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statsrådetTill Margareta Winberg

bemyndigandeRegeringen den 6 februari 1997 chefen för Arbetsmark-
nadsdepartementet tillkalla särskildatt utredare för utreda beho-en att

förbud diskriminering i arbetslivetmotvet på grund sexuell lägg-av av
1997 förordnadesning. 7Den undertecknad särskildmars att utre-vara

dare. harUtredningen tagit SEDA-utredningen.namnet
Som i utredningen har medverkatexperter rättssakkunniga i Ar-

betsmarknadsdepartementet Cathrine Lilja Hansson och rättssakkunni-
Socialdepartementeti Anita Linder. I utredningens referensgruppga

har medverkat Eva Ogenborg och Håkan Andersson, Riksförbundet för
likaberättigandesexuellt RFSL, Lars-Håkan Lindkvist, Landstings-

förbundet, Karlix,Lennart Arbetsgivarverket, Sam Uhlin, Sveriges
CentralorganisationAkademikers SACO, Heinz Spira, Folkhälsoin-

stitutet, Lena Emanuelsson, Svenska Kommunförbundet, Karl Daniels-
Landsorganisationen i Sverige LO, Lars Gellner, Svenska Ar-son,

betsgivareföreningen SAF och Ingemar Hamskär, Tjänstemännens
Centralorganisation TCO.

förordnadesTill sekreterare den 29 april 1997 hovrättsassessom
Örjan Härneskog. Utredningen har samrått med Utredningen över-om

etnisk diskriminering,lagen EDA-utredningenmot In 1997:06,syn av
och Utredningen förbudmed diskriminering i arbetslivetmotom av

med funktionshinder, FUDA-utredningen A 1997:01. Fil. dr.personer
Sune Innala vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet har
bistått med synpunkter på avsnittet 7.3. Biträdande sekreteraren i EDA-
utredningen Paul Lappalainen har bistått med uppgifter innehållet iom
utländsk kap. 4.rätt

Utredningsarbetet slutförtär och jag överlämnar härmed betän-nu
kandet Förbud diskriminering i arbetslivetmot på grund sexuellav
läggning SOU 1997:175.

Stockholm den decemberl 1997

Berit Andnor

/Örjan Härneskog
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Sammanfattning

Vår grundinställning

individVarje söker eller innehar anställning bör ha rätt attsom en
bedömas utifrån personligasina egenskaper och förutsättningar att
utföra arbetet. En arbetssökandes eller arbetstagares sexuella läggning

privatsak och det går inte dra slutsats individensär atten en om
förutsättningar utföraeller arbetsuppgifter utifrån dennessätt att
sexuella läggning.

ocksåVarje individ bör ha i arbetslivet inte bemötas utifrånrätt att
osakliga, irrelevanta, godtyckliga eller kränkanderent av
bedömningsgrunder. Eftersom sexuell läggning normalt saknar
betydelse i arbetslivet bör arbetsgivare i princip inte beaktaen
arbetssökandes eller arbetstagares sexuella läggning någoti avseende.
Kränkande till sexuell läggninghänsyn diskriminering börutgör som

förbjuden.vara
Vi bedömer öppenheten homo- frånoch bisexuellaatt gentemot

väsentligt undersamhällets sida ökat år. ochMisstänksamhetensenare
minskatfördomarna har något. tillNågra skäl det denär

uppmärksamhet följt bl.a. 1994 års partnerskapslag och detattavsom
blivit vanligare med homo- och bisexuella massmedierna.iöppet
Homosexualiteten har helt enkelt blivit synligare och i någon mån
avdramatiserad.

desto mindreInte homo- och bisexuella alltjämtär utsatten grupp.
Våra överväganden från den sammanhangutgår i många
väldokumenterade uppfattningen många människor i Sverige intaratt

oförstående, elleravvaktande avståndstagande attityd tillrenten av
homo- och bisexuella. Vi också med stöd ianser oss egna
undersökningar och de kontakter vi haft under utredningsarbetetgenom
våga diskriminering homosexuella och bisexuella isäga att av
arbetslivet förekommer. fall diskrimineringen följdmånga deI är en av
negativa attityderna.

En tydlig hos många homo- och bisexuellanämnare ärgemensam
de döljer sin sexuella läggning inför arbetskamrater ochatt
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"döljandets strategi innebär hållerarbetsgivare. Denna att man en
förhållanden,arbetskamrater sina privatadistans till t.ex.om en

"förminskat påhomosexuell sambo. Följden blir lätt livsutrymmeett
och attbli avslöjadkännetecknas vantrivselarbetsplatsen, av orosom

Även homosexuellahomosexuell. många öppetnumeraomsom
flerdet talas allt kommer utdeklarerar sexuella läggningsin attom-

talaralla homosexuella och bisexuelladärför klart intedet gärnaär att-
och allläggning. Våra undersökningar,sexuellasinöppet annanom

homosexuella läggningalltjämt hellre döljer sinerfarenhet, visar fleratt
"döljandets strategiOfta orsaken till dennadenvisar årän öppet.

homosexuella uppleverreaktioner. Mångaförrädsla omgivningens
problem. den meningenverkligt dagligt Idetta ärstort,ettsom

bisexuellahomosexuella och utsatt grupp.en
kortförsök motverka diskriminering. PålagförslagVårt är attett

upprättelse ocheffekt bli bidra tilllagens viktigastesikt torde att
förenskildeåt denekonomisk kompensation utsattssom

norrnbildande ochträder denlite längre siktdiskriminering. På
ha förgrunden. Dennaeffekt lag kan iattitydpåverkande antasensom

denoch allmänhet tordepåverkan på arbetsgivarelångsiktiga varamer
den lagen.viktigaste funktionen nyaav

Vårt förslag

diskriminering imed förbudlagdet införsVi föreslår motatt en ny
föreslår också vissaläggning. Visexuellarbetslivet på grund av

lagstiftning.följdändringar i annan

Behovet lagav en

detskäl, ocksåfrämst principiellaLagförslaget motiveras avmenav
föreligga.antidiskrimineringsregler vi bedömerbehovfaktiska av

förbjuderspecifiktreglerSverige intefinns i dag iDet som
Sådana reglersexuell läggning.på grundarbetslivetdiskriminering i av

Danmark och Finland.länder, iflera andrafinns däremot i t.ex.
ochsäkerställa förekomstenoch statistisktsvårtDet mätaär att

har markeratArbetsmarknadensdiskriminering.utbredningen parterav
behovfinns någotståndpunkt det intesin att avgemensammasom

grund sexuell läggning. Detförbjuder diskriminering påregler avsom
fråganden inblickfrån de erfarenheter och ibortsegår inte att som

låtitundersökningar viarbetsmarknaden har. Depåparterna
pådiskrimineringdel får dock tolkasgenomföra, eller tagit attsomav,
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grund sexuell läggning faktiskt förekommer i arbetslivet i någonav
utsträckning. Undersökningarna visar diskriminering förekommer,att

inte diskriminering verkligt brännandeatt är problem.ett Detmen
måste därför medges goda kan åberopas både föratt ochargument mot
bestämmelser på området.

I våra överväganden har vi in det förhållandetvägt regeringenatt
valt gå fram med olika diskrimineringsutredningaratt förtre de tre
diskrimineringsgrundema sexuell läggning, etnisk tillhörighet och
funktionshinder. Det regeringenär uttalad utgångspunkt atten av
skyddet för etnisk tillhörighet och funktionshinder skall i lag. Att iges
denna situation avvisa skydd för sexuell läggning kräver,ett visom ser
det, det mycket klart framgår behovetatt skyddsregleratt av
beträffande sexuell läggning detiär obefintligt.närmaste De
undersökningar erfarenheteroch vi tagit del kan inte tolkas på detav

Diskriminering förekommer.sättet. Diskrimineringens utbredning är
däremot svår bedöma.att

Vi dock avgörande vikt inte bör fästasatt vid hur utbreddanser
förekomsten diskriminering De principielltär. hållna skälen förav mer

lag Arbetslivet förväger mångatyngre. central delär tillvaron.en en av
Det dags statsmakterna via lagstiftningär att markerar tydligtett
avstånd från olika slag fördomsfullt uppträdande homo- ochmotav
bisexuella arbetslivet.i Avståndstagandet från diskriminering och
principen den sexuella läggningen privatsakatt inteärom en som
spelar någon roll arbetslivet,i och inte heller bör tillåtas beaktas, såär
grundläggande de bör bekräftas lagstiftning medföratt genom som
konsekvenser för den bryter dem. Risken finnsmot attsom annars
principen uppfattas föga förpliktande.som

Det måste befintliga rättsregler inte tillräckligtatt ettanses ger
skydd diskriminering. fackligaDe organisationernamot har hittills inte
bedömt diskriminering på grund sexuellatt läggning prioriteratär ettav
intresse. bl.a.Det därför inte tillräckligt fråganär överlämnas tillatt
arbetsmarknadens finnsDet fortsatt behovparter. ett stort av
information och upplysning kring homosexualitet. Enligt vår mening är
dock sådana insatser inte tillräckliga.

Lagen diskriminering arbetslivet på grundi sexuell läggningmot av

Vårt förslag till lag innebär det skall förbjudet förattny vara en
arbetsgivare diskriminera arbetssökande och arbetstagare påatt grund

deras sexuella läggning. Med sexuell läggning homo-, bi-av menar
och heterosexuell läggning. drarVi avgörande skiljelinje mellan denen
sexuella läggningen sådan och sexuella beteenden ellersom



SOU 1997: l 75Sammanfattning12

bi-återfinns hos såväl hom0-,handlingsmönster somsom
faller sexuella beteendenUtanför lagens skyddheterosexuella personer.

vanligast hospedofili,sexuella variationeroch ärt.ex. somsom
såväl bi-förekommer hos homo-,heterosexuella sommen

sådana variationerytterligare exempel på någraheterosexuella. Som
exhibitionism,skydd kanomfattas lagensinte nämnasavsom

transvestism,sado-masochism,nymfomanism,fetischism,
uttryck fördessakanoch voyeurism. Mantranssexualitet säga att

sexuelladeneller går utöveravligger "påsexualitet toppen
heterosexuell ochalltsåindivid kanläggningen. En t.ex.ses som

pedofil. betyderenbart Dettakan denne intepedofil däremot somses-
befordrannekas anställning,arbetstagarearbetssökande elleratt somen

pedofilaellerpedofila inriktningentill denhänvisningmedetc.
vilken sexuelllagenkan åberopamed framgånghandlingar, inte oavsett

sig ha.eller honläggning han anser

Diskriminering

bisexuellaochenkelt homo-betyder heltförbjudsdiskrimineringAtt att
arbetslivet. Detheterosexuella ibehandlasskallinte sämre än

fallenskiltför handen idiskrimineringför"testet"avgörande är ettom
haheterosexuell läggningmed dvs.Skullealltid:är annanpersonen

inteföreliggerjaOmsättbehandlats på ärsvaretsamma
diskriminering.

sexuell läggninggrundpådiskriminering attMed enmenarav
sambandindirektdirekt ellerorsak harmissgynnas somenavperson
denmissgynnande består isexuella läggning. Ettdennesmed att som

anställningnekasdennenackdel;fördiskrimineras t.ex. attutsätts en
påarbetstagareanställningsvillkor andraochfår arbets- äneller sämre

sexuella läggningen.grund denav
ocharbetssökandeförgällerdiskrimineringSkyddet mot

anställningsintervju,tillsökandearbetsgivarearbetstagare tar utnär en
underåtgärdvidtarelleranställningsfråganbeslutar i annan

arbetsgivarenskyddetgälleranställningsförfarandet. Vidare när
förutbildningtillarbetstagarebefordran ellerbeslutar tar utom

ochanställningsvillkor, ledereller andralöneller tillämparbefordran
andraeller vidtaravskedar, permitterarfördelar arbetet, säger upp,

anställningsbeslut hararbetstagare. Attåtgärderingripande ettmot en
kunna åberopas. Enför förbudet skallförutsättningfattats inte attär en

Ävengällande.förbudetfår arbete kansökande inte göraettsomensam
kananställs,och allsanställningsförfarande avbryts, ingenettom

rekryteringsförfarandet angripas.förfaranden underdiskriminerande
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homosexuellvill anställaarbetsgivare integällerDet t.ex. enom en
sexuella läggning och i stället integrund dennesarbetssökande på av

någon alls.anställer

diskrimineringomedvetenMedveten och

föreligga,skall kunnaför diskrimineringförutsätts inte, attDet att
viljaavsikt, i betydelsenhaft diskriminerandearbetsgivaren atten

arbetssökanden eller arbetstagaren.nackdel förellerorsaka skada
Överhuvudtaget ellerdiskriminerande uppsåtnågotkrävs inte ens

omedvetenSåväl medvetenarbetsgivaren.vårdslöshet hos som
övriga förutsättningaralltså lagen,omfattas ärdiskriminering omav

innebärbehandlingenresultatetavgörandeuppfyllda. Det ettär avom
missgynnande.

samband mellankopplingemellertiderfordrasDet etten —-
diskrimineraavsiktmissgynnandet. den månIochläggningen atten

Även arbetsgivaredåkopplingen.erforderligafinns denföreligger en
önskemålundfallenhet andrasföljdnågonmissgynnat mott.ex. avsom

sambandet.homosexuella finnsmedslippa ha göraattattom
handlande.sexuella läggningen sittlåtit denhar dåArbetsgivaren styra

orsak ellerhellerbehöver intesexuella läggningenDen ensvara ensam
denräckerbehandling dettill viss ärorsakenden viktigaste attutanen

handlande.påverkat arbetsgivarensomständigheterflera somen av
missgynnatden arbetsgivareinnebärkonstruktionLagens att som

freda sigfördiskrimineringkan innebära attnågon på sättett som
lämnakanhandlande. arbetsgivarenOmförklara sittmåste en
strid meddiskriminering iföreligger integodtagbarförklaring ärsom

tillkänteller intealls beaktatintearbetsgivarenOmlagen. ens
lagenenligtdiskrimineringläggning kan intesexuellaarbetstagarens

sexuellaarbetstagarenstillkäntfall då arbetsgivarenföreligga. I ett
tillfredsställandekanochdenne,och missgynnat inteläggning, ge en

diskriminering.frågadethandlande kanförklaring till sitt vara om
uttrycketkan sigdiskrimineringförbetyder skyddet taDetta ytterstatt

osäkertdetdåi situationkan föreligga ettdiskriminering äratt omen
befogat ellersakligtarbetsgivarefrånhandlandebeslut eller ärannat en

acceptabelt.

rakasserierT

homo-problem för mångatrakasserierandraMobbning och är stortett
attitydertrakasserier på negativasådanaOfta beror motoch bisexuella.
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homosexuella. arbetsgivareEn får kännedom attsom om en
sigarbetstagare eller ha förutsättas mobbning eller andrautsattsanser

trakasserier grund sexuell läggning, skall frågantill utredsattav se
fall,förekommande vidtaoch, i de åtgärder kanskäligen krävassom

för trakasserierna skall upphöra.att
förbjudsArbetsgivare repressalier denutöva anmältatt mot som

för diskriminering.arbetsgivaren

och ogiltighetSkadestånd

En arbetsgivare diskriminerar arbetssökande eller arbetstagaresom en
skyldig betalakan bli skadestånd för den kränkning eller honhanatt

föråsamkat och den ekonomiska förlust arbetstagare kan ha vållats.en
föreskriveravtalEtt eller medger sådan diskriminering ärsom som

Ävenförbjuden enligt denna lag ogiltigt. diskriminerandeär t.ex. en
uppsägning arbetstagare kan förklaras ogiltig domstol,av en av om
arbetstagaren begär det.

Diskrimineringsombudsmannen

sig för diskrimineringDen bör kunna vända sig till DOutsattansersom
Diskrimineringsombudsmannenför stöd.råd och DO förarätt attges

talan diskriminering Arbetsdomstoleni på arbetssökandes ellerom en
arbetstagares vägnar.

Övriga förslag

denDO dvs. nuvarande Ombudsmannen etnisk diskriminering"mot-
skall fortsättningsvis kunna föra talan i Arbetsdomstolen både enligt-

lagen etnisk diskriminering och såvitt sexuell läggning.mot avser
Ombudsmannen bör därför byta tillnamn
Dislcrimineringsombudsmannen och Nämnden etniskmot
diskriminering bör byta till Diskrimineringsnämnden. Närmarenamn
regler DOrs och nämndens verksamhet föreslås i lagom en ny om
Diskrimineringsombudsmannen.

Folkhälsoinstitutet bör ha kvar övergripande för följaett attansvar
homo- och bisexuellas situation i samhället.

föreslår också,Vi följd den antidiskrimineringslagen,som av nya
ändringar lageni rättegången arbetsvister och sekretesslagen.i iom
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Samråd

med EDA-utredningenhar samrått SOU och FUDA-Vi 1997:174
SOU 1997:176 företrädare förutredningen medsamt

RFSL och arbetsmarknadensFolkhälsoinstitutet, parter.
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Summary

Our basic attitude

individualEvery who seeks has employment should have the right toor
be judged the basis of his personal characteristics and preconditionson
for carrying the work. The sexual orientation of job applicantout a or
employee private and possible draw conclusionmatter, not toa a
about individual’s capacity of performing job thean or manner a on
basis of his her sexual orientation.or

regardsIn working life, individual should also have theto every
right avoid facing irrelevant, arbitrary quite simply, offensiveto or,
grounds of Since sexual orientation rule lacksassessment. as a
relevance in of working life, employer should interms not,an
principle, take sexual orientation into all in regardaccount at to
employees job applicants. Doing otherwise would be theto acceptor
infringement of individual’s right his her sexual orientation andtoan or
his her right fair and just Such infringements constituteto treatment.or
the of discrimination that should be forbidden.type

judgmentIn the of society towards homosexuals andour openness
bisexuals has increased significantly in the The suspicionsrecent past.
and prejudices have decreased somewhat. Some for this thereasons are
public attention that developed due other things, the 1994to, among
Partnership and the factAct that has become withmore common
openly homosexual and bisexual thein media.persons mass
Homosexuality has simply become visible and lessto extentmore some
dramatic.

Nevertheless homosexuals and bisexuals still constitute exposedan
Our considerations from the well-documented idea, instart outgroup.

various fields, that people in Sweden maintain unsympathetic,many an
reserved repudiatory attitude homosexuals and bisexuals.toor even
Also, the basis of research and the have hadcontactson our own we
during the of the inquiry feel that able thattocourse we we are say
discrimination of homosexuals and bisexuals working life.in Inoccurs
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attitudesnegativeresult of thediscriminationthe acasesmany
mentioned.

homosexuals andforclearlythatSomething manycommon
regardinsexual orientationtheirhide to,that theybisexuals among

ofThis strategyemployers.well theiremployeesotherothers, asas
regardmaintained indistanceexample thatforconcealment ameans

homosexualsuchpersonalconcerningemployees matters,other as ato
communicationoffielddecreasedresults ineasilyThisorientation. a

fear ofandby disharmonycharacterisedwhichworkplace,thein a
homosexuals todayhomosexual. Evenexposedbeing manyas a

increasingsaid thatorientationsexualtheirdeclareopenly —
homosexuals andallthatalso clearoutcoming notnumbers are —

Ourorientation.sexualtheiropenly abouttalkwillingbisexuals toare
preferstillpeopleshow that toindicatorsall otherand moresurveys

Often theopenly.showrather thanhomosexualityconceal their
fromof the reactionfearconcealmentoffor this strategy areason

homosexualsManyenvironment.surroundingindividual’sthe
theseproblem. Indailysubstantial,extremelythisexperience as an

exposedbisexualshomosexuals and group.terms are an
law counteractproposal for attempt toOur annewa

shouldeffectimportantthe law’sthe short mostdiscrimination. In term
economicincludingof redress,ofprovisionbe the meansa

discrimination. Insubjectedwhoindividualthefor tocompensation,
that laweffectattitude-influencingandnormativethethe longer aterm

This longerimportance.inshould increasehaveexpectedbe tocan
begeneralpopulation inand theemployerseffect canterm on

law.of thefunctionthe importantpresumed mostto new

proposalOur

indiscriminationforbidsthatlawofintroductiontheWe a newpropose
certainalsosexual orientation. Weofthe basislifeworking proposeon

legislation.otherinrelated changes

for lawneedThe a

principles issue,of thethe basismainly atmotivatedproposalOur on
rules thatanti-discriminationforneedactualof thethe basisbut also on

concluded exists.havewe
forbidspecificallythatSweden todayrules inThere noare

Suchorientation.sexualofthe basislifeworkingdiscrimination in on
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rules exist however in several other countries, Denmark ande.g.,
Finland.

difficult and statisticallyto the existence andmeasure prove
of discrimination. Theextent parties the labour market haveon

established their viewpoint the idea that there need foras common no
rules that forbid discrimination the basis of sexual orientation. Theon
experiences and insights of the labour market parties be ignored.cannot
However, the carried by and the other researchout andsurveys us,
materials that have examined, be interpreted showing thatmustwe as
discrimination the basis of sexual orientation actually doeson tooccur

The show that discriminationextent. but thatsome notsurveys occurs,
discrimination extremely issue. therefore beacute mustan
admitted that there good both for and against the idea ofargumentsare
introducing law the issue.a new on

In considerations have taken into the fact that theaccountour we
Government chose initiate three discrimination inquiries forto separate
the three discrimination grounds of sexual orientation, ethnic
background and disability. The Government has expressed the View
that the protection in regards ethnic background and disability shallto
be provided by law. As given this background, rejecting thewe see
idea of protection regardin sexual orientation requires extremelyto an
convincing for the idea that the need for protective rules regardingcase
sexual orientation essentially non-existent. The and othersurveys
materials have examined be interpreted in thiscannotwe manner.
Discrimination The of the discrimination howeverextentoccurs.
difficult to assess.

