa hur verkligheten ser 

ut. Tidsåtgången är beräknad till mellan 10 minuter. Intervjuformen är via telefon 

eller mail, det du finner lämpligast. 

 

All datainsamling kommer att förstöras när uppsatsen fått ett godkännande och all 

insamlad information kommer endast att vara tillgänglig för författaren. Den 

kommer att hanteras med största diskretion och ingen kommer att nämnas vid 

namn, företag eller något annat som kan härleda till kännedom om 

intervjupersonen. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Om du vill medverka, eller har några frågor är du välkommen att kontakta 

undertecknad på telefon XXX eller mailadress XXX Jag planerar att göra 

intervjuerna under v. 39-40 2008. 

 

Slutligen, tack på förhand! 
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Bilaga 4 Den nya diskrimineringslagen 

 

1 kap. Inledande bestämmelser 

 

Lagens ändamål 

 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning,funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Lagens innehåll 

2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet 

finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns 

bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet 

finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om 

rättegången. 

Lagen är tvingande 

3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i 

den delen. 

Diskriminering 

4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som 

avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som 

lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 
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Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder 

5 § I denna lag avses med 

1. kön: att någon är kvinna eller man, 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 

3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 

4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 

5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 

6. ålder: uppnådd levnadslängd. 

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön. 

 

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 

Arbetslivet 

Diskrimineringsförbud 

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 

1. är arbetstagare, 

2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 

3. söker eller fullgör praktik, eller 

4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller en yrkespraktikant med 

ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. 

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första stycket 

ska likställas med arbetsgivaren. 

2 § Förbudet i 1 § hindrar inte 

1. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, 

egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt 
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och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att 

uppnå syftet, 

2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som 

avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor, 

3. tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i 

individuella avtal eller kollektivavtal, eller 

4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha 

blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör 

praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

trakasserier i framtiden. 

Skyldigheten gäller också i förhållande till den som fullgörpraktik eller utför arbete som inhyrd 

eller inlånad arbetskraft. 

 

Uppgift om meriter 

4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en 

arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran 

få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter 

den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen. 

Utbildning 

Diskrimineringsförbud 

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, 

student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i 

verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för 

anställningen eller uppdraget. 

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i 

fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, 

som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning 

som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, 

kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. 

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte 

1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde 

till annan utbildning än sådan som avses i skollagen (1985:1100), 

2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om förskoleverksamhet eller 
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skolbarnsomsorg, utbildning i förskoleklass, i det obligatoriska skolväsendet eller i en fristående 

skola som motsvarar grundskolan, särskolan eller specialskolan, eller 

3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett 

led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning. 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 

med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i 

framtiden. 

Uppgift om meriter 

 8 § Om en sökande har nekats tillträde till en utbildning, eller inte tagits ut till prov eller intervju 

om sådant förfarande tillämpas vid antagningen, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av 

utbildningsanordnaren om vilken utbildning eller andra meriter den hade som blev antagen till 

utbildningen eller togs ut till provet eller intervjun. 

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utanoffentligt uppdrag 

9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag. 

Förbudet hindrar dock inte 

1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män eller 

lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, eller 

2. 2. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 

10 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 

1. ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att 

någon ska kunna starta eller bedriva näringsverksamhet, och 

2. behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs 

eller kan ha betydelse för att någon ska kunna utöva ett visst yrke. 

Förbuden hindrar inte särbehandling på grund av ålder, om denhar ett berättigat syfte och de medel 

som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Förbudet i första stycket 1 hindrar inte heller åtgärder i fråga om stöd som är ett led i strävanden 

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 
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tillhörighet. 

Medlemskap i vissa organisationer 

11 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 

1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller 

yrkesorganisation, och 

2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar. 

Förbudet hindrar inte att en organisation tillhandahåller medlemmar av ena könet förmåner som är 

ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Varor, tjänster och bostäder m.m. 

12 § Diskriminering är förbjuden för den som 

1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller 

2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. 