We have nevertheless concluded that the decisive emphasis should
be placed the which discriminationnot The issuesextent toon occurs.

of principle here the important factors in favour of law.are more a
Working life for people central of their lives. timepartmany a
for the State clearly indicate, through legislation, its rejection ofto
various of prejudicial behaviour in working lifetypes towards
homosexuals and bisexuals. The repudiation of discrimination, and the
principle that person’s sexual orientation private that hasmattera a

role in working life, which therefore should be allowed benot tono
taken into either, fundamental that they should beaccount are so
confirmed by legislation that results in for those whoconsequences
violate them. Otherwise there risk that the principle will hardly bea

binding.seen as
be concluded that the legal rules do providemust current not

sufficient protection discrimination.against Thus far the unions have
made discrimination the basis ofnot sexual orientation intoon a

priority issue. This why, other things, enoughnot to turnamong
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continuingthe labour Therethe parties market.the issue to aonover
aboutinformationregarding the ofneed provisionsubstantialand

offeel that thesedohomosexuality. But typesnot measures arewe
sufficient.

sexualofworking life the basisdiscrimination inThe law against on
orientation

forforbiddenthat shall belawforproposalOur anmeansnewa
theemployeesjob applicants andagainstdiscriminateemployer onto

sexual orientationWith theorientation.sexualofbasis their term we
drawWeheterosexual orientation.bisexualhomosexual, aormean a

sexual behaviorsexual orientation andline betweendividingclear or
heterosexualbe foundthatbehaviour patterns persons ascan among

behaviour andSexualand bisexualhomosexualwell persons.amongas
pedophilia whichsuchvariations most amongcommone.g.as

fallbisexualsandhomosexualsalsoheterosexuals but occurs among
differentof theAdditional examplesof the law.protectionoutside the

mentionedbethe law thatcovered byVariations not arecan
transvestitism,sado-masochism,nyphomania,fetishism,exhibitionism,

ofexpressionsthesebe said thatvoyeurism.andtranssexuality can
sexualperson’sand aboveadditionsexuality in to aor overare

heterosexual andindividual thus beAnorientation. aaseen e.g. ascan
pedophile.onlybe beingshehepedophile but cannot aseen asor-

denied job,whoapplicant employeejobthatThis aaorameans
actionstendenciesof his herbasisthepromotion etc. as aororon

regardlessprotectionrefer law forthisbe ablewillpedophile, totonot
orientation.sexualof his heror

Discrimination

homosexualsthatquite simplyforbiddendiscriminationThat means
workingheterosexualstreated thanbebisexualsand not to worseare

discriminationofthe existencefor determiningtestdecisivelife. The
i.e.with anotherWouldalways:individualin a personcasean

If thewaybeen treated in thehaveorientationheterosexual same
discrimination.then there noyesanswer

thatof sexual orientationthe basisDiscrimination means aon
directthat hasadvantageously duelesstreated to a ora reasonperson

lessorientation.her sexual Awith hisconnectionindirect or
discriminatedof the that theconsists ideaadvantageous treatment
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been subjectedhas detriment; been denied particulartoperson a e.g. a
job given ofbeen employment other employeesthantermspooreror

her sexual orientation.due histo or
The protection against discrimination applies job applicants andto

whenemployees employer selects candidates for job interviews,an
aboutmakes the decision employment otherundertakesor measures

employmentduring the Furthermore appliesprotectiontheprocess.
employer makeswhen the promotion decisions selects employeesor

for promotion,for salarytraining other employment terms,or uses or or
takes decisions, offgives fires, laysnotice,management or or

otherotherwise undertakes that effecthave seriousmeasures on ana
existence of decisionemployee. The actually employtoa someone

findingprerequisite of discrimination. there onlyEventonot aa
applicant, he she stilljob make of discrimination.claimor canone a

employmentifthe off, else employed,Even andcutprocess no one
employmentdiscriminatory challenged. Thisstill beprocess cana

doesemployer homosexual jobthe employnot want toancase e.g. a
of herhis sexual thereforeapplicant because orientation, and decidesor

employnotto anyone.

discrzminati0nandConscious unconscious

offinding discrimination, that the employerFor nota necessary
in the ofhad discriminatory intent meaning wilful intent to cause ana a

jobdetriment the applicant employee. basically beinjury to oror can
neither discriminatory intent, thesaid that negligence,a nor oneven

behalf of the employer required. andThus both conscious
discrimination fall within the of law, the otherunconscious thescope

fulfilled. decisive ofprerequisites The issue the results theare
involve less than equal treatment.treatment

required between and theHowever, connection the orientationa
the thatdetrimental To there discriminatorytreatment. extent was a

the connection exists. employer has treatedintent, Evennecessary an
detrimentally result, of the ofgiving in desirestosomeone as a e.g.,
avoid having deal with homosexuals,others the connection exists.to to

The employer has thereby allowed sexual orientationperson’s toa
control his actions. A sexual orientation does have beperson’s tonot
the sole the primary for particular treatment.reason or even reason a

sufficient of several factors that affected the employer’swas one
actions.

of the lawThe results in situation which thatstructure a means an
who has treatedemployer detrimentally another in thatperson a way
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discriminatory, havewill able explain hisbe beto toasseencan
avoidorder discrimination claim. If the employeractions in to a can

satisfactory explanation for his then there will haveprovide actionsa
of the law. Ifthe employerviolation did base his actionsbeen not onno

sexual orientation did thethe know aboutperson’s notor even
thenorientation, there law.employee’s discrimination under theno

where the employer knew about employee’s sexualIn thea case
treated him her detrimentally, and provideorientation, cannotor a
explanation for his findingsatisfactozy there be ofactions, may a

fromThe protection discrimination the basis ofdiscrimination. on
thus in expressed bysexual orientation be sayingextremecan an case

by employer aboutuncertainty whether decision otherthat an ora
acceptable employerjustified lead that theaction decisiontoor can a

that violateddiscriminated in the law.mannera

Harassment

forforms of harassment problemVarious majorare a many
and bisexuals. Such harassment often dependshomosexuals on

toward homosexuals. who finds thatattitudes employernegative An out
himself subject ofconsiders be have been theemployee to oran

sexual duty investigate thedue his orientation hasharassment toto a
undertake thatwhen theissue and, to measures cannecessary,

required that the harassmentbereasonably to ceases.ensure

voidabilityandDamages

employeewho discriminates against job applicantemployerAn a or an
for the the infringement ofrequired damages caused bybe to paycan

lossapplicant’s/employee’s personal integrity and the economicthe
caused thebeen employee.that have tomay

allows for the of discrimination thatthat requiresA contract typeor
suchthis law void. addition, certainforbidden according Into acts,

be declared be void byterminationdiscriminatory court,to acanas a
it.the employee requests

OmbudsmanThe Discrimination

Ombudsman the rightDiscrimination DO will be givenThe to
applicants and employees Labour Courtjob before the inrepresent
discrimination claims.regard theirto
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Other Proposals

The DO i.e. the Ombudsman for ethnic discriminationcurrent— —
shall the futurein be able clients in before the Labourto represent cases
Court both in accordance with the law ethnicagainst discrimination as
well in regard sexual orientation. The official oftitle the DOtoas
should therefore be changed the Discrimination Ombudsman andto
the Board against Ethnic Discrimination should the futurein be called
The Discrimination Board. Specific changes thein rules regarding the
activities of the DO and the Board against Discrimination proposedare

lawin the Ombudsman.Discriminationa new on
The Public Health Institute should retain its overall liability for

following ofthe situation homosexuals bisexualsand in society.up
alsoWe of the law againstpropose, as consequencea new

discrimination, changes in the Act trials lab0ur—relatedconcerning in
disputes and in the Oflicial Secrets Act.

Consultation

have consulted with theWe Committee of EthnicInquiry into
Working LifeDiscrimination in SOU 1997: of174 and the Committee

DisabilityInquiry into Discrimination in Working Life SOU
1997:176 well with ofrepresentatives the parties the labouras as on
market.
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Författningsförslag

arbetslivetdiskriminering iFörslag till lag mot

läggningsexuellpå grund av

ändamålLagens

arbetslivetdiskriminering iändamål motverkalag har tilll § Denna att
grund sexuell läggning.på av

Definitioner

bisexuell ochhomosexuell,Med sexuell läggning§2 avses
heterosexuell läggning.

denna lagsexuell läggning ipå grundMed diskriminering3 § avsesav
orsakmed bestämmelserna i 4-6stridmissgynnas inågonatt av

sexuell läggning.samband medharsom
trakasserier,läggninggrund sexuelltrakasserier påMed avsesav

grundas påuppträdande,ovälkommetmobbning ellersåsom annat som
kränker arbetstagares integritet.ochsexuell läggning ensom

diskrimineringFörbud mot

ellerarbetssökandebehandlafår intearbetsgivare4 § En en
skullebehandlar ellerarbetsgivarenförmånligtarbetstagare mindre än

likartadesexuell läggning imedha behandlat annanpersoner
diskriminering.direktsituationer

tillberättigad hänsynbehandlingengäller inteDetta är ettavom
böruppenbarligen intesärskilt intressesådant ideellt eller annat som

sexuellgrunddiskriminering i arbetslivet påvika för intresset att avav
läggning förekommer.inte
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arbetsgivare§ En får förhållande5 i till arbetssökande elleren
arbetstagare tillämpainte bestämmelse, kriterium ellerett etten
förfaringssätt framstår neutralt i praktikensom som men som
missgynnar väsentligt andel med viss sexuellstörreen personer
läggning. gäller dockDetta inte tillämpningen bestämmelsen,om av
kriteriet eller förfaringssättet objektivt godtagbartmotsvarar ett
verksamhetsbehov åtgärden lämplig och nödvändig förärsamt att
tillgodose behovet indirekt diskriminering.

Skydd vid rekrytering och under pågående anställning

Förbuden6 § diskriminering i gäller4-5 arbetsgivarenmot när
sökande till anställningsintervju, beslutar i anställningsfrågantar ut

eller vidtar åtgärd under anställningsförfarandet,annan
beslutar befordran eller arbetstagare till utbildning förtar utom

befordran eller
tillämpar anställningsvillkor,lön eller andra leder och fördelar

arbetet, avskedar, permitterar eller vidtar andra ingripandesäger upp,
åtgärder arbetstagare.mot en

Uppgift meriterom

arbetssökande inte har anställts7 § En eller arbetstagaresom en som
har befordrats eller tagits till utbildning förinte befordran, har rättut att

begäran skriftligpå uppgift arbetsgivaren ochartenen av om
omfattningen yrkeserfarenhetutbildning, andra jämförbaraochav

sexuell läggningmeriter hos den med i stället fick arbetetannan som
eller utbildningsplatsen.

Förbud repressaliermot

arbetsgivare får8 § En arbetstagare för repressalier påinte utsätta en
grund arbetstagaren arbetsgivaren förhar anmält diskrimineringattav
enligt denna lag.

Den i arbetsgivarens ställe har beslutarätt attsom om en
arbetstagares arbetsförhållanden stycketskall vid tillämpning förstaav
likställas med arbetsgivaren.

åtgärderSkyldighet utreda vidtaoch trakasserieratt mot

9 § arbetsgivare får kännedomEn arbetstagare sigattsom om en anser
ha blivit för trakasserier grund sexuell läggningpåutsatt av av en

arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivnaannan
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fall åtgärder skäligenförekommande vidta detrakasserierna och i som
fortsattaför förhindra trakasserier.kan krävas att

Påföljder

Ogiltighet

eller medgerutsträckning det föreskriverogiltigt i denavtal10 § Ett är
förbjuden enligt denna lag.sådan diskriminering ärsom

förbjudet enligtarbetstagare på någotDiskrimineras§ll sätt ärsomen
skallbestämmelse avtal med arbetsgivaren,idenna lag ettgenom en

arbetstagaren begäreller förklaras ogiltig,bestämmelsen jämkas om
skäligenbetydelse för avtalet det intebestämmelsen sådandet. Har att

fåroförändrat innehåll,skall gälla meddetta i övrigtkan krävas att
förklarashelhethänseende eller i sinjämkas iavtalet även annat

ogiltigt.
förbjudet enligtpå någotarbetstagareDiskrimineras sätt ärsomen

vidtaravtal ellerarbetsgivarendenna lag säger ettatt enuppgenom
ogiltig,rättshandlingen förklarasskallrättshandling,sådan omannan

det.arbetstagaren begär
tillämplig.gäller inte 10 §harVad ärsagts omnu

Skadestånd

arbetsgivarenarbetssökande diskrimineras12 § Om attgenomen
tillskadeståndbetalaskall arbetsgivarenförbudet 4-6 §§bryter mot

innebär.diskrimineringenkränkningarbetssökande för denden som

bryterarbetsgivarendiskriminerasarbetstagareOm13 § attgenomen
tillskadeståndbetalaskall arbetsgivarenförbudet i 4-6mot

kränkningoch för denförlust uppkommerför denarbetstagaren som
innebär.diskrimineringensom

skalli 8 §för repressalierarbetstagare14 § Om utsätts avsessomen
kränkningför denskadestånd till arbetstagarenbetalaarbetsgivaren

innebär.repressaliemasom

skallenligt §fullgör skyldigheter 9inte sinaarbetsgivare15 § Om en
kränkningför denskadestånd till arbetstagarenbetalaarbetsgivaren

underlåtenheten innebär.
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16 § Om det skäligt kan skadestånd enligtär 12-15 ned ellersättas
helt falla bort.

Diskrimineringsombudsmannen

17 § arbetssökandeEn eller arbetstagare sig ha behandlatssom anser
förbjudet enligt denna lagsätt kanett är vända sig tillsom

Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen skall
råd och stöd till den enskilde.ge
En arbetsgivare skyldig lämna uppgifterär att när

Diskrimineringsombudsmannen biträder begäran enligt 7en
Om Diskrimineringsombudsmannen finns bestämmelser i lagen

1998:000 Diskrimineringsombudsmannen.om

Vite

18 § Om arbetsgivaren inte sig efter uppmaning enligträttar 17 §en
andra stycket, får Diskrimineringsombudsmannen föreläggavid vite
arbetsgivaren det. Sådant vitesföreläggande kan överklagas hosgöraatt
Diskrimineringsnämnden. Nämndens beslut får inte överklagas. Talan

utdömande avvite har förelagts enligt denna lag förs vidom som
tingsrätt Diskrimineringsombudsmannen.av

Rättegången i diskrimineringstvister

Tillämpliga regler

19 Mål tillämpningen§ 4-6 och 8-16 skall handläggas enligtom av
lagen 1974:371 rättegången arbetstvister.iom

Därvid ocksåarbetstagare arbetssökande ochanses som som
arbetsgivare också den någon har sökt arbete hos.som

Andra stycket gäller också reglerna tvisteförhandling i lagennär om
1976:580 medbestämmande i arbetslivet tillämpas i tvist enligtom en

och4-6 8-16 §§.

föraRätt talanatt

20 enligt§ I tvist får Diskrimineringsombudsmannen19 § föra talanen
för enskild arbetstagare eller arbetssökande, den enskildeen om
medger det och ombudsmannen finner dom i tvistenatt ärom en
betydelsefull för rättstillämpningen eller det finns särskilda skälannars
för det. finnerOm ombudsmannen det lämpligt får han eller hon i

förarättegång också talan ombud för den enskilde.samma annan som
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fårfrågor enligt första stycket intebeslut iOmbudsmannens
överklagas.

förs videnligt första styckettalanOmbudsmannens
Arbetsdomstolen.

för denhar föra talanarbetstagarorganisation21 § När rätt atten
1974:371 rättegången ilagenenskilde enligt 4 kap. 5 § om

föra talan baraDiskrimineringsombudsmannenfårarbetstvister, om
det.organisationen inte gör

enskildes ställning iföreskrivs denlagenVad i den omsom
för talan.ombudsmannentillämpas ocksåskallrättegången när

beslutmed anledningskadestånd enligt 12 §Talan22 § ett omavom
offentligmedarbetsgivaremeddelatsanställning har enavsom

laga kraft.anställningsbeslutet har vunnitfår innanställning inte prövas

Preskription m.m.

uppsägning elleranledningför talan mednågon23 § Om av
andra och tredjestycket, §och tredje 35avskedande skall andra34 §

43 §andra 39-42stycket meningen,andrastycket, 38 § samt37
1982:80andra stycket lagenochandra meningenförsta stycket om

anställningsskydd tillämpas.

ochskall 64-66i 23 §talanfråga någon24 § I än avsessomannanom
arbetslivet tillämpasmedbestämmande i1976:580lagen68 om

stycketförstatidsfrist i 66 §skillnaden denmed den att angessom
två månader.skallförsta meningen vara

beslutmed anledningskadeståndstalanfråga25 § I ett omavom en
offentligmedarbetsgivaremeddelatsharanställning enavsom
dag dåfrån denenligt 24 §tidsfristemaräknasställning,

kraft.lagaanställningsbeslutet vann

behandlasDiskrimineringsombudsmannenförsTalan26 § somsom av
eller denarbetstagarenhade förts påtalan vägnar avegnaom

arbetssökande.

kraft den januari 1999.lag träder i lDenna
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Förslag till lag 1998:000 om

Diskrimineringsombudsmannen

ändamålLagens

Denna lag har till ändamål motverka etnisk diskriminering1 § ochatt
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning. Med etniskav
diskriminering ellerattavses en person en grupp av personer
missgynnas förhållande till andra elleri på för orättvissätt utsättsannat
eller kränkande behandling grundpå hudfárg, nationellt ellerav ras,
etniskt trosbekännelse.eller Med diskriminering arbetslivetiursprung
på grund sexuell läggning arbetssökande eller arbetstagareattav avses
med sexuell läggning missgynnas förhållande arbetssökandeviss i till
eller arbetstagare med sexuell läggning.annan

Diskrimineringsombudsmannen

ombudsman skall verka för etnisk2 § Regeringen utser atten som
förekommer arbetslivetdiskriminering inte i eller på andra områden av

samhällslivet och för diskriminering arbetslivet grund sexuelli påatt av
förekomma.läggning inte skall

diskrimineringEtnisk

skall råd och på medverka till§ Ombudsmannen3 sättannat attgenom
för rättigheter.den etnisk diskriminering kan till sinautsatts tasom vara

Ombudsmannen vidare överläggningar medskall genom
myndigheter, företag opinionsbildning,och organisationer samt genom
information och liknande till åtgärderpå initiativsätt ta motannat
etnisk diskriminering.

Ombudsmannen skall särskilt motverka arbetssökande för4 § utsättsatt
etnisk diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt med
arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer främja ett gott
förhållande mellan olika etniska i arbetslivet.grupper

tillsyn efterlevnaden lagenOmbudsmannen skall öva över av
arbetslivet enlighet med1998:000 etnisk diskriminering i imot

bestämmelserna i den lagen.
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sexuell läggningarbetslivet på grundDiskriminering i av

medverka tillråd och påOmbudsmannen skall§5 sättannat attgenom
läggning kangrund sexuellför diskrimineringden tautsatts avsom

till sina rättigheter.vara
föra talan enligt lageni tvisterOmbudsmannen har rätt att

grund sexuelli arbetslivet på1998:000 diskriminering avom
den lagen.med vad iläggning enligheti som anges

Diskrimineringsnämndcn

skalletnisk diskrimineringnämnd6 § Regeringen motutser somen
och halagkunnigOrdföranden skallledamöter.bestå tre varaav

erfarenhet domare.som
principielltombudsmannen råd iuppgifterNämndens är att ge

etnisk1998:000lagenfrågor tillämpningenviktiga motavom
författningsändringarföreslå dehos regeringendiskriminering och att

diskriminering.motverka etniskägnadeandra åtgärdereller är attsom
1998:000ärenden enligt lagenvidareNämnden skall motpröva

1998:000och lagenarbetslivetdiskriminering ietnisk mot
sexuell läggning.på grundarbetslivetdiskriminering i av

1999kraft den januarilag träder i lDenna



SOU 1997: 175 Fötfattningsförslag 31

Förslag till lag 1998:000 ändring lagenom av

1974:371 rättegången i arbetstvisterom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3§

Tvist skall handläggas enligt Tvist skall handläggas enligtsom som
denna lag får i stället denna lag får i ställetgenom genom
avtal hänskjutas till avgörande avtal hänskjutas till avgörandeav av
skiljemän. Detta gäller dock skiljemän. Detta gäller dock
fall i 31 första eller§ fall förstai 31 § ellersom avses som avses
tredje stycket lagen 1976:580 tredje stycket lagen 1976:580

medbestämmande i medbestämmande iom om
arbetslivet. heller får i tvist arbetslivet. heller får i tvist om
rörande föreningsrätt eller föreningsrätt eller
könsdiskriminering eller könsdiskriminering ellerom
otillbörlig särbehandling otillbörlig särbehandlingav av
arbetssökande eller arbetstagare arbetssökande eller arbetstagare
enligt lagen 1994:134 enligt lagen 1994:134mot mot
etnisk diskriminering etnisk diskriminering ellergöras
gällande avtal, före tvistens diskriminering enligt lagensom
uppkomst träffats tvisten 1998:000 diskrimineringatt imotom
skall skiljemän arbetslivet på grundavgöras sexuellutanav av
förbehåll för läggning gällanderätt avtal,parterna att görasom
klandra skilj edomen. före tvistens uppkomstsom

träffats skalltvistenattom
skiljemänavgöras utanav

förbehåll förrätt parterna attom
klandra skiljedomen.

Denna lag träder i kraft den l januari 1999
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ändring1998:000lagFörslag till avom

1001980:sekretesslagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9 kap.
20§

domstol igäller hosSekretessdomstol igäller hosSekretess
lagentillämpningenmållagentillämpningenmål avomavom

anställningsskydd,1982:80anställningsskydd,l982:80 omom
1976:580lagen1976:580lagen omom

arbetslivet,medbestämmande iarbetslivet,medbestämmande i
1994:260lagen31-331994:260lagen31-33 omom

anställning, 4-11offentliganställning, 4-11offentlig
1994:261lagen1994:261lagen omom

och15-20fullmaktsanställning,och15-20fullmaktsanställning,
jämställdhetslagen22-28jämställdhetslagen22-28

och 11-151991:433, 9och 11-15och 91991:433
etnisk1994:134lagenetnisk mot1994:134lagen mot

1998:000lagendiskriminering,målidiskriminering samt om
arbetslivetdiskriminering iuppgiftförkollektivavtal motom

sexuell läggninggrundpåellerpersonligaenskilds av
förkollektivavtalmålidetförhållanden,ekonomiska samt omom

personligaenskildsuppgiftellerenskildedenkan attantas om
förhållanden,ekonomiskaellerlidernärståendehonomnågon

enskildedenkandetbetydandeeller antas attskadaavsevärd om
närståendehonomeller någonuppgiften röjs.men om

ellerskadaavsevärdlideruppgift allmäniIfråga om
uppgiftenbetydandeisekretessengällerhandling ommen

röjs.år.högst tjugo
allmänuppgift iIfråga om

isekretessengällerhandling
år.högst tjugo
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21§

Sekretess gäller i ärende hos Jämställdhetsombudsmannen eller
Jämställdhetsnämnden enligt jämställdhetslagen 1991:433 för uppgift

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kanom om
den enskilde lider skada ellerantas att uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Sekretess gäller hos
Ombudsmannen etnisk Diskrimineringsombudsmannenmot
diskriminering och Nämnden och Diskrimineringsnämnden i

etnisk diskriminering imot ärenden enligt lagen 1994:134
ärende enligt lagen 1994:134 etnisk diskriminering, lagenmot

etnisk diskriminering förmot 1998:000 diskriminering imot
uppgift enskilds personliga arbetslivet på grund sexuellom av
eller ekonomiska förhållanden, läggning och lagen 1998:000

det kan den enskildeantas attom om
lider skada eller Diskrimineringsombudsmannenmen om
uppgiften röjs. för uppgift enskilds personligaom

eller ekonomiska förhållanden,
det kan den enskildeantas attom

lider skada eller men om
uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen 1994:749 om
Handikappombudsmannen för uppgift enskilds personliga ellerom
ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde eller någonantas attom
honom närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt
lagen 1997:379 försöksverksamhet avseende medverkanom av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister för uppgift enskildsom
personliga eller ekonomiska förhållanden, det kan denantas attom
enskilde lider skada eller uppgiften röjs.men om

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom
ar.

Denna lag träder krafti den januaril 1999

2 17-1547
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l Uppdraget

l l Direktiven
.

direktivenI Dir. 1997:07 har utredningens uppdrag enligtangetts
följande.

Utredaren skall kartlägga och analysera behovet lagstiftning till0 av
skydd dislcriminering i arbetslivet påmot grund homosexualitetav
eller sexuell läggning.
Utredaren skall kartlägga och redovisa andra länders lagstiftning0
och åtgärder frågan.i övrigt i
Om utredaren finner det lämpligt skall utredaren föreslå hur lag0 en

förbudmed diskriminering i arbetslivet påmot grund av
homosexualitet eller sexuell läggning skall utformad. Omvara
utredaren föreslår lagstiftning kräver följande frågor särskild
behandling:

Utredaren skall definiera vilka skall omfattas skyddettsom av—
diskriminering. Skyddet skulle kunnamot omfatta enbart homosexuella

grupp:eller vidare Diskriminering skulle kunna otillåten påen vara
grund sexuella läggning. Med vidare personkretsav en persons en
uppkommer flera gränsdragningsproblem och avvägningar vadom som

otillbörligt handlande.är
Utredaren skall utreda hur eventuellt diskrimineringsförbudett på-

grund sexuell läggning bör förbehålla sig till motsvarandeav
bestämmelser i jämställdhetslagen, lagen etnisk diskriminering ochmot

eventuell lagstiftning diskriminering i arbetslivetmoten av personer
med funktionshinder. detl sammanhanget skall också utredas hur
skadeståndspåföljden skall konstruerad fleravara om
diskrimineringsgrunder aktuella i ärende.är samma

Utredaren skall i samråd med utredningennära förbud motom-
diskriminering i arbetslivet med funktionshinder ochav personer
utredningen lagen etnisköversyn diskrimineringmot övervägaom av
hur lagstiftningen bör utformad. Utredningarna skall särskiltvara
samråda dels i frågan det lämpligt utformaär attom
diskrimineringsreglema och övriga bestämmelser på likartat ellersätt
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dels iolikabestämmelserna påutformaskäl sätt,det finns attom
diskrimineringsförbudflera olikagälla ärvad skallfrågan omsomom

tillämpliga.
inrättafinns behovdetdärutöverUtredaren skall attöverväga avom0

bl.a. detillvaratauppgifttillharmyndighet attsomen
handhasuppgift skallsådanellerhomosexuellas intressen avom en

ochombudsmannafunktionermyndigheter,dag befintligaredan i
nämnder..

betänkandetsläsanvisning:1.2 En

disposition
svenska ochsammanfattning, påfinnsbetänkandetInledningsvis i en

engelska.
överväganden. Iför våraunderlagbakgrund ochKapitlen 1-4 utgör

behandlarKapitel 6lag.behövsdetdiskuteraskapitel 5 enom
diskriminering.begreppet

kapiteldetalj 7i i äroch motiveraslagförslagVåra presenteras som
kortfattat iochmotiveringallmännavår mera

specialmotivering. Denvårkapitel ärförfattningskommentaren, som
kapitelläsa 7börjaförslag kan utan attdel vårtvillgenast ta avsom

kapitlen.tidigarededelha tagitförst av
vårakonsekvenserekonomiskaredovisaskapitel 9I avm.m.
denfrånbilaga låterfinns rapportbetänkandetSist iförslag. ensom

genomföra ochlåtit SCBvidiskrimineringundersökningstatiska av
genomfört viaundersökning vidensammanställningenbilaga 2 avsom

Lesbisk NuföreningenochRFSL

avgränsningarNågra1.3

fallerUtanförarbetslivet.förhållandena inomuppdragVårt avser
såledesberörstraffrätt. Viochfamiljerättfrågordärmed flera rörsom

homosexuellavåldbarn,vårdnadadoption, motfrågorallsinte omom
Utanförhomosexuella.omfattabörfolkgrupphetsbrottetoch motom
sådanasådan. Ihiv/aids-problematikenfrågorfaller också rör somsom

denintesärbehandlingeventuelltillorsakensituationer är
ingenSjukdomarsjukdomen. görsig,läggningen ihomosexuella utan
nekashomosexuellsjukläggning. Attsexuellvad gälleråtskillnad en
fall-enskiltgodtagbart ikan ettomplacerasanställning, etc. vara
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nämligen heterosexuell sjuk i motsvarande situation skulle haom en
behandlats på sätt.samma

Vi har vidare inte haft vår uppgift undersöka ellernärmareattsom
redovisa teorier och forskning kring homosexualitet och bisexualitet. I
detta betänkande däremd inte frågor såsomtas vad närmareupp som

med eller kan orsaker till horno-utgöra eller bisexualitet. Vimenas
beskriver inte heller horno- och bisexuellasnärmare livssituation, i
kulturellt eller historiskt hänseende m.m.

För fyllig redogörelse för homosexuellas situation ien mer
samhället hänvisas till betänkandena Homosexuella ocht.ex. samhället
SOU 1984:63 och Partnerskap SOU 1993:98, del A och B.
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ochutredningarTidigare2

överväganden m.m.

utredningar,förredogörelsekortfattadkapitel lämnasdettaI en
haft och harSverigeuttalanden iochhändelserlagstiftning, somm.m.
halvseklet.drygadethomosexuella underför främstbetydelse senaste

översiktårtalviktigaNågra2.1 en-

sexuellgrundarbetslivet pådiskriminering iskyddFrågan mot avom
utredningsväsendet vidsvenskadettidigare ibehandlatsharläggning

situation ihomosexuellasUtredningentillfälle. Detett omvar
slutbetänkandesittihomosexutredningen,samhället, som

förslagfram1984:63 ladesamhället SOUochHomosexuella som
avsnitt 2.3.nedanarbetsmarknaden;förhållandena påberörde bl.a. se

betänkandePartnerskapskommittén fram sittladenovember 1993I
rörde intebetänkandetoch B. Detdel1993:98, APartnerskap SOU

homosexuellasbehandladearbetsmarknaden,förhållandena på utan
2.6.nedan avsnittperspektiv,familjerättsligtsituation ett seur

historiskt,situation ihomosexuellasgenomgångfylligFör aven
betänkandena. Härtill deavseenden hänvisasm.fl.kulturellt anges nu

utredningar,översiktårtal överviktiganågraendast ensom
haft och hari Sverigeuttalandenochhändelserlagstiftning, somm.m.
halvseklet.drygaunder dethomosexuellaför främstbetydelse senaste

mellanförbindelserhomosexuella1944 vuxna0
avkriminaliseras

RFSLlikaberättigandesexuelltförRiksförbundet19500
bildas

frånsamlevnadhomosexuell äruttalarriksdagen1973 att en0
samlevnadsformacceptabelfulltsynpunktsamhällets

nedanjfr 2.2
heterosexuellaföråldersgränsnedre1978 somsamma0

förhållandenhomosexuellainförs förförbindelser
homosexualitetavskaffarSocialstyrelsen1979 som0

ukdomsbegrepp
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1984 betänkandet Homosexuella och samhället jfr 2.30 avges
nedan

1987 olaga diskriminering homosexuella kriminaliseras0 av
jfr 3.8 nedan

1988 lagen 1987:813 homosexuella sambor träder i0 om
kraft

1993 Betänkandet Partnerskap jfr 2.6 nedan0 avges
1995 lagen 1994:1117 registrerat partnerskap träder i0 om

kraft

2.2 Homosexuell samlevnad fulltär en

acceptabel samlevnadsform 1973

Riksdagen och regeringen har uttryck för statsmakternas officiellagett
hållning det gäller homosexuellasnär situation i samhället vid flera
tillfällen. Ett genomgående principiellt ställningstagande har under

år varit samlevnad mellan kön frånatt partersenare av samma
samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsforrnär se förstaen
gången LU 1973:20 116. Denna principiellt hållna ståndpunkt hars.
fått tjäna utgångspunkt i flera lagstiftningsärenden se bl.a.som prop.
l986/87:124 43. lagutskottets betänkandeI 1993/94:LU28, lågs. som
till grund för års1994 lag registrerat partnerskap, har sakenom
uttryckts det bör inte ankomma på samhälletatt att-som genom
lagstiftningen eller på uttryck försätt några värderingarannat närge-
det gäller människors ordna sin samlevnad bet.sätt 9.att s.

Dessa uttalanden har lämnats i lagstiftningsärenden av
familjerättslig karaktär. När det allmänt gäller diskrimineringmera av
homosexuella uttalade regeringen, inför 1987 års kriminalisering av
diskriminering homosexuella, det självklart varje formäratt attav av
diskriminering homosexuella bör motarbetas och börsträvanattav vara

homosexuella inte skall behöva dölja sin läggningatt rädsla förav
omgivingens reaktioner prop. l986/87:124 36.s.

Uttalandena väl förenliga med regeringsformensär förbud mot
diskriminerande normgivning det gäller andra grundernär sexuellän
läggning 2 kap. 15 § RF. Syftet med den bestämmelsen klartär att ge
uttryck för negativ särbehandling sådanapåatt grunder ochsom ras
etniskt inte kan sig i fråga deaccepterasursprung vare om
medborgerliga fri- och rättigheterna eller inom rättsordningen i övrigt
jfr l975/76:209 100.prop. s.
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ochHomosexuellaBetänkandet2.3

1984samhället

önskemålSocialutskottetuttaladeriksmöte1976/77 årsUnder om en
situation ihomosexuellasbelysaskullebl.a.undersökning som

parlamentarisktdentillsattes sammansatta1978januarisamhället. I
samhället denihomosexuellas situationUtredningenkommittén om

bl.a.uppgiftKommitténs atthomosexutredningen.s.k. var
dokumentationvetenskapligtillgängligredovisasammanställa och om

undanröjabehövdes föråtgärderföreslå attochhomosexualitet att som
homosexuella.diskrimineringkvarvarande av

diskrimineringmotverkamålsättningsin attUtredningen somangav
och stödjasamhälletfåhomosexuella och öppet accepteraattattav

slutbetänkandesittöverlämnadeKommitténhomosexuella.
augusti 1984.i1984:63SOUsamhälletochHomosexuella

homosexuellasöversiktanlagdbrett överBetänkandet utgör en
innehållersärskilt. Detdäremot intebisexuella berörssituation; en

historiskoch idagvillkor ihomosexuellasbl.a.redovisning av
denhomosexuella,diskrimineringformerolikabelysning, avav

kyrkanshomosexualitet,forskningfrigörelsekampen,homosexuella om
såsomområden,flertalpågällandegenomgång rätt ettoch avensyn

arbetsrätt.ochfamilj erätt
syfteiundersökningarutföra attvidare låtithadeUtredningen

iUndersökningarna,samhället.isituationhomosexuellaskartlägga
dels tillallmänheten,tilldelsriktade sigenkäter,ochintervjuerform av

homosexuella.
utredningenfannarbetslivet attförhållandena inomVad gäller

kundeDiskrimineringenförekom.homosexuelladiskriminering av
nekadesförflyttade,blevanställning,vägradeshomosexuellabestå i att

degrundvalPåanställningar.frånsadesellerbefordran avupp
emellertid inteutredningenvågadegenomföralåtitundersökningar man

Enligtutbredd.särskiltdiskrimineringfaktiskfastslå att var
fråganföravgörandedock intedetmeningutredningens omvar

ellerförekom i störrediskrimineringenfaktiskadenlagstiftning om
70-71:följandeanförde härUtredningenomfattning.mindre

fördömandelikaintehomosexualitettill äri SverigeInställningen somnumera
tillfredsställande.ifrånlångtdettaSituationentidigare. är trots
Homosexuella ärrelationerhomosexuellas ärkring stort.Hemlighetsmakeriet

så litendenberoende mötersamhälleti attsärskiltvidare utsatt gruppen
starksärskiltnågonmedofta intehomosexuella mötsförståelse. Angrepp mot

påhandikappade, möts ettandramedan t.ex.reaktion mot grupper,angrepp
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sådant fortsatta blir omöjliga. FörhållandeEn orsak till dettasätt att angrepp
många inte vågarkan ställa för homosexuella rädsla föratt attvara upp av

misstänkta för homosexuella.själva bli En orsak sexuellaatt är attvara annan
tvåhandlingar mellan kön strider traditionellmotpersoner av samma

sexualmoral. Sammanfattningsvis kan det slås frågorfast rörandeatt
inbördes relationer,homosexuellas samhällets inställning och lagstiftning är
frågor. såledessociala Detviktiga angelägen uppgift Förbättraär atten

situation,homosexuellas vilket bäst sker samhället erkänneröppetattgenom
delhomosexuella det. Genom sådant erkännande kanettsom en av en

homosexuellas situation uppnås.förbättring kan for nå dettaMan attav
- — använda olika metoder.erkännande —

utgår från förhållandetmetod det dagensEn med självförtrycksituationatt
homosexuella, fördomar och diskrimineringhos hänger ihop med bristfällig

kännedomeller felaktig homosexuella. Från utgångspunkt detdenna ärom
med information homosexuellabl.a. viktigt och homosexualitet inomom

arbetsmarknadenutbildningsväsendet, och i samhället i övrigt.
erkänna homosexualitet samhälletEtt delsätt äratt attannat som en av

homosexuella.införa lagstiftning Visserligen kan exempelvis interör ettsom
förbud diskriminering åtminstone kort siktstraffsanktionerat intemot --

å effektenbidra till fördomar det har andra sidan den positivautrotasatt men
bara diskrimineringsamhället markerar inte förbjuden ävenär attatt utanatt

likvärdiga andra framstårhomosexuella människor. effektDennaär som
mycket betydelsefull. - - Mot bakgrund det anförda vi det förattav anser-

nödvändigtundanröja diskriminering i de angivna betydelsema är attatt av oss
lagstiftning diskriminering.genomföra mot

föreslog lagstiftning homosexuellaUtredningen i syfte jämställaatt
föreslåminoritetsgrupper. Utredningen valde intemed andra utsatta att

med förbud homosexuella.särskild lag diskriminering Imot aven
föreslagna beslutadeföreslog den då lagenstället inteännuattman men

homosexuella.diskriminering skulle omfatta skydd företnisk ävenmot
Arbetsmarknadens uttalade sig under utredningens arbete.parter

framhöllOrganisationerna sin mening det derasatt attsom var ansvar
diskriminering homosexuella.motverka av

betänkandet behandladesNär i regeringskansliet anslöt sig
föredragande statsrådet till utredningens särskilduppfattning attom en
lagstiftning diskriminering homosexuella arbetsmarknadenpåmot av

borde införas. Skälet till dettainte enligt propositionen, attvar,
förhållandena arbetsmarknaden huvudsakligenpå ansågs böra lösas av
arbetsmarknadens och förhandlingarmed och avtalattparter systemet

arbetsmarknaden borde innebära osaklig ochpå skyddett mot
behandling arbetstagarna. anfördesdiskriminerande Dessutom attav

läggning redan befintliga regler enligthänsyn till sexuell enligt
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l

l organisationemas uppfattning inte saklig grund för elleruppsägningvar

i omplacering prop. 1986/872124 14.s.
förslagInte heller utredningens lagen etniskatt motomi

l diskriminering skulle omfatta homosexuella ledde till lagstiftning.även
Sammanfattningsvis medförde utredningens arbete inte någon

lagstiftning diskriminering i arbetslivet homosexuella ellermot av
heterosexuell läggning. Utredningen lämnade iänpersoner av annan

stället förslag till kriminalisering diskriminering homosexuellaav av
se 3.8 och förslag till lag homosexuellaavsnittet sambor.en om

homosexuella sambor, kraftLagen 1987:813 trädde i den lom som
januari innebär uppräknade bestämmelser sambor1988, vissaatt om
skall tillämpas då två lever tillsammans iäven ettpersoner

förhållande.homosexuellt

2.4 Folkhälsoinstitutets uppdrag 1992

beslutade december SocialstyrelsenRegeringen i 1987 att ettge
övergripande för samordningen för homosexuella.insatseransvar av
Samordningen beröra flera samhällsområden och skulle beståangavs
bl.a. samla kunskaper och erfarenheter kan användas föri att som
information och attitydpåverkan.

l julisamband med inrättandet Folkhälsoinstitutet den 1992I lav
l överfördes för bl.a. informationSocialstyrelsens iansvar

samlevnadsfrågor till bakgrund därav beslutadeinstitutet. Mot
uppdraget angående de homosexuellasregeringen i december 1992 att

skulle överföras från Socialstyrelsen till Folkhälsoinstitutet.situation
fullgörainnebär Folkhälsoinstitutet harRegeringens uppdrag attatt

följande uppgifter:
förövergripandeför samordning insatseratt en avansvara-

homosexuella,l
Å bl.a. vad gällerfölja utvecklingen homosexuellas situation,att av-

vilkaförekomst diskriminering och sådant fall ieventuell i övervägaav
former motverkas,diskriminering kan‘

inforrnationsinsatservidta och följa andra myndighetersatt egna-
homosexuellasfölja forskningen homosexualitet ochsamt om

förhållanden,
återkommande lämna sinregeringen översamt att rapporter-

verksamhet.

Bakgrunden till uppdraget konstaterande i regeringensär ett
1986/87: homosexuellas samhället detproposition 124 situation i attom

förekommer dold, ibland omedveten oacceptabel behandlingen av
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homosexuella och diskriminering homosexuella skall kunnaatt, om av
undanröjas, det nödvändigt samhället bidrar till negativaär att att
attityder och felaktiga begreppsbildningar motverkas.

Folkhälsoinstitutet följer forskning homosexualitet och utom ger
forskningsrapporter och litteratur. Vidare institutetannan arrangerar
konferenser, och bedriver informations- och upplysningsverksamhet.

fördelar också särskilda tillMan medel homosexuellas organisationers
verksamhet på nationell nivå, bl.a. Folkhälsoinstitutet har arbetat med
konkreta projekt våld homosexuella, massmedier ochrör motsom
homosexuella, invandrare och homosexualitet och sammanställningen

olika statliga myndigheters insatser det gäller homosexuellasnärav
situation. Institutet har lagt vikt vid utbildnings- ochstor
infonnationsverksamhet. Folkhälsoinstitutet har också det övergripande

för frågor hiv/aids. Under hösten har1997ansvaret om
förstaFolkhälsoinstitutet färdigställt sin med redovisningrapport av

verksamheten till regeringen. årenRapporten 1993-1996.avser
Vi återkommer till Folkhälsoinstitutets verksamhet under avsnitt

7.11.

Undersökningen2.4.1 Sex Sverige 1997i

År genomfördes första1967 i Sverige den befolkningsbaserade- —
sexualundersökningen världen.i Rapporten publicerades 1969 ettsom
delbetänkande från Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor

upplysningsarbetet, sexuallivetundervisnings- och med titeln Omi i
Sverige SOU 1969:2.

omfattande befolkningsbaserad undersökning har intelikaEn
förrän den Folkhälsoinstituet finansieradegenomförts av

undersökningen sexuallivet 1996Sex Sverige. Om Sverigeii
publicerades våren utförts SIFO och1997. Undersökningen, ensom av

forskare, befolkningsbaserad urvalsundersökning där deärgrupp en
deltagit besvarat standardiserade frågor under intervju. Som ettsom en

frågeformulärled i intervjun har de deltagit fyllt i skriftligaävensom
flera, de förstaden förstaRapporten, är presenterarsom av

uppgifterna från undersökningen. Undersökningen kvantitativ medär
bruttourval individer. dessa deltog 595 250 Av 2 810ett personerav

bortfalletprocent i undersökningen. detI ärrapporten attanges

datainsamlingen, dvs.SIFO har genomfört intervjuerna. Utprovningen av
frågeformulär, analysen data och författandet har gjorts ettrapportenav avav
forskarlag vid Sociologiskaletts docenten Lewin institutionen,Bosom av
Uppsala universitet.
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svarsfrekvens för befolkningsbaseradrimligovanligt Enstort. en
enligt forskarna i dag högre 70intervjuundersökning änär procent.

olika erfarenheter ochhar räknat förekomstFörfattarna av
sexualliv, såsomtill människors i Sverigeförhållanden med anknytning

andra sexuella handlingar i olikafrekvens samlag ochförekomst och av
hälsa ochmellan och kvinnor, sexuellåldrar, skillnader män

oförmåga och problem, sjukdomar ochtillfredsställelse, sexuell
homosexuella förbindelserpornografi, prostitution,övergrepp, m.m.

omfattat förhållandena i arbetslivet.har inteRapporten
förhållandenredovisas sexuellakapitel- de i15I rapportenett av -

kön delsyftet med dennaDet primäramellan människor avav samma
omfattningen och utbredningenkartläggaharstudien varit att av

riktar sig tilloch upplevelsersexuella erfarenheter personer avsom
intervjupersoner.studien omfattade 2 600delkön. Denna avsamma

vilketeller mycket lågflera frågorna lågSvarsfrekvensen på varav
långtgåendeutfärda varningarföranlett forskargruppen motatt

tolkningar resultaten.av
majoritetenundersökningen visar denfrånResultaten att stora

karakteriseraserfarenheter kanupplevelser ochenbart har somsom
människorockså mindreheterosexuella. finns dockstrikt Det en grupp
påfallandeeller mindreliv medlever sinai samhället mersom

hur mångabildStudien inte någonhomosexuella inslag. avger
heller tillåterhomosexuella. Inteidentifierar sig somsompersoner
homosexuellttiden, alltsådata någraframtagna överutsagor om

tillfrågadebefolkningen. deblandeller minskat Avbeteende ökat
förförhållande medstadigtilevde 0,6 procent ettmännen en man;

homosexuell samlevnad 0,5siffra förmotsvarandekvinnor procent.var
homosexualitet:fyra dimensioneridentifieradeForskarna av

sexuellafantasier ochsexuellasexuell attraktion,förälskelse,
överlagoch handlingsmönsterbisexuella tanke-handlingar. fannDe att

homosexualitet. tioexklusiv Drygtlångt vanligare procentänär av
människorsexuellthade fantiseratsamtliga intervjupersoner avom

inslag isporadiskadock sketthadekön. Detta somsamma
Andelenheterosexuella tankar.domineratsfantasimönster avsom
underkönenbartfantiserat ensamma varpersoner avompersoner som

mycket mindreförälskelseattraktion ochHomosexuellprocent. var
fantasier.homosexuellavanligt än

2,4homosexuella handlingardet gälldeNär procent avuppgav
sexuell kontakthaft formde någonsamtliga intervjupersoner att av

2 vidsocialt arbeteMånsson vid Institutionen forSven-AxelProfessor
förhållanden mellankapitlet SexuellaforGöteborgs universitet svarar om

kapitelkön 9.människor av samma
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med enbartAndelen intervjupersonermed kön.personer av samma
förhållandevis liten, halvhomosexuella erfarenheter procent.ca envar

obetydlig. flesta democh DeSkillnaden mellan kvinnor män var av
haft förhållanden medhomosexuella hade ocksåhaft kontaktersom

kön.motsattpersoner av
visade studienskillnader mellan könendet gäller mänNär att

fantasierkvinnor, lever sinamindrefantiserar änmänän att ut mermen
Över fantasierhaft sexuellade kvinnor90kvinnor. procent omsomav

medkontakter enbarthade haft sexuellabåde och kvinnor, män.män
väl medganskafann resultatenForskarna överensstämmeratt

länder.motsvarande studier i andra
beredskapenöppenheten ochslutsatsenAvslutningsvis drogs attatt

förefallerhomosexualitetfrågoroch taladiskutera rör varaom som
inställningfaktum allmänhetensDock kvarstårtidigare. attstörre ännu

ambivalens.ellerpräglas misstro åtminstoneattityder alltjämtoch av
mindre negativa.kvinnor klartbland medangäller särskiltDetta män är

läggningmed homosexuellbetyder, enligtDetta attrapporten, personer
livsform omgivnavälja ochfortfarande måsteväsentligtallti väg av

ihomosexualitetenvidhäftarföreställningaralla de negativa som
samhället.

etniskFörbudBetänkandet2.5 mot

1992arbetslivetdiskriminering i

septemberlade ietnisk diskrimineringåtgärderförUtredningen mot
diskrimineringetnisk islutbetänkande Förbudfram sitt1992 mot

för lagentill grundFörslaget lades1992:96.arbetslivet SOU
juli 1994.sedan den 1gällerdiskrimineringetnisk1994:134 mot som

sexuellagrund någonspådiskrimineringskyddinteLagen mot avger
läggning.

framfördes1992remissbehandlades höstenbetänkandet attNär
diskrimineringutsträckas tillförslag borde ävenutredningens att avse
frågan intedockansågRegeringengrund homosexualitet.på att varav

lagstiftningsärendet.föreliggandedetför itillräckligt utredd att tas upp
homosexuellaförtill skydddiskrimineringslagstiftningFrågan om

diskrimineringetnisklagförslagetriksdagen dådärefter i mottogs upp
detframförde därvidArbetsmarknadsutskottetbehandlades. syntesatt

homosexuelladiskrimineringlagstiftningföreligga behov motett avav
beredningsarbeteavvakta detbordearbetslivet,i att sommanmen

Partnerskapskommitténsanledningmedregeringskanslietpågick i av
12.1993/94:AU9förslag bet. s.
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Lagen etnisk diskriminering har kritiserats och mångamot av
föga användbar. Regeringen har under våren 1997ansetts gett en

särskild utredare i uppdrag lagen. Utredningengöra översynatt en av
har tagit EDA-utredningen. Enligt utredningens direktiv skallnamnet
utredaren bl.a analysera vilka orsaker kan ligga bakom fallattsom av
påstådd etnisk diskriminering på arbetsmarknaden inte förts till
Arbetsdomstolen omfattningi den förväntades vid tillkomstensom av
lagen dir. 1997:11. EDA-utredningens betänkande Räkna med
mångfald SOU föreligger1997:174 samtidigt med detta betänkande.