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avsesi första stycket ska likställas med 

denne. 

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Förbudet mot 

diskriminering som har samband med kön gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster och 

hindrar inte heller att kvinnor och män i fråga om andra tjänster eller bostäder behandlas olika, om 

det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet. 

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m. 

13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 

1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och 

 

2. verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och 

bostadsanpassningsbidrag. 

Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. 

Förbuden som gäller hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet eller verksamhet inom 

socialtjänsten hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen ochstudiestöd 

14 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 

1. socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, 
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2. arbetslöshetsförsäkringen, och 

3. statligt studiestöd. 

Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. 

Förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om socialförsäkringen och 

anslutande bidragssystem hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om änkepension, 

hustrutillägg eller utbetalning av barnbidrag. 

Värnplikt och civilplikt 

Diskrimineringsförbud 

15 § Diskriminering är förbjuden vid mönstring, antagningsprövning eller annan utredning om 

personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för 

och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt. Förbudet gäller dock inte diskriminering som 

har samband med ålder. 

Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om 

1. mönstrings- och tjänstgöringsskyldighet endast för män, eller att en totalförsvarspliktig inte ska 

kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin 

anslutning till visst religiöst samfund, eller 

2. möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt i lagen (1994:1810) om möjlighet för 

kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning. 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

16 § Om en myndighet eller en organisation som omfattas av förbudet i 15 § får kännedom om att 

en totalförsvarspliktig anser sig i samband med sådan verksamhet som avses i paragrafen ha blivit 

utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är myndigheten eller organisationen skyldig att 

utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 

Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder. 

Offentlig anställning 

17 § Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9-15 §§ när den som helt 

eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning 

 

1. bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, eller 

2. på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten. Förbudet gäller dock inte 

diskriminering som har samband med ålder. 

Förbud mot repressalier 

18 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren 
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1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 

2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller  

3. avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. 

Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren 

1. gör en förfrågan om eller söker arbete, 

2. söker eller fullgör praktik, eller  

3. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första eller 

andra stycket skalikställas med arbetsgivaren. 

19 § Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2kap. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 eller 17 § eller 3 kap. 15 eller 16 §, får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund 

av att han eller hon 

1. anmält eller påtalat ett sådant handlande, 

2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller 

3. av visat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha 

diskriminerat. 

 

3 kap. Aktiva åtgärder  

Arbetslivet 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. 

2 § Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner 

och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som 

lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. 

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 

bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. 

Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och 

färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt 

arbetsförhållandena beaktas.  

Målinriktat arbete 

3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
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annan trosuppfattning. 

 Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter finns i 4- 13 §§. 

Arbetsförhållanden 

4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 

omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap. 

6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts 

för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 

Rekrytering 

7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 

8 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja 

en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av 

arbetstagare. 

9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en 

viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar 

särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska 

försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. 

Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 

åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i 

övrigt. 

Lönefrågor 

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och 

analysera 

- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, 

och 

- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 

likvärdigt. 

Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband 

med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan 

- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och 

- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och 

grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men 
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inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 

11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 

redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka 

lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att 

betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering 

utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och 

senast inom tre år. 

En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i 

efterföljande handlingsplan. 

Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det 

senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna 

samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. 

 Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare 

gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 14 kap. 7, 9 och 10 

§§ sekretesslagen (1980:100). 

Jämställdhetsplan 

13 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska 

innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under 

de kommande åren. 

Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner 

som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §. 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande plan. 

Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid det senaste 

kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 

Utbildning 

Målinriktat arbete  

14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen 

(1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till 

en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för 

denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 

möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§. 

Att förebygga och förhindra trakasserier 
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15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 

att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för 

trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. 

Likabehandlingsplan 

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 

trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan. 

 

4 kap. Tillsyn 

Diskrimineringsombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter 

1 § Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. Ombudsmannen ska 

i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den. 

Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns också i lagen (2008:568) om 

Diskrimineringsombudsmannen. 

2 § Av 6 kap. 2 § framgår att Diskrimineringsombudsmannen får föra talan i domstol för en 

enskild som medger det. 

 

Uppgiftsskyldighet 

3 § Den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier, av skyldigheten att utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier eller av bestämmelserna om aktiva åtgärder i denna lag är 

skyldig att på begäran av Diskrimineringsombudsmannen 

1. lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen, 

2. lämna uppgifter om meriter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild enligt 2 kap. 4 

eller 8 §, 

3. ge ombudsmannen tillträde till arbetsplatser eller andra lokaler där verksamheten bedrivs för 

undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen, och 

4. komma till överläggningar med ombudsmannen. 

Skyldigheten enligt 1-3 gäller inte om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som talar däremot. 
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Vite 

4 § Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av Diskrimineringsombudsmannen 

föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos 

Nämnden mot diskriminering. 

5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 15 eller 16 § kan vid vite föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande 

meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Diskrimineringsombudsmannen. 

Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare eller som huvudman för 

utbildningsverksamhet. 

Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om 

vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är 

bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 kap. 

4-13 §§. I framställningen ska anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen 

riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har 

gjorts. 

Överklagandeförbud 

6 § Andra beslut av Diskrimineringsombudsmannen enligt denna lag än beslut om 

vitesförelägganden enligt 4 § får inte överklagas. 

Nämnden mot diskriminering 

Nämndens uppgifter  

7 § Nämnden mot diskriminering prövar framställningar om vitesförelägganden enligt 5 § och 

överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt 4 §. Vid handläggningen av ärendena 

tillämpas 8-15 §§. 

Handläggningen av en framställning om vitesföreläggande 

8 § Den som en framställning om vitesföreläggande riktas mot ska föreläggas att inom en viss tid 

yttra sig över framställningen och lämna de uppgifter om förhållandena i sin verksamhet som 

Nämnden mot diskriminering behöver för sin prövning. 

När en arbetstagarorganisation gjort framställningen ska Diskrimineringsombudsmannen ges 

tillfälle att yttra sig. 

9 § Nämnden mot diskriminering ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. När det behövs 

ska nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas. 

10 § Ärendena hos Nämnden mot diskriminering avgörs efter muntlig förhandling, utom när 

nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs. 

11 § Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som gjort framställningen hos 

nämnden och den som framställningen riktas mot. Om det behövs för utredningen, får nämnden 

också kalla andra till förhandlingen. 

Nämnden får vid vite förelägga den som framställningen riktas mot eller dennes ställföreträdare att 

inställa sig personligen. 
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12 § Ett ärende om vitesföreläggande får avgöras, även om den som framställningen riktas mot 

inte yttrar sig i ärendet, inte medverkar till utredningen eller uteblir från en muntlig förhandling. 

Om Diskrimineringsombudsmannen eller den arbetstagarorganisation som gjort framställningen 

om vitesföreläggande uteblir från en förhandling, förfaller framställningen om vitesföreläggande.  

13 § Nämnden mot diskriminering får vid avgörandet av ett ärende om vitesföreläggande ålägga 

den som framställningen riktas mot att vidta andra åtgärder än sådana som begärts i 

framställningen, om de andra åtgärderna inte är uppenbart merabetungande för denne. I beslutet 

ska nämnden ange hur och inom vilken tid åtgärderna ska påbörjas eller genomföras. 

Nämndens beslut ska vara skriftligt och delges den som framställningen riktas mot. 

Handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande 

14 § Vid handläggningen av ett överklagat beslut om vitesföreläggande tillämpas 9 och 10 §§. 

15 § Till en förhandling ska Nämnden mot diskriminering kalla den som har överklagat beslutet 

om vitesföreläggande och 

Diskrimineringsombudsmannen. Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra 

till förhandlingen. 

Nämnden får vid vite förelägga den som har överklagat beslutet eller dennes ställföreträdare att 

inställa sig personligen. 