2.6 Betänkandet Partnerskap 1993

Riksdagen avslog under och1989 1990 flera förslagmotioner med till
lag s.k. registrerat partnerskap för homosexuella. En sådanen om

registrering skulle, enligt motionerna, möjliggöra flertaletatt av
äktenskapets rättsverkningar blev tillämpliga på det homosexuella
förhållandet.

Socialstyrelsen presenterade i juni 1990 förslag till lagstiftningett
registrerat partnerskap. Förslaget ledde inte till lagstiftning.om

I stället tillkallades i januari 1991 utredning tog namneten som
Partnerskapskommittén. Kommittén hade i uppdrag dels göraatt en
utvärdering 1987 års lag homosexuella sambor, dels övervägaav om
behovet lagstiftning registrerat partnerskap.av om

Partnerskapskommittén i november betänkandet1993avgav
Partnerskap SOU 1993:98 med förslag främst till lagny om
partnerskap. föreslogRegeringen inte någon lag på grundval av
betänkandet. lagutskottet arbetadesInom i stället fram förslag tillett
lagstiftning bet. 1993/94:LU28 väsentligen byggde påsom
Partnerskapskommitténs betänkande. Förslaget ledde till lagen
1994:1117 registrerat partnerskap trädde kraft deni l januariom som
1995. Enligt lagen kan två kön låta registrera sittpersoner av samma
partnerskap i bl.a. domstol. En sådan registrering innebär de flestaatt
bestämmelser gäller för äktenskap blir gällande för det registreradesom
partnerskapet. Dock medger lagen inte homosexuella adopterar barnatt
eller de registrerats har vårdnadatt partnersom som gemensam om
barn. Lagstiftningen insemination och befruktning utanför kroppenom
gäller inte heller.

Partnerskapskommitténs arbete avsåg inte förhållandena inom
arbetslivet. betänkandeDess och utskottets behandling frågan kanav
dock uttryck för principiella ställningstaganden lika-sägas ge om
behandling har betydelse för övervägandenävenm.m. som om
diskriminering i arbetslivet.
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efter 1993Tiden2.7

riksdagen hösten 1995gjordearbetsmarknadsutskottetförslagPå ettav
lagstiftningbehovettillkännagivande till regeringen motavom

1995/96:AU3.arbetslivet bet.homosexuella idiskriminering av
skulleregeringenutgick frånanförde det övervägaUskottet attatt

erfarenheternabakgrundlagstiftningsfrågan bl.a. mot annanavav
tillåterkommaskulleantidiskrimineringslagstiftning och regeringenatt

överväganden.resultatet dessaredovisningriksdagen med avaven
sammanhangetfrån den idet utgickutskottetVidare ävenattattangav

Diskrimineringsombudsmannensutvidgningfråganväckta avom
iArbetsmarknadsutskottet hade,skulle bli belyst. nämntsmandat som

föreliggatill känna dettidigareredanavsnitt 2.5 ettatt syntesgettovan,
homosexuella arbetslivetidiskrimineringlagstiftningbehov mot avav

12.1993/94:AU9bet. s.
1995/96under riksmötetbehandladeKonstitutionsutskottet

bet.diskrimineringregeringsformenskydd iförstärktmotioner motom
diskrimineringförbudanledning motioner1995/96:KU8. I motomav

tillförarbetenadet ierinrade utskottetfunktionshindrade attomav
ställadet möjligtframhållits interegeringsfomien är attatt upp en

mellanskillnadförbjuder lagstiftninggenerelltgrundregel göraattsom
föruttryckstadgandevalti ställetocholika ettatt gersommangrupper

medborgare.likabehandlinggrundsatsen avom
diskrimineringförbudmotionergrundPå mot avomav

det enligtbetänkandeutskottet ihomosexuella uttalade attsamma
detvekankunde råda någonuppfattning inte attutskottets om

alltjämtsamhälletvidsynthet iochökad toleranshomosexuella trots en
pålagstiftningenskäl föralltså godafannsDet attär utsatt grupp.en

erinradeskydd. Utskottetsärskilthomosexuelladeolika ettsätt omger
brottsbalkensregel iinförts1994årdet så sentatt ensom

försvårandeinnebär detstraffmätningsbestämmelser äratt ensom
grundpånågonkränkaför brott varitomständighet motivet attettom

värdefulltdet ocksåUtskottet ansågläggning.homosexuelladennesav
fortlöpande arbete iverksamheten pågårstatligadendet inom ettatt

tillhänvisadeUtskottethomosexuella.för deöka skyddet attsyfte att
deutvecklingenföljauppdraghar regeringensFolkhälsoinstitutet att av

ochdiskrimineringgällerbl.a. det atthomosexuellas situation, när
homosexuella.församordna insatser

direktmotionsförslagbiträdaberettUtskottet inte ettatt omvar
regeringsformen.diskrimineringsförbud i

uttalat1996/97riksmötetdärefter underharKonstitutionsutskottet
åtgärder ividareavvaktas innanbetänkande bordeutredningsdennaatt

vidtogs.föreliggande motioneranledning av
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januariDen 1 1997 gjordes omfattande ändringar i utlänningslagen
1989:529 bakgrund regeringens förslag i propositionenmot av
Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv prop. 1996/97:25 som

Åndringamariksdagen i december 1996. innebär vidgatantogs ettav
skyddsbegrepp frågai möjligheten uppehållstillstånd iattom
Sverige. flyktingarFörutom till enligt flyktingkonvention1951 års kan
uppehållstillstånd till riskerar dödsstraff,även ges personer som
kroppsstraff eller omänsklig behandling, flyr påannan personer som
grund väpnad konflikt eller miljökatastrof samtav personer som
förföljs på grund kön eller homosexualitet kurs. här. Orsaken tillav

förföljelse på grund homosexualitet eller kön hänförtsinte tillatt av
skyddsbestämmelsen för flyktingar bedömtregeringenär att att
homosexualitet eller kön inte kan grunda tillhörighet till vissanses
samhällsgrupp.
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3 Gällande rätt

dettaI kapitel redovisas de svenska rättsregler har betydelse försom
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning. Fokus iärav
första hand inställt på regler har direkt betydelse för homo- ochsom
bisexuella i arbetslivet, regler diskrimineringäven i allmänhetmen om
berörs.

1 Huvudlinj er

grundläggandeDe bestämmelserna skydd diskriminering finnsmotom
i regeringsformen RF. kap.I l 2 § RF slås fast den offentligaatt
makten skall med respekt för alla människors lika förvärde ochutövas
den enskilda människans frihet och värdighet, liksom etniska,att
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter behålla och utvecklaatt

kultur- och samfundsliv bör främjas. Detta s.k.ett eget är ett
programstadgande inte kan gällande det allmänna igöras motsom
domstol, det har betydelse allmänt ställningstagandeett motmen som
diskriminering och det kan åberopas JO i ärenden gällerav som
diskriminering från offentliga eller funktionärers sida. kap.I 2organs
15 § lag eller föreskrift inte får innebära någonsägs att attannan
medborgare missgynnas därför han med hänsyn till hudfárgatt ras,
eller etniskt tillhör minoritet. stadgande innebärDetta ettursprung en
förbud diskriminerande lagstiftning norrngivning. Förbudet riktarmot
sig till till norrngivaren främst riksdagen och kan åberopasinte i- -
domstol enskild individ för talan arbetsgivare.motav en som en

vidareRF krav på allas likhet inför lagen saklighetett attsamtanger
och opartiskhet skall iakttas inom den offentliga förvaltningen kap.l

RF.9§ Iden mån den offentlige arbetsgivarens handlande utgör
myndighetsutövning anställningsbeslut hör till den kategorint.ex. ett-

innebär regeln förbud diskriminering får omfattaett mot antassom—
förbud diskriminering på grund sexuelläven läggning. Enmot av
arbetstagare kan dock inte med stöd regeln med framgång hävda ettav
anspråk direkt den offentlige arbetsgivaren.mot

reglerDe har inriktning på diskriminering inämntssom nu
allmänhet. detNär särskilt gäller arbetslivet finns det inte några
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allförbjuderheltäckandegenerelltbestämmelser som --
behandlarochlagar,olikastället kandiskriminering. I ensom varur

tillämpningsområden,har andraoch primärtarbetslivetaspekt aven
frånhandlandeorättvistgodtyckligt ellerförskyddutläsas visst enett

otillåtenförbjuder1991:433Jämställdhetslagenarbetsgivare.
diskriminering,etnisk1994:134lagenochkönsdiskriminering mot

etniskförbjuderarbetslivet,gäller ihuvudsakligenbestämmelservars
missgynnasnågonkönsdiskrimineringMeddiskriminering. attavses
direkt ellermissgynnandet haromständighetersådana ettunder att

etniskMedkönstillhörighet.missgynnadesmed densambandindirekt
imissgynnasellerdiskriminering att personergrupp avpersonavses en

ellerför orättviseller påandra utsättsförhållande till sättannat
etnisktnationellt ellerhudfärg,grundpåbehandlingkränkande ras,av

trosbekännelse.ellerursprung
ochregeringsforrnenreglerna iregler,generellaVissa t.ex.

l982:80lagenför uppsägning igrundsakligbestämmelsen omom
ibetydelsevidarehar ävenanställningsskydd, LAS,

diskrimineringssammanhang.
förbjuderuttryckligenbestämmelsernågrafinns inteDet som

arbetslivet.isexuell läggninggrunddiskriminering på av
karaktärofta harlagarna,arbetsrättsligaför deutgångspunktEn som

tillhänsynallagäller fördeskyddslagstiftning, utanär attav
sexuellelleretnisktegenskaperellerdragsärskiljande ursprungsom

tilltvingandevidarelagstiftningendelar ärläggning. Stora av
Vissaavtalas bort.lagligenkan intedvs.förmån,arbetstagarens

kollektivavtalöverenskommelserdock frångåskanlagregler genom
ingåsavtalEttorganisationer.och fackligaarbetsgivaremellan avsom

avvikelserinnehållerochenskild arbetstagareocharbetsgivare enen
inackdeltill arbetstagarens ärlagtvingandemedjämförelse äri ensom

sådantingåförmåsenskilde arbetstagare ettogiltigt. Denprincip som
överenskommelsen.bundenprincip inteavtal alltså ioförmånligt är av

arbetsmarknadenoffentliga sektorndenFörhållandena inom av
1975:580lagenLAS,T.ex.den privata.från de inomnågotskiljer sig

dendelarocharbetslivet, MBL,medbestämmande i stora avom
helavisserligengälleri övrigtlagstiftningenarbetsrättsliga
vissalltjämtsidan finnsoffentligapå denarbetsmarknaden men

båda sektorernamellan deskillnadernadocksärreglering. Numera är
alltsektorernade tvâtendensengenerelltochsärskilt är attinte stora

dockfinnsskillnadviktigregler.likalydande Enmedreglerasmer
behandlasingående. Dessaanställningarsreglernaalltjämt i om

nedan.närmast
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3.2 Anställning

På den arbetsmarknadenprivata sedan gammaltär utgångspunkten att
arbetsgivare kan anställa den arbetssökande han finner lämplig. Hären

råder i friprincip anställningsrätt; arbetsgivaren bestämmer när,en om
och han skall anställa. Ytterst den privata äganderätten följervem attav
arbetsgivaren har frihet bestämma hur arbetsorganisationenatt t.ex.
skall vilka yrkeskvalifikationer arbetstagarna skall uppfyllaut, ochse
vilka andra egenskaper de skall ha. Jämställdhetslagen, lagen mot
etnisk diskriminering och lagen 1974:l3 anställningsfrämjandeom
åtgärder, den s.k. främjandelagen, några begränsningar i dennaanger
huvudregel. Något krav på anställningsbeslut skall fattas på sakligaatt
grunder, eller den private arbetsgivaren huvudatt skallöver taget
kunna motivera sina anställningsbeslut, finns dock inte. En privat
arbetsgivare kan därför välja systematiskt och medatt öppna
hänvisningar till de sökandes sexuella läggning neka anställaatt t.ex
homosexuella arbetssökande. finnsDet inte någon rättslig möjlighet att
ingripa sådan särbehandling på grund arbetssökandesmot av en
sexuella läggning.

I vissa kollektivavtal finns inskränkningar i arbetsgivarens fria
anställningsrätt. Det saknas dock, såvitt känt, kollektivavtal eller andra
regleringar med utgångspunkt från arbetssökandes sexuellasom
läggning inskränker arbetsgivarens bestämmanderätt.

Den statlige arbetsgivaren förutom jämställdhetslagen, lagenär mot
etnisk diskriminering och främjandelagen bunden bestämmelsen iav
ll kap. 9 § andra stycket RF och 4 lagen§ 1994:260 offentligom
anställning, LOA. LOA vid tillsättning statlig tjänst skallattanger av
avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och
skicklighet. förtjänstMed erfarenhet och tidigareavses vana genom
tjänstgöring och med skicklighet förstås lämplighet för anställningen
med hänsyn till utbildning, yrkeskunnande erfarenhet.och Som sakliga
grunder räknas vidare bl.a. företrädesrätt till återanställning efter
uppsägning tillämpning reglerna i främjandelagen. Regelnsamt av ger

för beakta allmänna arbetsmarknads-,även jämställdhets-,utrymme att
sysselsättnings- och socialpolitiska mål. En arbetssökande av
underrepresenterat kön, har det kan med hänvisning tillansetts,
grundlagen beredas anställning inte bara den sökande jämbördignär är

frågai förtjänst och skicklighet, också sökanden i detutan när ärom
jämbördig.närmaste

iAnställningsförfarandet och de bedömningsgrunder användssom
vid anställning hos i LOA och anställningsförordningenstaten anges
1994:373. Anställningsbeslut myndighetsutövning.utgör nämntssom
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överklagakanförbigångenfelaktigtsigDen ansersom
till regeringen.anställningsbeslutet, ytterst

kap. 9 § RFgäller regeln i 1kommunale arbetsgivarendenFör om
denuppgifter inomfullgörandraochförvaltningsmyndigheteratt som

införlikhetbeakta allasverksamhetskall i sinförvaltningenoffentliga
Regeln kanopartiskhet.ochsaklighet ettiakttalagen somsamt ses

skallkommunernatorde ligga avgöradiskrimineringsförbud. dettaI att
ochförtjänstgrunder såsomsakligaenligtanställningsfrågor

bestämmelsergenerelladock ingafinns därutöverskicklighet. Det om
dessa delargäller iinteanställningsförordningenochLOAanställning;

har däremotarbetsgivarenkommunalesidan.kommunala Dendenpå
och lagenjämställdhetslagenfrämjandelagen,efter LAS,sigrättaatt

lämplighetsfrågor,beslut idiskriminering. Kommunernasetniskmot
vilketpersonal, kan inte överprövasanställninggällerdetbl.a. när av

kanTillsättningsbeslutdel kommuner.möjligt itidigare numeraenvar
kap.10enligtlaglighetsprövningöverklagasendast genom

1991:900.kommunallagen
förbjuderregleralltsåsaknasSammanfattningsvis som

på denanställningvidsexuell läggninggrundpådiskriminering av
arbetsgivarekommunalaochstatligamedanarbetsmarknaden,privata

lagligendärmed inteochanställningvidsaklighetiakttahar synesatt
anställningsbeslut.vidläggningsexuellbeaktakunna

Anställningsvillkor3

de kan intetvingande dvs.allmänhetilagarnaarbetsrättsliga ärDe -
gälleroch dearbetstagarenenskildedenfall inteavtalas bort, i vart av -

arbetsmiljö kansäkerochtillför alla. Rättenallmänhet semesteri t.ex.
enskild arbetstagareförinskränkasgiltig verkanmeddärför inte ensen

lagreglerAndraavtal.sådantingåförmåsskullesjälvdenne ettattom
ellerarbetsgivaremellanöverenskommelsefrångåskan engenom en

fackligadenorganisation. Ifackligochorganisationdennes en
sådanförgarantiliggaharmedverkan attorganisationens ansetts enen

otillbörligdiskriminerande ellerfåröverenskommelse inte en
utformning.

enskildskyddetverksammalagarna attsidan motvidDet mest enav
tordearbetstagare,andravillkorifår finna sig änarbetstagare sämre

verkan. Ettnormerandeochbindandekollektivavtalensligga i
enskildadebinderföreningträffats ävenkollektivavtal enavsom

och arbetstagare ärArbetsgivareföreningen.imedlemmarna som
träffaverkanbindandemedkollektivavtal kan intebundna av
avtalMBL. Ettavtalet 26-27strideröverenskommelser motsom
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lön strider kollektivavtalt.ex. alltså ogiltigt, till ochmot ett ärom som
med det "privata avtalet den organiserade arbetstagaren bättreom ger
förmåner kollektivavtalet.än

arbetstagareDen inte fackligt organiserad däremot,är är,som
bunden privat avtal han ingått. Om något sådant särskiltettav som
avtal inte ingåtts, vilket torde det vanligaste, dock denvara anses
oorganiserade arbetstagarens anställningsavtal hämta sitt innehåll från
kollektivavtalet. Indirekt får alltså kollektivavtalet betydelse föräven
de villkor arbetsgivare kan tillämpa oorganiserademotsom en
arbetstagare.

Jämställdhetslagen innehåller förbud lönediskriminering mellanmot
kvinnor och och könsdiskrimineringmän i övrigt vad gäller
anställningsvillkor. Lagen etnisk diskriminering stadgar förbudmot

otillbörlig särbehandling på etnisk grund såvitt oförmånligamot avser
anställnings- och arbetsvillkor.

Även 36 § avtalslagen 1915:218 kunna användas för attanses
jämka eller lämna avseende oskäliga anställningsvillkor. Iutan
Arbetsdomstolens AD finnspraxis avgöranden där domstolen med
stöd 36 § lämnat lönevillkor avseende och stället bestämtiutanav en
skälig lön t.ex. 1982AD 142.nr

36 § avtalslagen kunna tillämpas för det fallävensynes en
arbetsgivare tillämpar anställnings- eller arbetsvillkor för visssämre en
arbetstagare på grund dennes sexuella läggning. Någon särskildav
rättsregel förbjuder sådana diskriminerande villkor motsom en
homosexuell eller bisexuell arbetstagare på grund dennes sexuellaav
läggning finns dock inte.

3.4 Arbetsledningsbeslut

Arbetsgivaren leder och fördelar i princip arbetet. denI ingårrätten
besluta hur arbetet skall organiseras,t.ex. att om om

ordningsföreskrifter och kontroll på arbetsplatsen, vidare vidtaatt
omplaceringar och omflyttningar och utvälja personal till utbildningatt
och befordran. Arbetsgivarens beslut sådanai frågor vanligenanses
inte kunna angripas på rättslig väg.

Arbetsgivarens befogenheter dock begränsade i några avseenden.är
Jämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering förbjuder inommot
sina tillämpningsområden diskriminerande ledningsbeslut. MBL
innehåller regler föreningsrätt; tillhöra och verka förrätten attom en
facklig organisation får inte inskränkas arbetsledningsbeslut.genom

AD har i rättstillämpningsin utvecklat grundsats innebörd atten av
arbetsgivares arbetsledningsbeslut fårinte strida lag eller godamoten
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sintillåts i enlighet därmed inte utnyttjaseder. Arbetsgivaren rätt
strider god sedeller övrigt på pågodtyckligt i sätt motett som

otillbörligt. begränsningarbetsmarknaden och måste Denna ansesanses
kollektivavtalen ochunderförstådd, s.k. dold klausul iingå som en

kollektivavtalsbrott kanåtgärder strid med principeni utgör som
skadeståndsskyldighet.föranleda

arbetsledningsbeslut omplaceringar medspeciellEn ärtyp av
vad gällerverkningar för enskild arbetstagaresärskilt långtgående en

anställningsförhållandenanställningsfönnåner och iarbetsuppgifter,
skälomplacering, vidtagitssådan varaktigövrigt. En som av som

kanoch verkningarhänför till arbetstagaren personligensig vars
måsteArbetsgivaren iuppsägningkan rättsligt.jämföras med prövasen

haftskadeståndsskyldighet hanvisafall för undgåsådant attett att
Domstolens prövning liknar denför omplaceringen.skälgodtagbara

intevid uppsägningarsaklig grund-prövning ärgörs mensom
föreligga, någotgodtagbara skäl skallfördensamma. Kraven äratt

för saklig grund vid uppsägning.vad krävslägre än som
börfram i praxis. Dethar AD:snämnda principenDen växtnu

från den i övrigtuttryck för undantagdenunderstrykas är ettatt
leda och fördela arbetet.arbetsgivarenomfattande förrätten att

arbetstagare,innebärbeslut permitteringEtt trots attatt enom
befrias frånarbete och hanberedsbestår, inte längreanställningen att

beslutfasthar slagitpå arbetsplatsen. ADskyldigheten vistas ettattatt
arbetsbrist.pågrundat, dvs. grundatsakligtmåstepermittering varaom

tillämpliga delartorde ioch principernanämnda reglernaDe nu
arbetsledningsbeslut medarbetsgivare motiverargälla ettäven om en

förbjuderspecifik rättsregelsexuella läggning. Någonanställds somen
sexuell läggninggrunddiskriminerande verkan just påmedbeslut av

finns dock inte.

upphörandeAnställningars3.5

anställda harinnebärupphöranställningarregler hurLAS attom
självlagligenarbetsgivaren intesåanställningstrygghet på utansätt att

skall upphöra.anställningaroch hurvidare kan besluta när
frånuppsägningfrämstkan upphöratillsvidareanställningEn genom

avskedande. LASsida ellereller arbetstagarensarbetsgivarens
skall sakligtsidafrån arbetsgivarensförskriver uppsägningatt varaen

harfår ske först arbetstagarenavskedandegrundad och grovtatt om
regler,och §§.arbetsgivaren 7 18 Dessaåliggandenåsidosatt sina mot

frånfrigöra sigfrihetarbetsgivarensalltså begränsar attsom
på lagensinnehåll AD:s,fåttanställningsavtal, har sitt närmare genom
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förarbeten grundade praxis. harAD aldrig uppsägningprövat en som
skett på grund arbetstagarens sexuella läggning. Förarbetena tillav
LAS behandlar fråganinte sexuell läggning kan saklig grundutgöraom
för uppsägning. Det ansågs emellertid vid lagens tillkomst det inteatt
behövdes särskilda regler till skydd uppsägning på grundmot av
arbetstagares nationalitet, religion, hudfärg e.d. eller på grund av
arbetstagares politiska uppfattning eller sysslande med politiska
uppdrag. sådanEn uppsägning, underströks det, kunde normalt inte

sakligt grundad, det kunde förekommaävenvara om
undantagssituationer där uppsägningar på sådana skäl befogade.var
Som exempel nämndes uppsägningar funktionär i politisktatt ettav en
parti lämnar ellerpartiet inte längre delar sittprästsom en som
samfunds religiösa uppfattning kunde tänkas komma bedömasatt som
sakligt grundade prop. 1973:129 127 och 1981/82:71 66.s. s.

Rättsläget torde uppsägning eller avskedande påatt ettvara en
grund arbetstagares sexuella läggning normalt inte lagligenärav en
grundad.

LAS innehåller bestämmelser turordning vid uppsägning ochom
företrädesrätt till återanställning för arbetstagare påsagtssom upp

Ävengrund arbetsbrist 22 och 25 LAS. dessa regler begränsarav
arbetsgivarens uppsägningsrätt och fria val arbetstagare. huvudsakIav
innebär reglerna den arbetsgivare eller fleraatt sägersom upp en
arbetstagare på grund arbetsbrist skyldig följa den turordningär attav

följer lagen eller överenskommits i kollektivavtal. Vidaresom av som
innebär reglerna de på detta företrädesrätthar tillatt sagts sättsom upp
återanställning förtursrätt arbetsgivaren inom nio månader frånom- ——
uppsägningen vill anställa igen. Lagens bestämmelser kan sättas
sidan kollektivavtal. Diskriminerande avtal dock inte tillåtna,ärgenom
och i finns fallAD:s praxis där konstateratAD avtalsfriheten inteatt är
fullständig. I avgörandet AD 1983 fann domstolen107t.ex. att ettnr
kollektivavtal turordning innebar finsktalande arbetstagareattom som
sades medan svensktalande behöll sina anställningar, stred godmotupp
sed på arbetsmarknaden och diskriminerande. Domstolen jämkadevar
avtalet så dess innehåll inte längre framstod oskäligt och åladeatt som
arbetsgivaren skadeståndsskyldighet.

Huvudregeln i LAS, vad gäller anställningsformer, är att en
anställning gäller tills vidare- alltså tidsbegränsning. Reglernautan om
tillåtna visstidsanställningar, exempelvis vikariat, undantagutgör ett
från den huvudregeln. Arbetsgivarens avsluta sådanrätt att en
anställning begränsad på så visstidsanställning gäller förär sätt att en
den tid avtalats, dvs. den upphör först vid anställningstidenssom
utgång inte avtalatparterna annat.om
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tillsvidareanställninghuvudregelnfrånundantagEtt ärannat om
tidsbegränsad anställning-tillmöjlighetprovanställningen, ensom ger

arbetsgivaren kanmånader under vilkenhögstför närvarande sex -
anställning.för fortsatt Enlämplighetarbetstagarespröva m.m.en
övergå inormaltavseddprovanställningsådan är att en

kan väljaeller arbetstagarenarbetsgivarentillsvidareanställning, men
eller avbrytatillsvidareanställninglåta den övergå iinte attatt en

i principbehöverså önskar. Arbetsgivarenförtid hanprövotiden i om
skälen kan inte isådant beslut ochorsak för prövasnågoninte ettange

uteslutetdet intestöd LAS. Däremotdomstol med att ettvaraansesav
det harrättsligtkansådant beslut ettprövas om

ocksåvad mån detfår oklart iföreningsrättslcränkande motiv. Det anses
grundskett pådiskrimineringåberopandemed t.ex.att av enav -

beslutangriparättsligtläggning gårsexuellaarbetstagares ett attatt—
övergå ideninte låtaprovanställning elleravbryta att enen

prövad.Saken intetillsvidareanställning. är
skyldigbestämmelserbryter LAS ärarbetsgivare attDen motsom

arbetstagareekonomiska förlustfaktiskaskadestånd för denbetala en
för kränkningoch denskadeståndekonomisktvållatskan ha --

Vid sidanskadestånd.s.k. allmäntförarbetstagaren utsatts av—
uppsägningogiltigförklaradomstolskadeståndspåföljden kan somen

arbetsgivareavskedande. Denfelaktigtgrund ellersakligsaknar ett
frigöra sigkanogiltigförklaringsådaneftersigrättavägrar att ensom

högst 48skadestånd,betalaanställningsförhållandetfrån attgenom
§.upplöst 39sedanAnställningsförhållandetmånadslöner. anses

enskildoffentligsåväl allmänför arbetstagare igällerLAS som
LASlag. Jämteiavvikande regler lämnatssåvida intetjänst, annan

ochjämställdhetslagendiskrimineringsförbuden isärskildagäller de
skydd förinnebäri sigdiskrimineringetnisklagen mot som

innebärsärskilda författningarfinnsVidareanställningar. som
förtroendemän, deanställda, fackligaoffentligtföranställningsskydd

tillämpningsområdeFrån LASarbete ärhusligtanställda iär m.m.som
nämligen arbetstagareundantagna,arbetstagarefyra kategoriervidare

arbetstagarejämförlig ställning,eller ärföretagsledandemed som
anställda för arbete ifamilj ellerarbetsgivarensmedlemmar ärav

fåttarbetsmarknadsmyndighetdenhushålldennes samt avsom
torde haarbetstagareskyddat arbete. Dessaeller ettberedskapsarbete

avskedandenochdiskriminerande uppsägningarskyddvisst mot genom
arbetsgivaresrättsgiundsatsentillämpade allmännaden AD att enav

sed påeller godlagfår stridaarbetstagare intehandlande motmot en
arbetsmarknaden.
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Trakasserier3

Trakasserier arbetssökande och arbetstagare kan sig många olikataav
frågauttryck. kan åtgärder i vedertagen arbetsrättsligDet vara om

mobbning från arbetsgivare/arbetsledning frånmening eller eller andra
arbetstagare. Handlandet kan från arbetsgivarens sida bestå i t.ex. att
utlovade förmåner uteblir, försämrade arbetsförhållanden eller
anställningsvillkor, orimliga prestationskrav och dåliga vitsord. Från

fråga formarbetstagares sida kan det mobbning i skämt,vara om av
förlöjliganden utfrysning gemenskapen.hån, och ur

har beröringspunkter dels med regler brottsbalkenFrågan i BrB,
Ävendels med arbetsmiljöregler. jämställdhetslagen och 1994 års lag

etnisk diskriminering kan ha betydelse.mot
förstadet gäller beröringspunkten i hand brottetNär BrB avser

ofredande kap. uppsåtligen handgripligen4 § BrB. Den7 som
ofredareller olika hänsynslöst beteende någontyperantastar genom av

exempel sådantkan dömas för ofredande. påLagtexten nämner som
stenkastning och oljud.hänsynslöst beteende skottlossning,

knuffar,fallerUnder uttrycket "handgripligen antastar t.ex.
ryckande slitande kläder bör bedömaskrokben, och i inte somsom

fall från komma frammisshandel. hör också då någon hindrasHit att
under eller henne medeller kvinnaatt tar antastaren man en annen

syftar till skyddaklappar eller smekningar. Regeln just bl.a. att
ofredande kvinnakvinnofriden och allmänna platser.på Ettgator av en

falla bestämmelsensyfte sexuell förbindelse kan underi nå ävenatt en
handgripligen, i synnerhet fråga envisthon inte ärantastas omomom

pockande.
ofredandeskall bedömasgärningFör att genomsomen

den enligt vanligbeteende har det böra krävas"hänsynslöst ansetts att
exempelkännbar fridskränkning.värdering kan Somsägas utgöra en

telefonpåringningarkan någon stör nattro,nämnas att annansgenom
trakasserier.telefonförföljelse dagtid och just— —

förefaller regelnsarbetslivet. dockRegeln gäller i Detäven som
tillämpning arbetsplats begränsas kravet påpraktiska på genomen

domstols-kännbar fridskränlcning". avsaknad klarDet måste, i av
bedömas troligt många trakasserier påpraxis, att typersom av

utfiysningar,form kommentarer, verbala lustigheter,arbetsplatser i av
intepractical jokes riktar sig homosexuella arbetstagare,etc., motsom

uppfattasstraffbara ofredande därför de inteskulle just attvara som
fallfall fridsstömingar. gäller itillräckligt allvarliga Detta vartavsom

tillfällen trakasserier. kan erinraslänge fråga enstaka Detså är avom
förgäller brottmål och kravet på uppsåtdet högre beviskrav iom som

straffbarhet skall föreligga.att
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Naturligtvis kan också reglerna bl.a. förolämpning, misshandel,om
sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och arbetsmiljöbrott komma att
tillämpas på trakasserier arbetstagare. bestämmelser,Dessaav som
torde allvarligaresikte på handlingar ofredande,äntyperta av
förefaller dock ha marginell betydelse för trakasserieränen mer av
homosexuella ofredanderegeln.än

3.6.1 Arbetsmilj m.m.

förebygga ohälsaArbetsmiljölagens 197721160, AML ändamål är att
och olycksfall arbetet arbetsmiljö.i i övrigt uppnå godävensamt att en

god arbetsmiljö psykosociala förhållanden.Kravet på ävenen avser
ramlag och Arbetarskyddsstyrelsen harAML regeringensär en

bemyndigande meddela föreskrifter förtydligar och preciseraratt som
författningssamling föreliggerreglerna i lagen. dess publikationenI

arbetslivetKränkande särbehandling AFS 1993:17. Kungörelseni
syftar till få till stånd och stimulera aktivt och förutseendeatt ett
arbetsmiljöarbete riktat sådana arbetsförhållanden kanmot som ge

särbehandling. Arbetarskyddsstyrelsen harupphov till kränkande
föreskriftema.meddelat allmänna råd tillämpningen avom

Föreskrifterna definierar kränkande särbehandling såsom
klandervärda eller präglade handlingaråterkommande negativt som

ledaenskilda arbetstagare på kränkande och kan tillriktas sättmot ett
kränkandeställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Sådandessaatt

bl.a.särbehandling i de allmänna råden kunna bestå i vuxen-anges
och andramobbning, psykiskt våld, social utstötning och sexuella

såväl dvs.trakasserier. kan utföras arbetstagareDen av
sammanfattandearbetskamrater arbetsgivare. Det attangessom

förhållningssätten kränkande handlingar präglas respektlösheti av grov
och bryter allmänna heders- och moralbegrepp hurdeatt mot om
människor bör bemötas.

dem för den kränkande särbehandlingenEgenskaper hos utsättssom
kungörelsenssexuell läggning saknar betydelse försåsom --

kunnatillämpning. kränkande handlingarna inteDe accepterasanses
Arbetarskyddsstyrelsen har på vårde riktar sig.oavsett mot vem

förfrågan den saknar kännedom tillämpninguppgett att om av
arbetstagareföreskrifterna enskilda fall då homo- eller bisexuellpå en

för kränkande särbehandling på grund sin sexuella läggning.utsatts av
Huvudsyftet arbetsgivare vägledningmed kungörelsen är att ge om

förebyggande åtgärder. Enligt föreskrifterna åligger arbetsgivaredet
bl.a. planera arbetet kränkande särbehandlingoch organisera såatt att
så långt möjligt förebyggs. Arbetsgivare skall vidare ha rutiner försom
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på tidigt stadium fånga signaler otillfredsställandeatt ett upp om
arbetsförhållanden och snabbt arbetstagare föratt utsättsge som
kränkande särbehandling hjälp eller stöd. förDet är
Arbetarskyddsstyrelsen inte känt i vilken utsträckning arbetsgivare
utformar sina rutiner i enlighet med kungörelsen.

Föreskrifterna inte påföljder förnågra arbetsgivare inteanger som
uppfyller de angivna kraven. Yrkesinspektionen och
Arbetarskyddsstyrelsen tillsyn efterlevs ochAMLutövar över att
Yrkesinspektionen kan med stöd i meddela föreläggandenAML de
eller förbud behövs för lagen eller föreskrifter meddelatsattsom som
med stöd efterlevas.lagen skall kan därmed den arbetsgivareYtterstav

bryter sådant föreläggande eller förbud dömas till fängelsemot ettsom
eller böter. enskilde arbetssökandeDen eller arbetstagare som
trakasserats kan inte med stöd elleri AML Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter tillerkännas skadestånd.

Övriga3.6.2 antidiskrimineringslagar

etnisk diskriminering innehåller förbud trakasserierLagen mot mot
såtillvida åtgärder form handling eller underlåtenhet hänföriatt av som

till arbetsgivarens arbetsledning i den arbetsrättsligasig vedertagna
etniskmeningen, och sker på grund, kan omfattas. Andra formersom

behandlingnedsättande eller otrevlig arbetstagare får enligtav av
förarbetena behandlas arbetsmiljöfråga på sättsnarast ensom samma

mobbning på etnisk grund.änsom annan
innehåller förbudJämställdhetslagen trakasserier till följdmot attav

ellerarbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella nännanden
anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering. de fall trakasseriernaI där
sker mellan arbetskamrater kan arbetsgivare förpliktad attvara ageraen
enligt reglerna aktiva åtgärder för jämställdhet. arbetstagareDenom

för ställföreträdare förtrakasserier arbetsgivaren ellerutsattssom av en
inneburit.denne har till ersättning för den kränkning trakasseriernarätt

förJämställdhetslagens bestämmelser sexuella trakasserier ärom
närvarande föremål för Sexuella ochtrakasserierI Rapportenöversyn.

97/3077/JÄMarbetsgivarens föreslås utvidgat förettansvar ansvar
arbetsgivaren vad gäller sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier
föreslås omfatta barainte ovälkommet uppträdande sexuell naturav

uppträdande grundat på kön påverkarävenutan annat som
arbetstagares och skaparintegritet på arbetsplatsen som en

förslagetskrämmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö. Enligt
detta ovälkommet icke-verbaltbl.a. fysiskt, verbalt elleravser

förfarandeuppträdande. skall trakasserande denEtt anses som om som
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handlandeha hans beteende ellerinsåg eller borde insetttrakasserar att
uppfattning för dendrabbade måste dock klargöra sinoönskat. Denvar

trakasserar.som
arbetsgivare får kännedomEnligt förslaget skall attom enen som

för sexuella trakasserier, eller trakasserier påkan haarbetstagare utsatts
könsdiskriminering, vidta nödvändigaanmälangrund omav en

trakasserier. Fullgör arbetsgivarenför förhindra fortsattaåtgärder att
skadestånd tillskall han enligt förslaget betalaskyldigheterinte dessa

för sexuella trakasserierblivitden arbetstagare utsatt av en annansom
arbetstagare.

omfattar denskyddet. helleromfattas inte InteArbetssökande av
mobbning ellerformtrakasserier iföreslagna lagändringen annanav

frånmeningarbetsrättligvedertagenarbetsledningsbeslut i
sida.arbetsgivarens

Kollektivavtal3 m.m.

betänkandet föreslogsbetänkande och i behandlingenårsI 1984 av
diskrimineringlagstiftningnågoni avsnitt 2.3 inte motnämnts avsom

till dettaarbetsmarknaden. skälenEtthomosexuella på att manvarav
borde hanterasarbetsmarknadenförhållandena påansåg att

medocharbetsmarknadenshuvudsakligen systemetattparterav
skyddborde innebäraarbetsmarknadenoch avtal påförhandlingar ett

arbetstagarna.behandlingdiskriminerandeochosakligmot av
redan enligtsexuell läggninghänsyn tillanfördes bl.a.Dessutom att

uppfattning intearbetsmarknadensenligtbefintliga regler parters var
1986/87:l24eller omplacering prop.för uppsägningsaklig grund s.

14.
möjligheterökadefackliga organisationernahar de attMBL gett

traditionelltpersonalpolitik och frågorinflytande på ansettsutöva som
Inflytandet kan intebeslutaarbetsgivarsidantillkomma utövasatt om.

för frågorbetydelsekollektivavtal och kan haminst t.ex. omgenom
både på denbefordrananställning .och/ellervidmeritvärdering

Arbetsmarknadensarbetsmarknaden.offentliga och den privata parter
särskilt vaddiskriminering,uppmärksamhet frågorhar vissägnat om

och detavtal,känt finns dock ingetdiskriminering. Såvittgäller etnisk
arbetsmarknadensfråneller planeras inga initiativföreligger parter,

grundpåi arbetslivetskydd diskrimineringinnebär mot avsom
sexuella läggning.personers

Jämställdhetsutskottet.det s.k.inrättade 1983LO och PTKSAF,
sexuellautarbetats broschyrför arbete harutskottetsInom en omramen
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trakasserier på arbetsplatsen. Begreppet sexuella trakasserier innefattar
trakasserande åtgärder i anledning sexuell läggning.av

Frågan hiv/aids har behandlats i några cirkulär från SAF. Därom
har framhållits bl.a. det viktigt motverka diskrimineringär påatt att
grund hiv och aids.av

bestämmelserAtt kollektivavtali kan ha betydelse för t.ex.
arbetstagares anställningsvillkor har berörts i avsnitt 3.3.

3.8 Bestämmelser i brottsbalken

Regeln kap.i 9 16 § olagaBrB diskriminering kan beskrivasom som
förbud vissa former diskriminering i näringsverksamhetett mot av

och allmän verksamhet. Bestämmelsen innebar tidigare förbud mot
främst rasdiskriminering utvidgades 1987 till ävenattmen avse
diskriminering homosexuella.av

Enligt stadgandet döms den näringsidkare verksamheti sinsom
diskriminerar någon på grund hans hudfárg, nationella ellerav ras,
etniska trosbekännelse eller homosexuella läggning.ursprung,
Bestämmelsen gäller för vad brukar kallas den offentligaäven som
servicesektom, dvs. huvudsakligen anställda hos kommun ochstat,
landsting.

Den brottsliga förstagämingen består handi i näringsidkarenatt etc.
uppsåtligen diskriminerar någon inte honom till handa påattgenom
de villkor näringsidkaren tillämpar förhållandei till andra. kanDetsom

fråga avhyses från lokal där tjänstt.ex. attvara om en person en en
tillhandahålls eller kund får obefogat länge på betjäningväntaatt en
eller avkrävs högre pris. till bestämmelsenI motiven harett som
ytterligare exempel på vad skulle kunna straffbarsom vara
diskriminering bl.a. den situationen homosexuella nekasangetts att
inträde på grundpå de homosexuella, deärrestaurang att atten av
förbjuds dansa med varandra eller två homosexuella sambos nekasatt
teckna hyreskontrakt.ett gemensamt

Förbudet omfattar inte tillhandahållande tjänster o.d. utanförav
näringsverksamhet eller därmed jämförlig allmän verksamhet.
Enskildas privata förhållanden omfattas inte. Bestämmelsen gäller inte
heller förhållandena på arbetsmarknaden. harDet det i förstaansetts att
hand borde anförtros arbetsmarknadens frivilligt i samverkanparter att

till diskriminering förhindras inom det området.attse
Skyddet gäller enligt stadgandets avfattning inte bisexuella.
Sedan 1987 gäller förolämpning med anspelning på homosexuellatt

läggning under vissa förutsättningar kan leda till allmänt åtal se kap.5
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den regeln markeraavsikten medEnligt motiven5 § BrB. att attvar
fördomsfulltavstånd från olika slagtydligtsamhället tar av

homosexuella.uppträdande mot
bestämmelse diskriminerandefinns brottsbalkenSlutligen i en om

domstolarna vidRegeln innebärstrajfvkärpningsgrund.motiv attsom
förtill brott varitskall hänsyn motivetstraffbestämning ett attta om

påfolkgrupp eller sådankränka personerannan grupp avenen person,
trosbekännelsenationellt eller etniskthudfärg,grund ursprung,av ras,

sådant skallomständighet. motiveller liknande Ett ses som enannan
kap.till straffskärpning se 29och skall ledaomständighetförsvårande

BrB.2 § 7
förfall där motivmotivenomfattar enligtBestämmelsen även ett

sexuella läggning.grund dennespåkränka någonbrottet varit att av
förarbetena.i Detdiskuterades intesexuell läggningBegreppet närmare

bisexuellhomosexuelldet jämtetolkatorde ävenattöppet att somvara
skyddet.omfattasläggning av
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4 Internationella förhållanden

dettaI kapitel redovisas de internationella åtaganden Sverige kansom
ha del i via EU, Europarådet och Nordiska rådet.