Överklagandeförbud 

16 § Beslut enligt denna lag av Nämnden mot diskriminering får inte överklagas. 

 

Utdömande av vite 

17 § Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid tingsrätt av 

Diskrimineringsombudsmannen. 

I mål om utdömande av vite får tingsrätten bedöma även vitets lämplighet. 

Överklagandenämnden för högskolan 

18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun eller ett landsting som 

huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till 

Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot 

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avser 

a. tillträde till utbildning, 

b. tillgodoräknande av utbildning, 

c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll, 
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d. byte av handledare, 

e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning 

på forskarnivå, 

f. utbildningsbidrag för doktorander, eller 

g. en ingripande åtgärd mot en student, 

2. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § andra stycket, eller 

3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §. 

Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och 

att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, 

visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning. 

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den där 

föreskrivna ordningen i stället för enligt första stycket. 

19 § Beslut enligt denna lag av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. 

 

5 kap. Ersättning och ogiltighet 

Ersättning 

1 § 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. 

Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen. 

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

den förlust som uppkommer. Detta gäller dock inte förlust som uppkommer vid beslut som rör 

anställning eller befordran. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. 

2 § Om en arbetstagare i verksamhet som avses i 2 kap. 9, 10, 11, 13, 14, 15 eller 17 § 

diskriminerar någon eller utsätter någon för repressalier ska diskrimineringsersättningen betalas av 

arbetsgivaren. Den som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande dem i ett 

anställningsförhållande ska likställas med arbetstagare. 

Om en utbildningsanordnare bryter mot 2 kap. 5, 7 eller 19 § ska ersättningen betalas av 

huvudmannen för verksamheten. 

Ogiltighet 

3 § Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett individuellt avtal eller i ett kollektivavtal 

på ett sätt som är förbjudet enligt denna lag, ska bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om 

den som diskriminerats begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte 

skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i 
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annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt. 

Om någon diskrimineras genom uppsägning av ett avtal eller genom en annan sådan rättshandling, 

ska rättshandlingen förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det. 

Om någon diskrimineras genom en ordningsregel eller liknande intern bestämmelse på 

arbetsplatsen ska bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna verkan om den som diskriminerats 

begär det. 

 

6 kap. Rättegången 

Tillämpliga regler 

1 § Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt lagen (1974:371) om 

rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en 

förfrågan om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för 

att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken eller 

arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om 

tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas. 

Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eller 19 § ska prövas av 

allmän domstol och handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i 

tvistemål när förlikning om saken är tillåten. 

Rätt att föra talan 

2 § Diskrimineringsombudsmannen, eller en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta till 

vara sina medlemmars intressen och som inte är en sådan arbetstagarorganisation som avses i 

tredje stycket, får som part föra talan för en enskild som medger det. När ombudsmannen eller 

föreningen för sådan talan får ombudsmannen eller föreningen i samma rättegång också föra annan 

talan för den enskilde om han eller hon medger det. I mål enligt 1 § första stycket förs 

ombudsmannens talan i Arbetsdomstolen. För barn under 18 år som inte har ingått äktenskap krävs 

vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas medgivande. 

För att få föra talan ska föreningen med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina 

ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i övrigt vara lämpad att företräda den 

enskilde i målet. 

När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen 

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen eller föreningen föra talan bara om 

arbetstagarorganisationen inte gör det. 

 

Bevisbörda 

3 § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter 

som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är 

det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit. 

Preskription 
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Arbetslivet 

4 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser 

i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas: 

- 40 § om tidsfrist för talan om ogiltigförklaring, 

- 41 § om tidsfrist för talan om skadestånd eller andra fordringsanspråk, och 

- 42 § om förlorad talerätt på grund av preskription. 

Om någon för annan talan mot en arbetsgivare än sådan som avses i första stycket ska följande 

bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas: 

- 64 § om tidsfrist för påkallande av förhandling, 

- 65 § om tidsfrist för väckande av talan, 

- 66 § om förlängd tidsfrist för den som inte företräds av en arbetstagarorganisation, med den 

skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen ska vara två månader, 

och 

- 68 § om förlorad talerätt på grund av preskription. 

Om talan rör ersättning med anledning av ett anställningsbeslut som har meddelats av en 

arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tidsfristerna enligt andra stycket från den dag då 

anställningsbeslutet vann laga kraft. 

5 § I mål enligt 1 § första stycket kan Diskrimineringsombudsmannen avbryta preskription, utom i 

fall som avser ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande, genom att skriftligen meddela 

arbetsgivaren att ombudsmannen utnyttjar sin rätt till preskriptionsavbrott. Om preskription 

avbrutits genom ett sådant meddelande löper ny preskriptionstid enligt 4 § från dagen för 

avbrottet. 

Preskription kan inte avbrytas mer än en gång. 

Andra samhällsområden 

6 § Annan talan än som avses i 4 § ska väckas inom två år från det att den påtalade handlingen 

företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten till talan förlorad. 

Om talan rör en person som var under 18 år när handlingen företogs eller skyldigheten senast 

skulle ha fullgjorts räknas tidsfristen enligt första stycket från den dag då personen fyllde 18 år. 

Rättegångskostnader 

7 § I mål enligt 1 § andra stycket kan det förordnas att vardera parten ska bära sin 

rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 

Detta gäller dock inte när Diskrimineringsombudsmannen för talan för en enskild enligt 2 §. 

I mål enligt 1 § första stycket gäller i stället 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i 

arbetstvister. 
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Övriga bestämmelser 

8 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser 

i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas: 

- 34 § om en uppsägnings giltighet m.m., 

- 35 § om ett avskedandes giltighet m.m., 

- 37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarats, 

- 39 § första stycket första meningen om anställningsförhållandes upplösning, och 

- 43 § första stycket andra meningen och andra stycket omskyndsam handläggning m.m. 

9 § Talan om ersättning med anledning av ett beslut om anställning som har meddelats av en 

arbetsgivare med offentlig ställning får inte prövas innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft. 

10 § Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken 

Diskrimineringsombudsmannen eller en förening för talan enligt denna lag såvitt gäller 

jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och 

andra frågor som rör bevisningen. 

När en enskild för talan enligt denna lag får Diskrimineringsombudsmannen eller en förening inte 

väcka talan för den enskilde om samma sak. 

11 § Rättens avgörande i ett mål där Diskrimineringsombudsmannen eller en förening för talan för 

en enskild får överklagas av den enskilde, om det får överklagas av ombudsmannen eller 

föreningen. 

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft får saken inte 

prövas på nytt på talan av vare sig den enskilde eller Diskrimineringsombudsmannen eller 

föreningen. 

Övergångsbestämmelser 

2008:567 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 

2. Genom lagen upphävs 

- jämställdhetslagen (1991:433), 

- lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, 

- lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, 

- lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 
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- lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 

- lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och 

- lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. 

 

3. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum 

före ikraftträdandet. De uppgifter som enligt de upphävda lagarna vilar på en ombudsman ska efter 

ikraftträdandet fullgöras av Diskrimineringsombudsmannen. De uppgifter som enligt de upphävda 

lagarna vilar på Jämställdhetsnämnden eller Nämnden mot diskriminering ska efter ikraftträdandet 

fullgöras av Nämnden mot diskriminering. 

4. Arbetsgivarens skyldighet enligt 3 kap. 10 § ska fullgöras första gången 2009 eller det år då 

bestämmelsen första gången blir tillämplig. 

5. Arbetsgivarens skyldigheter enligt 3 kap. 11 och 13 §§ ska fullgöras första gången året närmast 

efter detkalenderårsskifte då arbetsgivaren sysselsatte minst 25 arbetstagare eller året därefter, om 

skyldigheten enligt 3 kap. 10 § ska fullgöras det året. 

 

 

 