Därefter redovisas andra länders lagstiftning och åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning. Under deav
allra fleraåren har länder lagstiftat skydd för sexuellsenaste om
läggning och det finns för närvarande regler formi någon innebärsom
förbud sådan diskriminering i dussintal länder i världen. Imot ett ett
land Sydafrika uttryckligt diskrimineringsförbud iettanges- -
författningen.

4.1 Europeiska unionen

EG-rätten saknar regler förbjuder diskriminering i arbetslivet påsom
grund sexuell läggning. frågan harMen varit till behandling iav uppe
Europaparlamentet och i Europeiska kommissionen. Parlamentet
uttalade 1984 i resolution diskriminering i arbetslivet det iatten om
kampen alla former diskriminering omöjligt blunda förmot är attav
eller passivt diskriminering homosexuella 104/46.nr Cacceptera av

sådan resolutionEn inte rättsligt bindandeär är närmastutan att se som
politisk programförklaring. Kommissionen 1992antogen en

rekommendation sexuella trakasserier arbetsliveti 92/131/EEC. Iom
denna uttalades bl.a. lesbiska och homosexuella bland dematt män är

särskilt sårbara gällerdet sexuella trakasserier.är närsom
februariI 1994 bekräftade parlamentet i resolution likaen om

rättigheter för homosexuella och lesbiska inom bl.a.EU allaatt
medborgare måste behandlas jämlikt oberoende sexuell läggningav
A3-OO28/94.

Frågan diskriminering på grund sexuell läggning har ocksåom av
beröringspunkter med könsdiskriminering. Det grundläggande förbudet

könsdiskriminering återfinns artikeli i EG-fördraget.119 Sommot
antyds i avsnitt 4.1.2 nedan det möjligt EG-rätten såvittär att avser
könsdiskriminering kommer utvecklas till få betydelse föratt störreatt
diskriminering på grund sexuell läggning.av
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Amsterdamfördraget l 9974.1.1

med syfteregeringskonferensinleddes1996 inom EU29Den enmars
den juniKonferensen avslutades 17grundfördrag.EU:söveratt se

regeringschefema komochAmsterdam dåi överens1997 ettstats- om
undertecknades ochfördragetfördrag. Det stats-nytt avnya

skallDärefter detAmsterdam oktober 1997.regeringschefema ii
krävsparlament. Sverigenationella Imedlemsstatsgodkännas varjeav

godkännande.riksdagens
fördraget,det gällandefördraget kommaDet ersättaattantas nunya

denkraft sedan lMaastricht och varit islutförhandlades 1991isom
november 1993.

säkerhethandlar Frihet,fördragstextenhuvudavsnitten iEtt omav
och icke-grundläggande rättigheterberörsrättvisa. Häroch

non-discrimination.and HärFundamental rightsdiskriminering
grundläggandepå debyggerhittills EUfastslås tydligare än att

rättigheter ochmänskligademokrati,frihet,principerna om
artikel artikel 6 a EUtillfogasVidarerättsstatlighet. gersomen ny

grunddiskriminering påförbjuderåtgärdermöjlighet vidtaatt avsom
ålder ellerfunktionshinder,religion,eller socialtkön, etniskt ursprung,

här.sexuell läggning kurs.
begränsad.förefallerartikelndenverkan i dagfaktiskaDen nyaav

uppfattastorde kunnahållenhögst allmäntArtikeln ettär sommen
sexuellgrunddiskrimineringavståndstagande frånprincipiellt av

åtagandefaktisktinnehålla någotkan inte attläggning. Den sägas agera
effekts.k. direkthar vidare inteland. Deneller någotför Sverige annat

medlemsstat.medborgareåberopasalltså inteoch kan mot enenav
bl.a.förbehållmed vissaförseddvidareArtikeln är om
förstkraftträder den imedverkan ochEuropaparlamentets nämntssom
dockArtikelngodkänt den.parlamentalla medlemsstaternasnär ger

förframtideniolika initiativmöjlighet attkommissionen taatt
sexuell läggning.grundpådiskrimineringmotverka av

1996-97EG-domstoleniTvå mål4.1.2

måldom iapril 1996meddelade den 30EG-domstolen ett om
sidanC-13/94 mellan åmåltranssexuelluppsägning enapersonav en

arbetadeCouncil. PCornwall Countyochoch andra sidan SåP som
undergåsin avsiktarbetsgivarenunderrättatskola hadevid attomen

inledandegenomgåttEfterkön. Psyfte bytabehandling i attatt
väckteuppsägning. Parbetsgivaren Pbehandling varsladekirurgisk om
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talan skolans rektor S och Cornwall Citymot Council och hävdademot
offersig för diskriminering på grund kön.vara av

Målet rörde tolkningen likabehandlingsdirektivet. Direktivetav
såvitt här intresse, kvinnorär och vad gälleratt mänanger, av

anställningars upphörande skall garanterade villkor utanvara samma
diskriminering på grund kön. Frågorna i måletav var om en
uppsägning transsexuell, beror på dennes könsbyte, striderav en som

direktivet och det enligt direktivetmot förbjudet diskrimineraär attom
arbetstagare med anledning denne transsexuell.äratten av
Domstolen konstaterade följande. Direktivet föruttryckger en av

gemenskapsrättens grundläggande principer. Rätten inte bliatt
diskriminerad på grund kön de grundläggande mänskligautgörav en av
rättigheterna. den bakgrundenMot kan direktivets tillämpningsområde
inte inskränkas endast till diskriminering beror på tillhörigheten tillsom
endera könet. Direktivet kan tillämpas på fall diskrimineringäven av

har sitt i könsbyte. Sådan diskrimineringsom ursprung en persons
grundas nämligen huvudsakligen, inte uteslutande, på den berördesom
kön. Då på grund honsägs genomgå ellerämnaratten person upp av
har genomgått könsbyte, denne således förutsätts en ogynnsam
behandling i jämförelse med det kön denne ansågspersoner av som
tillhöra före operationen. Att ha överseende med sådanen
diskriminering skulle innebära kränkning den värdighet och friheten av

sådan har till och domstolen harrätt skydda.attsom en person som
Domstolens slutsats blev uppsägningen den transsexuelleatt Pav

stred förbudet könsdiskriminering.mot mot
EG-domstolen handlägger under hösten 1997 mål berörett som

diskriminering homosexuella arbetstagare. Det målet C-249/96,ärav
mellan brittiska medborgaren Lisa Grant och jämvägsbolaget South-
West Trains Ltd.

Omständighetema i målet följande. Lisa Grant anställd iär är
bolaget. De anställda, och de anställdas heterosexuella harpartners,
enligt avtal till vissa reseförmåner Privelegerätt tickets grantedare
for common-law ofopposite staff. Lisa Grant ansökteone sex spouse

hennes lesbiska sambo skulle få delatt fönnänema. Bolagetom av
avslog ansökan hänvisningmed till avtalsbestämmelsen inte medgavatt

förmånersådana för homosexuella sambor. Lisa Grant väckte då talan
vid Industrial Tribune och hävdade arbetsgivarens beslut innebaratt
könsdiskriminering eftersom avtalet tillämpas på sådant sätt att
kvinnliga sambor till manliga arbetstagare under motsvarande
omständigheter erhåller reseförmånema. Den engelska domstolen har
begärt förhandsbesked från EG-domstolen tolkningen artikel 119om av

EG-fördraget,i likalönedirektivet och 1ikabehandlingsdirektivet.

3 17-1547
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förbudgrundläggandeEG-rättensArtikel 119 motanger
könsdiskriminering.

septemberden 1997EG-domstolen 30rekommendation tillsinI
åsikt bolagetsgeneraladvokaten sin vägran att utgeattsomangav

artikel 119 i EG-strid medkönsdiskriminering ireseförrnånema utgör
fördraget.

förutsättning förhuvudsak följande. EniResonemanget är
sambonavtalsbestämmelsenresefönnånerna enligt är motsattattär av

objektivaBestämmelsensarbetstagaren.sex tilloppositekön
könstillhörigheten. Köngrundas enbart pååtskillnadeninnebörd är att

avtalsbestämmelsen i deniutslagsgivande kriterietochendadetär
kön på såanställdespå denberortill förmånernaåtkomstmeningen att

och påsambokön till sinanställde måsteden motsattsätt att vara av
till denkön måstedenneskön på så motsattsambons sätt att vara

anställdes.
det saknasrekommendationunderströk i sinGeneraladvokaten att

pådiskrimineradbliinteantyderregler i EG-rätten rätten attattsom
homosexuella.förskulle gällagrund kön inteav

förbindande EG-interekommendationGeneraladvokatens är
dennesdelardomstolenåterstårdetdomstolen och att omse

rekommendationgeneraladvokatensföljerdomstolenuppfattning. Om
med EG-rättenoförenligtdet attstå klartdetkommer ärattatt

könet hosgrundpåarbetstagaresärbehandlarEUarbetsgivare inom av
målet kanframkastats ettharmed. Detbor ihop attden de somses

homosexuella underdiskrimineringskyddinkluderaförsök motatt av
könsdiskriminering i EG-skyddetomfattandeochbefintliga motdet

rätten.
1997-under vinterntidigastkanförhandsbeskedDomstolens väntas

98.

Europarådet4.2

mänskligafor deskyddangåendekonventionenEuropeiska
svensk lag,gäller1995januariden 1sedanrättigheterna, somsom

hudfärg,grund kön,pådiskrimineringförbudinnehåller mot ras,ett av
eller socialtnationelltåskådning,ellerpolitiskreligion,språk, annan

börd ellerförmögenhet,nationell minoritet,tilltillhörighetursprung,
särskiltinnehåller inteKonventionenartikel 14. ettövrigtställning i

grundpåövrigthomosexuella eller idiskrimineringförbud avmot av
läggning.sexuell



SOU 1997:175 Internationella förhållanden 67

Europarådets medlemmar uppmanades 1981 att garantera
homosexuella jämlik behandling arbetsliveti se Europarådetsen
parlamentariska församlings rekommendation 924/198 l.

4.3 Nordiska rådet

Nordiska rådet 1984 rekommendation homosexuellasantog en om
sociala situation i samhället Nr 17/1984/j. Medlemsländerna
rekommenderas avskaffa diskriminerande lagstiftning och främjaatt att
jämställdhet för homosexuella och motverka särbehandling.negativatt

4.4 Danmark

Den danska grundloven innehåller skydd godtyckligett mot
diskriminering kunna åberopas falli diskriminering isom anses av
offentlig verksamhet. Förvaltningsloven och allmänna
förvaltningsrättsliga regler generellt skydd särbehandlingett motger

saklig grund. oklartDet det kan gälla diskrimineringärutan ävenom
på grund sexuell läggning.av

Danmarks i huvudsak civilrättsliga lag särbehandling imot
arbetslivet 1996 års lov förbud mod forskelsbehandling påom-
arbejdsmarkedet förbjuder direkt och indirekt diskrimineringm.v. —
baserad på färg, religion, politisk åsikt eller nationellt, socialt ellerras,
etniskt seksuel kurs.orientering här.samtursprung

Diskrimineringsgrunden seksuel orientering har medtagits för att
uppnå medsamstämmighet andra lagar skyddar sexuellsom

straffelovenorientering, såsom och förvaltningsloven. Straffeloven
innehåller straffbestämmelse riktad den offentligtmoten som
trakasserar, förhånar eller nedvärderar andra på grund seksuelav
orientering eller någon de andra angivnaav ovan
diskrimineringsgrundema § 266 b.

Förarbetena till lag1996 års hänvisar till bl.a straffeloven. Med
begreppet "seksuell orientering enligt förarbetenaavses en persons
lagliga beteende/handlingar adfaerd och inställning indstillning.
Lagen inte sikte på ändra för vadtar tidigaregränsernaatt som
betraktats lagliga eller olagliga sexuella handlingar. Det betydersom

förarbetenaenligt dömd för sexuelltt.ex. att är umgängeen person som
med minderårig arbeteti kan nekas återgå till sitt tidigare arbeteatt
eller anställas i motsvarande befattning, dettaatt utan att utgör
diskriminering.
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orienteringformer sexuellförarbetena kan andraEnligt änäven av
särbehandling,ochdiskrimineringhomosexuella skyddadden motvara

transvestism.t.ex.
arbetssökandeskyddar bådeenligt lagenDiskrimineringsförbudet

uppsägning,vid anställning,gäller särskiltoch arbetstagare. Det
arbetsvillkor.beträffande löne- ochochförflyttning, omplacering

lagenlön mellan arbetstagaredet gäller skillnader iNär anger en
undgåfördet åligger arbetsgivaren,innebördbevisregel attattav

arbete intearbetstagarnasskadeståndsskyldighet, visa äratt att av
värde.samma

såvittsärbehandla arbetstagareinteArbetsgivaren äger avser
vidareutbildningarbetslivet,utbildning iyrkesvägledning,tillgång till

tillheller anslutninginte iArbetsgivareomskolning.och äger
ellerefterfråga, inhämta,anställningeneller underanställning motta

andraeller deorienteringsexuellupplysningarbrukgöra omav
heller tillåtet iintediskrimineringsgrundema. Det attär annonser ange

önskemål till lagenshänför sigarbetssökande,hosegenskaper somom
diskrimineringsgrunder.

för arbetsgivaregällerDiskrimineringsförbuden inte vars
bestämdfrämjaändamål haruttryckligasittverksamhet att ensom

medoförenligtmindre dettaståndpunkt, medeller religiös ärpolitisk
EG-rätten.

tillerkännaskanlagen kränktsenligträttigheterPersoner vars
vissaförbudetöverträdelsergällerdock motskadestånd; att av

med böter.straffasannonser
enligträttsfallkollektivavtal. IngetbortavtalaskanLagen genom

domstolarna.hittills nåttharlagen

Norge4.5

diskriminering iförbjuderlagstiftningcivilrättsligsaknarNorge som
norskEnligtsexuell läggning.grundpåarbetslivet av

anställaledningsrättarbetsgivaresdet iliggerarbetsrättslagstiftning att
iakttadockharoffentlig arbetsgivareönskar. En atthonellerden han
enligtkanUppsägningarvid beslutet.saklighetpåkravett

grund.på sakligendastskearbeidsmiljöloven
bl.a förskyddbestämmelser tilltvåomfattarstrafflovennorskaDen

följandeStrafflagenbisexuella.ochhomo- anger
nationellellerhudfärgtrosbekännelse,diskrimineringsgrunder: ras,
leveformhomofile legning,sedan 1981,härkomstetniskeller samt,

skriftliga ellerformKränkningar ihär.kurs.eller orientering av
bilderuttrycksformer såsomandraochuttalandenoffentligamuntliga
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eller symboler straffbelagda de hotar, förhånarär eller förutsätterom
hat, förföljelse eller ringaktning elleren person en grupp av personer

omfattas dislcrimineringsskyddet § 135 a. Det ocksåärsom av
straffbelagt förvärvsverksamheti eller liknande verksamhet nekaatt en

tillhör den skyddade kretsen, eller tjänster på deperson, som varor
villkor gäller för andra. gällerDetta åtkomst till offentligaävensom
tillställningar och sammankomster § 349 a.

Uttrycket homofil homosexuell bisexuellaävenavser personer.
A11 sådan livsstil har samband med den homosexuella läggningensom
skyddas bestämmelsen. Uttrycken "homofil legning homosexuellav
läggning och levefonn livsstil används i lagtexten därför de äratt
väl inarbetade och förstås de flesta. Homofil orienteringanses av

markera bestämmelsen generell endast uttryckenäratt änanses mer om
legning och leveform med.var

Ett skälen till tillägget i lagen 1981 enligt förarbetena, attav var,
homosexuelladet lättare för leva förarbetenagöra Iatt öppet. anges

vidare det både för hetero- och homosexuella strafflagen finnsiatt
förbud bl.a. vissa sexuella beteenden utuktig atferd. Dessamot

för vilkeni utsträckning individ kansätter gränsernormer en
demonstrera sin hetero- eller homosexuella läggning mötasutan att av
reaktioner.

Den allmänna religiösa yttrande- och förkunnandefriheten, såsom
från Bibeln,citat inte begränsad stadgandet.anses av

4.6 Finland

finskaDen regeringsformen allmäntettanger, som
diskrimineringsförbud, ingen godtagbart skäl fåratt utan ges en annan
ställning på grund kön, ålder, språk, religion, övertygelse,av ursprung,
åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller någon orsakav annan som
hänför sig till hans har frasenDet eller någonansetts attperson. av

orsak kan innebära regeln omfattar sexuell läggning; iävenattannan
Finland används uttrycket sexuell inriktning.

finnsDet vidare allmänt diskrimineringsförbud deniett
civilrättsliga lagen arbetsavtal. Arbetssökande och arbetstagareom
skall arbetsgivare bemötas på opartiskt fogså ingenett sätt att utanav

ställning andra på grund börd, religion, ålder,änges en annan av
politisk verksamhet eller fackföreningsverksamhet eller någon annan
därmed jämförlig omständighet. Det osäkert någonär om annan
därmed jämförlig omständighet" innebär lagen omfattaratt även
sexuell läggning. bristI på fråganrättspraxis oklar. Efterär
lagändringar har påföljder för1995 överträdelser det civilrättsligaav
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Sådanastrafflagen SL.flyttats tilldiskrimineringsförbudet
stödenskilde med iåtal. kanunder allmänt Denöverträdelser ligger

skadestånd.civil talanarbetsavtal föralagen omom
påföljdsreglema, tvånämndaförutom deStrafflagen innehåller,

allmäntkap. 9 §diskriminering. I llförbudsstadganden ettmot ges
alla andratillämpligt pådiskrimineringsstadgande ärsom

Enligt dennaarbetslivet.diskriminering idiskrimineringssituationer än
näringsverksamhet,den iför diskrimineringdömsregel som

tjänsteutövningallmänheten,betjäningyrkesutövning, utanm.m.,av
villkor,pånågon vissbetjänargodtagbart skäl bl.a. inte gängseperson

ställningväsentligtojämlik eller äni uppenbart sämreförsätter någon
ålderkön,etniskagrund dennesandra på ursprung,ras m.m.,av

här Begreppetkurs.sexuella inriktningfamiljeförhållanden, m.m.
förarbeten.lagtext eller iidefinieras intesexuell inriktning närmare

enligtsedan år 1970förbjudethar varitarbetslivetDiskriminering i
sjömanslagen.och Dessaarbetsavtalregler i lagenstraffrättsliga om

rasdiskrimineringskonventionpå ILO:sgrundat sigstadganden har av
strafflagentillflyttatsnyligenreglerna att1958. Genom att anses

samtidigtunderstrukitsarbetslivetidiskrimineringklandervärdheten av
utvidgats.ochinnehåll preciseratsförbudetssom

specialstadgande ireglerasarbetslivetDiskriminering i ettgenom
diskriminering istraffstadgandetfall dådeISL 47 kap. 3 om

diskrimineringsstadgandetdet allmännaträdertillämpligtarbetslivet är
tillbaka.kapitleti ll

arbetslivetför diskrimineringdöms iregeldennaEnligt en
annonseringvidför denneföreträdareellerarbetsgivare enomsom

underellerarbetstagare ettvid valetarbetsplats, av
skäl försätteroch godtagbartvägandeanställningsförhållande utan en

sådanapåofördelaktig ställning,iarbetstagarearbetssökande eller en
etnisktnationellt eller1diskrimineringsgrunder ursprung,ras,som

ellersexuell inriktningfamiljeförhållanden,kön, ålder,hudfärg, språk
politisksamhälleliga åsikter,grund religion,hälsotillstånd eller 2 på av

jämförbardärmedeller någonverksamheteller facklig annan
kurs här.omständighet

grunderoch de andrainriktning,sexuellförarbetenaEnligt är som
diskrimineringsgrunderstadgandet, sådanapunkten ii 1 somanges

olikahanocharbetstagarestillansluter sigaccentuerat avsomperson
själv.påverkakanorsaker inte

frånalltinbegriperhandlandetförbjudnaDet
anställningsförhållandetstillval arbetstagarearbetsplatsannonsering, av

diskrimineringssituationemaförarbetenahar enligtupphörande. Oftast
tolkasinarbetsgivaren rättmed attsamband utövaratt

bestämmafrågakananställningsvillkoren. Det attt.ex. omvara
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semestertider, fördelning ackord och övertidsarbete, tillämpningav av
diskriminerande avtal,ett uppsägningar, avskedanden och

perrnitteringar m.m.
Att någon försätts i ofördelaktig ställning, detpå omtalassätten som

i paragrafen, inte straffbart det finnsär vägande och godtagbartettom
skäl för det. Förarbetena inte några exempel på fall då sexuellger
inriktning kan sådant tillräckligt skäl.utgöra l vissa fall,ett anges
emellertid generellt för de olika diskrimineringsgrundema, kan ett
godtagbart skäl integrerande del förfarande varmedettvara en av
arbetsgivaren medvetet försöker förbättra ställningen för vissa
arbetstagare i särskilt behov skydd på bekostnadär andra.som av av
Det inte fråga diskrimineringär ensamståendet.ex.om om en
arbetstagare på grund arbetsbrist pennitteras i stället förav en
ensamförsörjare eller kvinnors ställning förbättras; fråga får dockom
inte godtyckliga favoriseranden arbetstagarevara om utanav
förfarandet skall grundat antingen lagpå eller kollektivavtal.vara

För straffbarhet krävs uppsåt. Gämingsmannen skall ha varit
medveten diskrimineringsgrunden. krävsDet dock inte attom
diskrimineringen begången i uttryckligt syfteär diskriminera påatt
någon de angivna grunderna. förMotivet handlandet kan t.ex.av vara

ekonomisk förmån eller önskan få arbetet löpa smidigt.att atten en
Straffet böter eller månaders fängelse.är sex

4.7 Frankrike

Enligt franska gnmdlagsregler gäller likhet inför lagen för alla
medborgare härkomst, eller religion. Författningsrådet haroavsett ras
tolkat grundlagen på sådant den rättigheter till allasättett att ärger som
bosatta i Frankrike och inte bara franskatill medborgare.

franskaDen lagstiftningen diskriminering på grund sexuellmot av
läggning i arbetslivet finns i strafflagen, Nouveau Code pénal, och i
arbetslagen, Code du travail.

Enligt Code pénal det straffbart diskrimineraär påatt mot en person
grund bl.a. dennes moraliska sedvanor moeurs. Uttrycketav anses
omfatta homosexuella. Enligt Code du travail gäller liknande skyddett

diskriminering på arbetsmarknaden.mot

4.8 Nederländerna
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diskriminering påförbudnederländska grundlagenDen motanger
Strafflagen förbjuderhomosexuell läggning.ellergrund hetero-av

skildagäller ihomosexuella. Förbudetochhetero-diskriminering av
diskrimineringdelsdiskriminering,avsiktligdelsstadganden
yrke ellerellerämbetefrån denavsiktoberoende utövar ett somsomav

lägrediskrimineringavsiktligStraffet för icke änärdriver företag.ett
för avsiktlig.

likabehandlingslagcivilrättsligvidare 1994Nederländerna antog en
antidiskrimineringslagbredAct. DettaEqual Treatment är somen

politisk åsikt,religion,grundpådiskrimineringförbjuder tro, ras,av
ellerfamiljestatushomosexuell läggning,heterosexuell ellerkön,

samhällslivet,delomfattarhär.kurs. Lagennationalitet stor aven
och indirektdirektbådearbetsmarknaden. Deninklusive avser

fallgäller iintediskrimineringindirektFörbudetdiskriminering. mot
vidaregodtagbar. Lagenobjektivt gördiskrimineringdå sådan är

sammanslutningarför religiösaundantag
ochplatsannonseringdiskrimineringsförbudet vidgällerarbetslivetI
föranställningar,avslutandeochanställningrekrytering, avannan

tillgånggälleranställningsförhållanden, detanställningsvillkor och när
befordran.ochtill utbildning

myndighet,etableradeslikabehandlingslagenGenom en ny
uppgift bl.a.tillhar emotlikabehandlingskommissionen att tasom

dem. Dessasigutredadiskrimineringsanmälningar, översamt yttra
utpekatsoch denanmälanden ingettskall tillställasyttranden somsom

diskrimineradsigdenoch tilldiskrimineringtillskyldig ansersomsom
vidarebefordraskan ocksåYttrandenaanmälan.någon avgettannanom
organisationer,fackligaochstatsrådansvarigatill

arbetsgivarorganisationer m.m.
bevisregleruttryckligasaknarLikabehandlingslagen men

särskildutvecklatpraxishar i sinlikabehandlingskommissionen en
diskrimineradsigdenbevisbördan. Omfördelning anserperson somav

harbehandling,olikvisa påkanarbetslivssituation sämre,i enen
behandlingför sinskälgodtagbaravisaarbetsgivaren avatt

gårfallde få60arbetssökanden. Ieller procentarbetstagaren somavca
enligtkommissionen,slutsatsdomstolendomstol nårtill somsamma

kommissionen.frånuppgifter
antidiskrimineringskontorlokala50Nederländernafinns iDet ca

individerdirekt till dehjälpjuridisk ellererbjuder somannansom
dedärstöd kommunerna ärfår visstdetta. Kontorenbehöver av

uppfylla sinaför kommunernaStödetbelägna. attsättär ett
detpådiskrimineringmotarbetakommunallagenenligtförpliktelser att

lokala planet.
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4.9 Irland

Irland gällerI lagen jämställdhet arbetsliveti Employmentom
Equality Act innebär det olagligt diskriminera på grundäratt attsom

kön och civilstånd.av
I arbetslivet gäller Unfair Dismissals skyddAct ett motsom ger

orättvisa uppsägningar på grund bl.a. sexuell läggning sexualav
orientation. Arbetsgivaren har enligt lagen visa han eller hon haratt att
goda grunder substantial grounds för uppsägning.en

Irlands förde nyligen framregering två ambitiösa lagförslag på
diskrimineringsområdet, lag jämställdhet arbetsliveti enen ny om ny
Employment Equality Act och lag lika Equal Statusstatusen om
Act. innan dessa trädde i kraft förklarade domstolenMen Högsta att
lagen jämställdhet förenligi arbetslivet inte med grundlagenom var
eftersom delar berörde diskriminering funktionshindradede som av var

förför långtgående och otydliga. omarbetas för närvarande ochLagen
kommer förmodligen läggas fram för möjligenpåatt nytt att antas
under 1998.

jämställdhet tänkt blii arbetslivetLagen attom var en
helhetslösning för olika fall diskriminering arbetslivet. skullei Denav

direkt och indirekt diskriminering såväl arbetstagaregälla somav
omfatta frånarbetssökande och hela anställningsprocessen

Grunderna omfattades lagenplatsannonser till uppsägning. som av var
bland bakgrund, sexuell läggning sexual orientation,kön, etniskannat
funktionshinder och ålder. Sexuell läggning definierades förslageti

heterosexuell, homosexuell eller bisexuell läggning. Möjligen försom
undvika kring tolkningen definitionen idebattatt angavsav

lagförslaget uttryckligen lagen skulle tolkasingenting i attatt som
deltar eller har läggning deltalagen skydd åt i attger en person som en

helst form sexuell aktivitet olaglig.i någon ärav somsom

Zeeland10 Nya

Zeelands Rights HRA från förbjuderNya Human Act 1993
diskriminering på flertal grunder, bl.a. sexual Begreppetorientation.ett
definieras i lagen heterosexuell, homosexuell, lesbisk ellersom
bisexuell läggning. förbjudet diskriminera på grundDet är att personen

dennes sexuella läggning, och skyddet omfattar den ärävenav som
Ävensläkt med eller förbunden associated med denne.är

diskriminering hänför förfluten tid ellersig till omständigheter isom
antaganden föreställning be1ief’bygger på assumption ellersom
sexuella förbjuden. omfattarläggning Lagenär storaenom persons
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delar samhällslivet, inklusive bostadsmarknaden, utbildning,av
näringslivet och arbetslivet.

både direkt och indirekt diskrimineringLagen och omfattaravser
både arbetssökande och arbetstagare. Förbudet gäller bl.a. vid
anställning, anställnings- och arbetsvillkor, utbildning, befordran och
avslutande anställningar. gällerLagen för anställda vidävenav
arbetsförmedlingar. Platsannonser får enligt lagen inte vara
diskriminerande. Trakasserier med anledning anmälan enligtav en

förbjuds.lagen
Diskrimineringsskyddet för sexuell läggning undantag förgör

anställning enskilda hushåll, rådgivningsverksamheti i personlig artav
och i politiska sammanhang.

för mänskliga rättigheter utreder enskildasKommissionen
falldiskrimineringsanmälningar och medlar i de där diskriminering

framgångkonstateras. Om medlingen kan kommissionen drivaär utan
dessa fall vidare Kommissionen kan initiera s.k.rättssystemet.genom

för lämpliga fall.grupptalan de berörda i
det gäller bevisning för diskriminering gäller lagfästNär principen

övervägande sannolikhet the balance of probabilities. Omom
förarbetsgivaren åberopar undantagsregel har denne bevisbördan atten

undantaget tillämpligt.är
påföljd fall diskriminering bl.a.iLagen anger som av

och liknandediskrimineringsförklaring, förbud det undersöktamot
skadeståndbeteenden, skyldighet ekonomiskt och ideellt samtatt utge

ogiltighet diskriminerande avtal.t.ex. ettav

Australien4.1 1

skydd förfederal antidiskrimineringslagstiftning medAustralien saknar
Emellertid har den särskilda federala Kommissionensexuell läggning.

handläggaför och lika möjligheter till uppgiftmänskliga rättigheter att
grund sexuell läggning sexualklagomål diskriminering ävenom av

förlikningsöverenskommelser sådanapreference och för iatt agera
olämpligfall. förlikning kan uppnås eller sådanOm inte är ärom

kommissionens agerande begränsad till inlämning medrapportav en
federala Attomey-General.rekommendationer till den

federala Relations från det förbjudetEnligt Workplace Act 1996 är
på grund bland sexuell läggningarbetstagaresägaatt annatupp av

sexual preference.
Flera skydd för sexuality, homosexuality ellerdelstater har lagar till

lawful sexual activity.
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4.12 Kanada

KanadasI grundlag rättigheter friheter,och the Charter of Rightsom
and Freedoms från 1982, alla individer lika inför lagen ochärattanges
har till lika skydd och lika fönnån lagen diskriminering,rätt iutanav
synnerhet diskriminering grundpå nationellt eller etnisktutan av ras,

hudfärg, religion, kön, ålder eller psykiskt eller fysisktursprung,
funktionshinder. Kanadas domstol TheHögsta Supreme Court har
tolkat in skydd för sexual i diskrimineringsskyddet.orientationett
Domstolama har i några uppmärksammade fall funnit det begreppetatt
omfattar homosexualitet och bisexualitet särskilt Egan-målet från
1995.

1977 års lag mänskliga rättigheter Canadian RightsHuman Actom
CHRA förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund bl.a.av-

sexuell läggning sexual orientation. federalCHRA lagär en som
skyddar alla bor Kanadai diskriminering från arbetsgivaremotsom
bl.a. federalavid myndigheter och liknande, banker, flygbolagposten,
och andra nationella kommunikations- och teleföretag, andrasamt
federalt reglerade industrier, såsom gruvindustrin.

sexual orientation definieras lagtexten, tordeBegreppet inte i men
uppfatta skydd för homosexualitet och bisexualitet påatt ettvara som

bristI på domstolspraxis detsätt närmareangetts. ärsamma som ovan
omöjligt uttala bestämd mening, uttalanden inför ändringatt en men en
i lagen 1996 vid handen exempelvis pedofili och transsexualismattger

omfattas skydd.inte lagensavses av
omfattar endast arbetslivet,Lagen inte privatävenutan

näringsverksamhet och bostadsmarknaden. arbetslivet skyddetI gäller
diskriminering form anställa eller behållai i sinvägran attav en person

särbehandlinganställning och negativ under pågående anställning om
grunden individens eller de andrasexuella läggning någonär av

diskrimineringsgrundema. Diskrimineringsförbudet omfattarangivna
ansökningsfonnulär uttryck föroch platsannonseräven som ger

arbetsgivares önskemål de skyddade avseendena. fackligi En
får fulltorganisation inte medlemskap eller uteslutavägra en person

denne på någon de skyddade grunderna. omfattarLagen även ettav
förbud trakasserier fråni arbetslivet arbetsgivare på någon demot av
angivna grunderna.

klargörLagen det inte diskriminerande handling nekaatt är atten
anställning utifrån nödvändigt verksamhetsbehov bona fideetc. ett
occupational requirement. Det åligger arbetsgivaren visaatt att ett
sådant behov för handen i det enskilda fallet. harDetär ansetts att t.ex.
katolska kyrkan bör kunna åberopa sådana behov vid anställning av
präster.
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för mänskligaKommissionen rättigheter tillsynen lagen.utövar över
Kommissionen och utreder diskrimineringsklagomål och hartar emot
relativt vittgående utredningsbefogenheter. Om kommissionen attanser

officiell undersökning påkallad kan den begära Tribunal förär atten en
mänskliga rättigheter Rights TribunalHuman utses.

Tribunalen undersöker därefter frågan och har rättparterna att
och kräva bevisning domstol.på i Omsättpresentera samma som en

den finner klagomålen inte har bevisats skall Tribunalen avslåatt
klagan.

finnerOm Tribunalen klagomålet diskriminerandeatt om en
finnsagerande har bevisats olika sanktioner. Tribunalen kan förelägga

den diskriminerande bl.a. upphöra med sin diskrimineringparten att
för förloradoch kompensation inkomst och alla kostnaderatt utge som

uppstått resultat den diskriminerande handlingen.ettsom av
bryterArbetsgivare, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som

lagen kan dömas till böter.mot
På delstatsnivå finns ytterligare regler innebär förbud motsom

diskriminering grund sexuell läggning.på av

4.13 USA

finns rättsregler diskriminering på flera nivåer. handlarI USA Detom
domstolspraxis federal, delstatlig och iblandskriven och pårättom om

motsvarandekommunal eller nivå.
grundsaknar federal lagstiftning diskriminering påUSA mot av

Domstolamasexuell läggning. sådant lagförslag röstades ned 1996.Ett
federala Civilhar också flera gånger förklarat Title i 1964 årsVIIatt

för sexuellRights förbjuder könsdiskriminering inte skyddAct gersom
läggning.

antidiskrimineringlagstiftningflesta delstater har sin och iDe egen
förbjuderflertal delstater finns bestämmelser diskriminering iett som

grund sexuell läggning. lagar reflekterar iarbetslivet bl.a. på Dessaav
federal lagstiftning kan ibland inkluderastort men

dislcrimineringsgrunder förekommer federal lagstiftning.inte i Detsom
finns myndigheter de federalaockså delstatliga motsvararsom

ofta med såsomantidiskrimineringstillsynsorganen, benämningar
förkommissionen mänskliga rättigheter.

finns elva delstater förbudnärvarande i i Washington D.C.För samt
arbetslivet sexuelldiskriminering i på grund läggning sexualmot av

Definitionerna sexual skiftar. Vanligenorientation. orientationav
skyddet homo-, bi- och heterosexualitet. Många skyddarstateravser
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förmodadverklig sexuell läggning och läggning actua1 andbåde
perceived sexual orientation.

religiösa frånflesta undantarDe stater grupper
dislcrimineringsförbudet.

Några andra länder4.14

strafflagarSlovenien 1995 har i sinaIsland 1996, Spanien 1995,
Israel 1992 ochhomosexuella.förbud diskrimineringmot av

sexuellskydd för bl.acivilrättslig lagstiftning tillSydafrika har
Storbritannien saknarTyskland, federal nivå, ochläggning. på

grund sexuell läggning iskydd diskriminering pålagstiftning till mot av
liknande diskrimineringmål sådan ellerarbetslivet. Några om

EnglandEG-domstolen, och det diskuteras iför närvarande ibehandlas
såvittEG-domstolens rättspraxisutveckling avseravenom
skyddinnebärakan kommakönsdiskriminering motettatt

jfr avsnittsexuell läggningarbetslivet på grunddiskriminering i av
ovan.4.2.3

skydd förlagstiftning tillinföraPolen och KongHong överväger att
sexuell läggning.
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Behovet5 förbud motav

diskriminering

dettaI kapitel diskuteras frågan det finns behov lagstiftningettom av
förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning.som av

Allmänt har det under 1990-talet internationellt och i Sverigesett
kunnat urskiljas uppvaknande intresse för frågor diskrimineringett om
på grund sexuell läggning. Allt fler länder i vår närhet eller i världenav
i har stiftatövrigt lagar med förbud sådan diskriminering. harEU imot
Amsterdamfördraget och i andra sammanhang lyft fram frågan om
diskriminering i arbetslivet, horno-också och bisexuellas situationmen
i allmänhet. Sverige förs diskussionI homosexuellas rättigheter ien om
flera avseenden, arbetslivet bara homosexuellaLagenärvarav en. om
sambor och partnerskapslagen pusselbitar vad framståriär som som en

på sikt likställa homo- och heterosexuella. delDensträvan att som
arbetslivet det perspektiveti endast ytterligare pusselbit iäravser en

helheten.

5.1 Förekomsten diskrimineringav

vårt uppdragI ingår kartlägga och analysera behovetatt av en
lagstiftning till skydd diskriminering i arbetslivet på grundmot av
homosexualitet eller sexuell läggning.

sådant behov kanEtt tänkas föreligga principiella skäl ellerav
därför faktiskt förekommande diskriminering kan konstateras; elleratt
både och. Vi har försökt undersöka förekomsten diskriminering delsav

några undersökningar enkät- eller intervjutyp, delsgenom av genom
kontakter forskare,med myndigheter och organisationer med inblick i
frågan.

Våra undersökningar redovisas nedan kortheti och fylligare bilagai
ochl 2 till betänkandet.

harDet inte gjorts så många undersökningar i Sverige syftar tillsom
reda på diskriminering förekommer. rundfråga till landetsEnatt ta om

universitet har vid handen den forskning bedrivs integett att tarsom
sikte på kartlägga förekomsten diskriminering.att av
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dock års betänkandeHomosexutredningen redovisade i 1984
klarlägga homosexuellasyftade tilloch enkäterintervjuer att omsom

arbetsplatser.eller trakasserier på sinaför diskrimineringutsattes
anställning, blevhomosexuella vägradesgälldeFrågorna om

förlorade anställningarbefordran eller sinaförflyttade, nekades rent av
homosexuella. homosexuellade l 300på grund att personerav var

tjugotal ochmellanbesvarade enkäterna. dessaAv ett ettuppgav
åtgärder och deför några dessafyrtiotal de attatt utsattspersoner av

homosexualitet orsaken.misstänkte deras Ettsäkra på eller att varvar
arbetsplatser.blivit trakasserade på sina Ettsjuttiotal deattuppgav

grundsluta på arbetsplats påsade de hade tvingatsfemtiotal att aven
103.homosexualitet. SOU 1984:63sin s.

homosexutredningenansåggrundval de undersökningarnaPå attav
särskilt utbreddfaktisk diskrimineringslå fastdet inte gick attatt var en

frågandet dock förutredningens meningföreteelse. Enligt var om
förekom iden faktiska diskrimineringenlagstiftning avgörandeinte om

lagstiftningomfattning. Utredningen sågmindreeller sättettstörre som
samhället- markering intehomosexualitet delerkännaatt av ensom en

homosexuellaförbjudendiskriminering ärbara ävenär utan attattom
enligteffekt framstodmänniskor.likvärdiga andra Denna

betydelsefull.myckethomosexutredningen som
delhaftreferensgrupp ochutredningenshar, viaVi annars, en
förmedFolkhälsoinstitutets handläggaremedkontakter ansvar
förmed företrädarehomosexuellas situationuppdraget följaatt m.m.,

likaberättigande RFSLför sexuelltRiksförbundetioch medlemmar
landets universitet.forskare vidoch med flera

uppfattningenden generellakontakter har vi delgettsVid dessa att
ochhomo-förkommande diskrimineringfaktisktutifråndet av

arbetslivet påförbjuder diskriminering ilagbisexuella behövs en som
grund sexuell läggning.av

1997:28RapportVad hände nskriftenFolkhälsoinstitutet har i se
till myndighetenskommitfall diskrimineringnågraangett somav

domkapiteldåhandlar fallkännedom. Det vägrat öppetettett enom
förpraktik, vilket kravslutförablivande sinlesbisk diakonissa är ettatt

tillfällen har, enligttvåVid åtminstonekunna arbeta diakonissa.att som
sedan det blivit käntvikariatskolor förlänga attvägratrapporten,

erhållit vikariaten, tjänsternaharhomosexuella andra lärarelärarna var
söktinteerhöll tjänstemandragits Slutligenhar inte in. enen

hanavdelningschef, sedan det blev käntbefattning att varsom
rapporten 54.homosexuell ryktesspridning s.genom

underhar Folkhälsoinstitutetför regeringsuppdragetInom ramen
universitetvid StockholmsKriminologiska institutionen1996 låtit göra

ochsikte på förekomst,s.k. pilotstudie. Denna mönstertaren
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skadeverkningar hot och våld homosexuella kvinnor ochmot män.av
Ansvarig för studien forskaren Eva Tiby. Hon studienär i någraanger
berättelser från arbetsplatser. gällerDet incidenter brottänartav annan
såsom förtal och trakasserier också det fallet någon inte erbjödsattmen
vikariat på grund homosexualitet. homosexuellaDe honöppenav
intervjuat berättar långvariga negativa effekter den behandlingom av

fåttde

l l SCB-undersökningen.

På uppdrag utredningen har Statistiska centralbyrån SCBav
genomfört undersökning svenskars kännedom förekomstenen av om

diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning ochav av
attityder till homo- och bisexuella. postenkät genomfördesEn under
augusti-oktober 1997.

Undersökningen gjordes urvalsundersökning blandsom en
förvärvsarbetande i åldern år.20-64 Ett s.k. obundet slumpmässigt
urval omfattande individer4 000 drogs från urvalsram.ca en
Bruttourvalet 4 030 Sedan ensamföretagare dragits ifrånvar personer.
återstod 3 963 till vilka enkäten sändes. dessa svaradeAvpersoner
3 029 76,4 Bortfalletprocent. blev alltså 23 procent.personer ca

Enkäten skickades den l9 augusti 1997. Efter dryg vecka, denut en
skickades28 augusti, s.k. tack- och påminnelsekort till dem inteett som

skickat Tillin något dem besvaratinte enkäten eftersvar. som
ytterligare två veckor skickades skriftlig påminnelse meden ny
blankett. Samtliga urvalspersoner inte besvarat enkäten den 22som

ingickseptember i bortfallsuppföljning telefonintervju.en genom
SCB:s bilaga till betänkandet. återfinns1 Därutgörrapport

uppgifter uppdraget och dess genomförande, underlag förom
bortfallsberäkningar, tabeller med resultatredovisning m.m.

Diskriminering

syfteEtt med undersökningen få uppfattning förekomstenattvar en om
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning, eller i vartav av

fall allmänhetens kännedom sådan diskriminering. Iom
undersökningen ställdes frågan de tillfrågade känner tillom om

3 Se Tiby, och Lander,Eva Ingrid 1996: Hat, hot, våld utsatta-
homosexuella kvinnor och pilotstudieEn Stockholm. Stockholm:män. i
Folkhälsoinstitutet 69;
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på arbetsplatsen diskriminerats i tio särskilt angivnapersoner
avseenden.

Enkäten inte någon definition "diskriminering" på annatangav av
det frågornas formulering indirekt kunnat utläsassätt än att ur en

ganska vid bestämning begreppet.av
De tio särskilt angivna avseendena till börja med deatt gängsevar

arbetsrättsliga instituten uppsägning, omplacering, skillnader i
anställningsvillkor harDärutöver lämnats möjlighet falletc. atten ange

trakasserier och mobbning, från arbetskamrater, arbetsgivare ellerav
fackliga företrädare. Slutligen har kategorin diskriminering påangetts
något sätt.annat

fåDet visade sig känner till blivit föratt utsattapersoner som
diskriminering. SCB har dock särskilt betonat mätningenatt av
förekomsten diskriminering arbetsliveti på grund sexuellav av
läggning förenadvarit med problem, såsom arbetstagaresstora
bristande kännedom arbetskamraters sexuella läggning, osäkerhetom

diskriminering förekommer och den sexuella läggningen ärom om
orsak till eventuell diskriminering.

I tabellen nedan redovisas den skattade svarsfördelningen för
respektive slag diskriminering. Inom hur mångaparentesav anges
observationer skattningen bygger på.

framgårSom tabellen det få Ja, jag vet.är svaratav personer som
uppskattning visar detEn mindrerör änatt procentgrov som om en

någon/några blivit diskriminerade på något deattvetsom personer av
angivna Mobbning/trakasserier arbetskamrater ochsätten. av

eller arbetsledarearbetsgivare de former diskrimineringär av man
känner till flest fall De där de vetangett attav. svar svarspersonema

diskriminering förekommit inte tillräckligt förmångaäratt att en
uppskattning förekomsten diskriminering i relation tillav av
arbetsplatsens storlek kunnat göras.

diskrimineringDen känner till har i de flesta fall skett påsom man
arbetsplatser domineras kön. flesta fall har skettDe påettsom av
arbetsplatser inom den offentliga sektorn statlig eller kommunal.
Arbetsplatsema har flesta falli de haft fler anställda. flertio Detän är

kvinnor diskriminerats i de fall beskrivits.män än som som
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någon påKänner Du till Din arbetsplats diskrimineratsperson som
på något/några påföljande grund han/honsätt ärattav av
homosexuell eller bisexuell

Fråga Ja, Ja, jag NejNet7 jag vet tror Totaltsvar

% Antal % Antal % % Antal %
obs obs obs

Sökt arbete, 0,2 7 0,2 7 98,4 1,1 32A 100,0men
fåttinte anställning

IFått 6 9 48B 0,2 0,3 97,7 1,7 100,0sämre
anställnings- eller
arbetsvillkor

fåttC Inte befordran 0,2 5 0,6 18 97,4 1,8 50 100,0

Omplacerats 5 18 1,9 50D eller 0,5 0,6 97,1 100,0
förflyttats

- 1,9 54E Förbjudits utföra 0,2 5 97,8 100,0-
vissa arbetsuppgifter

- - 98,0 1,8 51 100,0F Tvingats sluta - -

25 28 1,8 49GMobbats eller 0,9 1,0 96,4 100,0
trakasserats av
arbetskamrater

510,4 13 0,4 12 97,3 1,8 100,0HMobbatseller
trakasserats av
arbetsgivare/arbets-
ledare

lDiskrimineratspá 11 13 480,4 0,5 97,5 1,7 100,0
annatsätt

Några exempel på hur diskrimineringen gått till

mobbad arbetskamrater, gliringar, skvaller, skitsnack, brytandeav av—
förtroenden, tråkningar, ryktesspridning, utfrysning,skitprat, bakomprat

fick Omplacerats, fick jobb kvalificerad,välgöra annat, trotsryggen,
befordrad, fått utvecklas, kompetens har utnyttj ats/utrymme att

trakasserier från arbetsgivaren, förbjöds arbetaatt ensam-
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Några påexempel orsaker arbetsgivaren/arbetsledningen angettsom

homosexualitet/sexuell läggning-
nedskärningar-
olämplig jobba med vissa människor på grund bisexuellatt av—
provocerat-

Attityder till homo- och bisexuella

andra syftetDet med undersökningen undersöka inställningenattvar
till homo- och bisexuella i arbetslivet. Tabeller i detalj redovisarsom

frågornapå för respektive kvinnor i olika åldersgruppermänsvaren
återfinns i bilaga

Här sammandrag.ettanges
kraftigEn majoritet drygt 70 procent har det inte skulleangett att

spela någon roll någon eller några arbetskamrater homo- ellerom var
bisexuella. Drygt 4 ansåg med bestämdhet den sexuellaprocent att
läggningen hade betydelse ja, absolut medan 9 svaradeprocentca

ja, kanske skulle det spela roll. Män år har34 denatt än mestyngre
negativa attityden till homosexuella 7,1 ja, absolut-svar.procent

äldreHos den negativa attityden något nedtonad 5,8 procent.män är
Hos kvinnorna det kvinnor och deär tvärtom; är öppnamestyngre

Ävenäldre mindre de äldre kvinnorna dock meduppvisar 3,7öppna.
ja, absolut-svar" attityd de äldreprocent öppen än öppna,mesten mer

männen.
Drygt ansåg med bestämdhet7 homo- och bisexuellaprocent att

olämpliga för vissa arbeten; svarade ja,15är procentpersoner ca
kanske medan 63 ansåg den sexuella läggningen inteprocent att gör

olämpliga för vissa arbeten. Bilden likadan här:är mänpersoner yngre
negativa, kvinnor finnspositiva. äldreär Demest mestyngre

däremellan, bland dessa generellt mindreäven är männen öppnamen
kvinnorna.än
Ca 5 säkra på homo- och bisexuella bör förbjudasprocent att attvar

ha vissa arbeten, medan 9 svarade ja, kanske drygtoch 73procentca
avvisade sådant förbud.procent ett

denHär fördelningen något annorlunda. Yngreär närmare män är
visserligen negativa genomsnittet 7,1 absolutja,över procent men
de äldre ytterligare några tiondelar negativa. kvinnornaHosär ärmer
de återigen medan de äldre något mindre positiva,öppna, ärmestyngre
dock nå siffror.männensutan att

sjuDrygt ansåg med bestämdhet bör lägga sig iprocent att staten
arbetsgivare vill anställa homo- och bisexuella. åttaNästanom en



84 Behovet förbud diskriminering SOU 1997: 75lmotav

svarade ja, kanske medan 74 ansågprocent nästan att statenprocent
inte bör lägga sig

Vad frågagäller denna skiljer sig deinte ochmännenyngre
kvinnorna särskilt mycket. Båda positiva tillär attgrupperna mer

lägger sig i äldre och kvinnor.än mänstaten
SCB har betonat vid tolkningen resultaten denna frågapåatt man av

bör tänka på kan betyda bådeJa-svaren positiv och negativatt
fråninblandning sida.statens

Mellan och två de tillfrågade arbetsgivareansågprocent atten av en
bör få arbetstagare han eller hon får dennereda påsäga attupp en om

Överhomo- eller bisexuell. Drygt 4 svarade ja, kanske. 88är procent
har nej. Generellt något välvilliga tillär männenprocent svarat mer en

frisådan uppsägningsrätt, kvinnorna.än

Enkäten hos och Lesbisk5.1.2 RFSL Nu

Bakgrund

skriftlig till medlemmarVi har enkät l 437 i homo- ochsänt ut en
bisexuellas intresseorganisationer. Enkäten skickades till medlemmarut

Östersunds-i lokalavdelningar RFSL Stockholms-, ochtre av -
Trestadavdelningama och till föreningen Lesbisk Nu LN i—
Stockholm. har övervikt vad gäller manliga medlemmar,RFSL en
medan enbart har kvinnliga medlemmar.LN

undersöka förekomsten och omfattningenEnkätens syfte attvar av
diskriminering arbetslivet på grund homo- eller bisexuell läggning.i av

vetenskapligSamtidigt ambitionen genomförainte attvar en
undersökning skulle vedertagen mening statistisktiettsom ge
tillförlitligt resultat fråga sådan diskriminerings förekomst ochi om

bland homo- ochutbredning. går inte slumpmässiga urvalDet göraatt
bisexuella föreningsmedlemmaroch vi kan inte säkra på deattvara

för LN-anslutna ellerrepresentativa sig RFSL- ochärsvaratsom vare
för homo- bisexuellaoch i Sverige överhuvudtaget. Dessutom är
bortfallet betydande har därför45 kanMan sägaprocent attsvarat.-
enkäten har karaktär informationsinsamling, kartläggningänav snarare

förhållanden.rådande Undersökningen bör värderas denmotav
bakgrunden.

Enkäten har någon definition diskriminering påinte angett av
det frågornas formulering indirekt kunnat utläsassätt änannat att ur en

begreppet. frågat efterganska vid bestämning Vi har diskrimineringav
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på grund sexuell läggning särskilti tio angivna avseenden sammaav
i SCB-undersökningen ovan. Dessa avseenden till börjaär attsom

med vedertagna arbetsrättsliga rättsinstitut uppsägning,som
omplacering, skillnader anställningsvillkori har lämnatsDärutöveretc.

fallmöjlighet trakasserier och mobbning, frånatten ange av
arbetskamrater, arbetsgivare eller fackliga företrädare. Slutligen har

kategorin diskriminering på något sätt. Svaren på deangetts annat
frågor gällt diskriminering redovisas korthet nedan underi straxsom
rubriken Diskriminering ochVart svarsalternativenettm.m. av
redovisas separat.

Vid sidan frågorna diskriminering, frågorhar någraavsettav som
ställts syftat skapa bildtill öppenhet-attsom en av svarspersonemas

frågor,eller förtegenhet sin sexuella läggning. på dessaSvarenom-
och några slutsatser vi kunna dra, redovisas korthet nedanianser oss
under rubriken Attityder: öppenhet och tystnad.

har ochEnkäten besvarats 650 468 72 % 182mänav personer,
Bortfallet alltså betydande.kvinnor 28 %. Mångaär ärav svaren

också knapphändiga.
samtliga harAv 70 sigprocent angettsvarspersoner ca vara

homosexuella, lesbiska, 6 bisexuella och22 2procent procentprocent
annat". annat har bl.a. bög 5 inte vill kallaSom mänangetts som

f.d. osäkerhomosexuella, hetero l man, transgender l man,sig
homo- eller bisexuell man, sexuell eller sexuell varelse 3 kvinnorl

stödmedlem RFSLoch 2 heterosexuella kvinnor varav l i
svarsfrekvenser.bilaga frågeformuläret med inskrivna2 redovisasI

fördelningen mellan och kvinnor.Där mänävenanges

Diskriminering m.m.

de har 36 sig650 234 procentAv uppgett vetasvaratpersoner som
ocheller de blivit diskriminerade i arbetslivet 173 61mäntro att

ha diskriminerats ikvinnor. 93 har sig någon gångsagt ettpersoner
diskrimineratsavseende. l4l har sig i än ettsagtpersoner mer

ha blivit diskriminerad alla deavseende. har sig iEn uppgettperson
svarsalternativ.elva avseenden tänkbaraangettssom som

alla och alla177 27 75procent svarat procentpersoner av som av
ha diskriminerats har de mobbats ellersigsagt uppgett attsom

arbetskamrater, chefer eller fackliga företrädare.trakasserats Avav
har hardessa många diskriminerats på andra 51även sätt. personer

diskriminerats endast mobbning och andra trakasserier. Omgenom
mobbning-fallen räknas bort har dem på28 procent svaratav som

diskriminerats.enkäten
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Mobbning och trakasserier från arbetskamrater det klartär
vanligaste klagomålet 158 Mobbning från arbetsgivarepersoner. är
den vanliga diskrimineringsgrunden 83 personer. bliAttnäst mest
nekad anställning grundpå sin sexuella läggning kommer hämästav
76 personer.

de flesta fallen diskriminering har den drabbats blivitI av som
övertygad skälet till diskrimineringen den sexuellaatt ärom
läggningen, redan det faktum arbetskamraten eller arbetsgivarenattav

redovisat sin negativa attityd till homo- och bisexuella.öppet
går, generellt, utläsa några särskilda skillnader mellanDet inte att

och små arbetsplatser. heller framgår några skillnader mellanIntestora
manligt eller kvinnligt dominerade eller statliga/kommunala eller

Enligt flera dockprivata arbetsplatser. dem tendensenärsvaratav som
den toleranta benägnakvinnor och och mindreäratt attyngre mer

diskriminera, ochtrakassera eller på äldre.sätt än mänannat
ofta drabbats diskrimineringiakttagelse iEn är att samme person av

flera avseenden. enligt enkätsvaren ovanligt mobbningDet inteär att
utvecklas till problem med arbetsgivaren och andrafrån arbetskamrater

leder till den mobbade väljer lämnasvårigheter ytterst att attsom
arbetsplatsen.

ha drabbats diskriminering, innebär234 sigAtt uppgettpersoner av
procent dem påså många 416 64 svaratatt som personer av som

bör dockenkäten anmält något fall diskriminering.inte Härav
allra flesta deanmärkas dessa har de inte öppetatt angett attav

bisexuella läggning på arbetsplatsen. Fleradeklarerat sin homo- eller av
den allmänna attityden på arbetsplatsen negativdessa har tillagt äratt

eller skulleoch bisexuella och kunde hahomo— situationengentemot att
och arbetsgivare känt tillannorlunda deras arbetskamratersett ut om

sexuella läggning.deras
fåtal fall har den arbetstagare sigEndast i ansettett som

kontakt med fackliga organisation. någradiskriminerad tagit sin I av
allmänhet hardessa fall organisationen den enskilde. Ihar stöttat

fråga, ofta uttryckligarbetstagaren detta inte facklig medansett vara en
falldiskriminering förbjuden. flera harhänvisning till sådan inte Iäratt

den diskriminerade velat eller vågat kontakta sinuppgivet inte
eller gnällspikrädsla för framstå "bråkstakeorganisation att somav

skulle förvärras.eller för arbetskamraternas attityderatt
korthet.nedan de olika slagen diskriminering iHär går vi igenom av

exempel.Vi korta utdrag enkätsvarenanger ur som

mobbning""Trakasserier och
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Trakasserier från arbetskamrater, arbetsgivare fackliga företrädareoch
det förekommande klagomålet 177 personer. Trakasseriemaär mest

har bestått dåliga skämt, viskningar, förlöjliganden, förtal,hån,av
anspelningar på hiv/aids, översexualitet och liknande typer av

Ävenmobbning. subtila former har undanhållenrapporterats, t.ex.mer
information förhållandena på arbetsplatsen, avståndstagande,om
utfrysning arbetsgemenskapen eller socialt vid sidanumgängeur ur av
arbetet, plötsliga tystnader och menande blickar den homosexuellenär
kommer in i kafferummett.ex. m.m.

den här märks särskilt trakasserier från arbetskamraterI gruppen
158 och från arbetsgivare 83 personer, medan mobbningpersoner,

Ävenfrån fackliga företrädare 16 mindre framträdande.personer är
kategorin diskriminering på sätt innehåller fall mobbningannat av

fal1.tjugofemtalett
fall våld misshandel och hot harTvå angetts.av

år eller äldre. Arbetskamrater diktade elaka mittKvinna, 55 verser om
sångkören frånlesbiska privatliv och hela sjöng personalfest.versema scen

år. frågarunder "bögjävel" eller dylikt. jag vill liggaMan, 24 De Desäger om
med dem och lesbiska med alla könför de bögar liggertror att av samma som

du banan på.de träffar. mig: här harDe gör attnarr av en suga

år. homosexuella minGliringar, förödmjukande iKvinna, 35-54 prat om
på arbetsplatsen.berättat för de flesta i min närhetnärhet, jag öppettrots att

Även från umgåtts med, påhoppen alltid indirekta,kamrater privatjag ärsom
dåliga homosexuella handlardvs. handlar hur och löjliga Detär. attomom

sparka på någon på svårt försvara sigsätt ärett att mot.som

fått anställning""Sökt arbete, intemen

förutom trakasserier, havanligaste diskrimineringsgrunden,Den är att
fall. återkommande härblivit nekad anställning 76 En situation år att

anställaarbetssökande upplever arbetsgivarens intresse attatten
homosexuell,plötsligt blir den sökandesvalnar dennenär ärattvarse

fallsaknas rapporteradevid anställningintervju. Det attt.ex. aven
arbetssökande bort före intervjusituationen påhomosexuella rensats

framgått ansökningshandlingarna.grund vadav som av

4 diskrimineradedessa tal inte lika med antaletNotera äratt summan av
diskriminering. Flera harantalet fall angettutanpersoner, anger av personer mer

fall diskriminering.än ett av
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år, sökte anställningMan, 25-34 bussförare. den ende sökandeJagsom var
med busskort. Vid anställningsintervjun ställdes frågan jagom var
homosexuella. jag svarade sade intervjuaren intervjun slut.När att var

år. anställningsintervjun fråganKvinna, slutet korn35-54 Mot av om
partnerskapsforhållandecivilstånd sade jag levde i blevNär jag att ettupp.

jobbetförvirrad och störd och sade jag inte passade förintervjuaren att -
allt dittills under samtalet. ville anställaMan intestämttrots att en

homosexuell kunderna kunde komma klaga.eftersom att

tillsättningsfråganeller äldre, sökte uppdrag. beslutade iMan, 55 Denett som
kundemedgav hade särklass bäst kompetens jag inte komma ijag iatt attmen

fråga medierna homosexuell.eftersom det känt jagattvar genom var

fått befordran"Inte

trakasserierfallen,diskrimineringsgmnden, förutomvanligasteDen näst
där enskildeha blivit befordrad, i situation den siginte väntatär att en

företag,flesta fallen beskriver organisationerdet 49 fall. De att m.m.
vill haanseende hos kunder och allmänheten intepå grund sittav

synliga positioner.homosexuella ledande,i

år. det inte med homosexuellLedningen sade sigMan, 25-34 att passar en
distriktschef.

jag vissteår. Personalchefen sade jag eftersomunder 24Man, rättatt var man
skulle hahan ansåg utlänningarhur skulle utföras. eftersomjobbet Men att

den högre tjänsten.problem med homosexuella läggning fick jag intemin

denne fickår. påläggskalv och chefens favorit tillsMan, 35-54 Jag var -
chefsjobb bröts ochhomosexuella läggning. Löftekännedom min omom

gick tillbefattningen en annan.

fbrflyttats och "’6rbjudzts utföra"Omplacerats eller " vissa
arbetsuppgifter "

sammanfaller flera berättelser på såtvå kategorier iDessa sätt att
omplaceringen ofta följd arbetstagare inteär ansettsatt enen av

utföra arbetsuppgift. har delämplig viss 35 uppgett attatt personer
har deomplacerats eller förflyttats någon gång. 15 angett attpersoner



SOU 1751997: Behovet förbud diskriminering 89motav

förbjudits utföra arbetsuppgifter,vissa arbeta medatt t.ex. att ensamma
barn på dagis.

år, med anställning sjukvården.Man, 35-54 inom blev förtlyttadJag minav
överordnade det gällde hand attraktiv yngling, eftersom hannär att ta om en
trodde jag skulle utnyttja tillfället.att

Övertandsköterskanår,Man, 35-54 tandläkare. ansåg jag inte skulleatt
behandla påpojkar grund risken skullejag patienterna.att antastaunga av
Tandvårdschefen förflyttade till klinik.mig Motiveringen öppenen annan var
hänvisning till homosexualitet.min

år, barnskötare. åtta årsKvinna, 35-54 Efter anställning uppstod blandprat
föräldrar jag lesbisk. polisanmäldes misshandel,Jag för sexuelltattom var
ofredande barnen oskyldig och polisen lade nedJagav m.m. var

återupptaundersökningen, jag fick inte min tjänst vid barnstugan, ellermen
i stad. Under de fackliga förhandlingar följde villejagnärens samma som

komma tillbaka sågsförstod jag min homosexualitet pedofili.att som

"Tvingats sluta"

hahar sig tvingats sluta sina anställningar.42 Dettasagtpersoner avser
avskedanden fallbåde direkta och uppsägningar några enstaka ochi

fall då den enskilde inte velat eller orkat kvar anställning,istanna en
vilket vanligaste.detär

hotellanställd. Kvinnlig chef ville homosexuella iinte haMan, 25-34,
krävde få medhotellbaren. ha mig, för omvända mig. När jagHon att attsex

vägrade fick jag kväll.samma

Kvinna, okänd ålder. Gymnastiklärarinna. rektor 1995 fick jagNär veta att
sålevde med kvinna började mobbningen. Chefen länge duen annan sa:

fårjobbar här du någon högre lön. lärare parallellt medinte En sattesannan
mig jag informerades. betroddes inte med nyckel till idrotten,Jag trotsutan att

jag undervisade idrott. Fick damtoaletten kollega upplystei inteatt en-
det fanns herrtoalett. Ständigt baktaleri homosexuella läranummet.iattom om

Rektor samlade föräldrarna till för hitta fel på Kollegormig.möte att
skickades bevaka med barnen. sade fleramig jag Barnennäratt var ensam
gånger: frågade gånger:varför mobbar de andra lärarna dig Rektor flera Har

bestämt mådde sådu för sluta fick stöd föräldrar,ännu Jagatt av men
psykiskt dåligt jag slutade själv.att
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år ellerMan, 55 äldre, händelse i mitten 1960-talet. visadeJag intresseen av
för arbetskamrat, gick till arbetsgivaren. hade missbedömtJag hansen som
intresse för mig. Arbetsgivaren sade det bäst jag slutade för slippaatt att attvar
bli trakasserad.

"Fått anställnings- eller arbetsvillkor"sämre

40 har de erhållit anställnings- ellerangett sämreattpersoner
arbetsvillkor t.ex. lägre lön andra arbetstagare på grund sinän av
sexuella läggning.

år.Man, 35-54 Min chef fick reda läggningmin och började mobba mig
dagligen. ifrånHan mig och arbetsuppgifterna och delegeradetog mer mer av
dem till min assistent. Chefen orsaken min sexuella läggning iangav - -
sarkastiska ordalag, alltid mellan fyra ögon.

Kvinna, år. lärarinna. dåliga35-54 Jag Fick iögonfallande schemanvar av en
studierektor. Studierektorn hade uttalat sig negativt homosexuella.om

Kvinna, år. års någon35-54 Under 12 anställning ñck jag inte
vidareutbildning, andra heterosexuella fick.trots att

fått förlängt vikariat eller"Inte provanställning"

har fått förlängt31 sig inte ha vikariat eller anställninguppgettpersoner
efter provanställning på grund sin sexuella läggning.av

år åttaMan, eller äldre. arbetade sedan år55 Jag vikarierandesom
universitetsadjunkt. Vägrades förlängt förordnande med uttrycklig motivering

förhållandejag levde i homosexuellt med de andra lärarna.att ett en av

år.Man, 35-54 Arbetade forskningsassistent. förlängt1969 Fick intesom
förordnande. Professorn sade infor personalen: "Det i dag attanses man
skall tolerant, behövervi inte ha dem de homosexuella inpåvara men

nOSS.

Diskriminering på sättannat

Gruppen diskriminering på omfattarsätt 73annat personer.
Mobbning, avståndstaganden och utfrysning också kunde hasom—

under rubriken Trakasserier, här det vanligasteangetts ärse ovan -
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uttrycket för diskriminering fall.24 handlarDet främst hur andraom
arbetstagare uttrycker förakt, löje eller rädsla; någon har påpekat att
ordet arbetskamrat synnerligen illa valt i sammanhanget.är dennaI
kategori märks också fall då den homo- eller bisexuelle käntt.ex. att
hans eller hennes arbetsprestation ifrågasatts i onormalt hög grad.
Andra diskriminering utfrysning och sociala konflikter påtyper ärav
grund homosexuell sambo i med arbetskamrater ochumgängetav
arbetsgivare synpunkter på den sexuella läggningen från kunder,samt
patienter och föräldrar. Flera har också den självcensurangett att som
består i inte kunna våga tala sitt privatliv iatt öppet om samma

någrautsträckning arbetskamraterna, diskriminering.är Isortssom en
fall handlar det chefer rått den homosexuelle för sinattom som egen
skull hålla sin homosexualitet. Några har exempel fråntyst angettom
sfären utanför arbetslivet.

år.Man, 35-54 arbetarJag med patienter. kvinnligEn begärdepatient hos
bokningen slippa kontakt med mig eftersom han homosexuell.att är
Arbetsledningen spred detta till hela personalgruppen.ut

år.Man, 25-34 Uppdagandet jag homosexuell tvåutmynnade i dagarsärattav
frånavstängning arbetsplatsen och obehag från arbetstagare i omgivningen,

arbetsledningen måste "lösa". Det framlas klart min sexuella läggningattsom
orsaken.var

år.Man, 35-54 Arbetsgivaren uppmanade mig söka psykologatt

Attityder: öppenhet och tystnad

Några frågor enkäteni har sikte frågantagit på de ärsvaratom som
eller förtegna sin sexuella läggning. frågat efterVi haröppna om

öppenheten dels förhållandei till arbetsgivare/arbetsledning, dels i
förhållande till andra arbetstagare. frågorNågra har andraavsett
arbetstagares attityder till med homo- eller bisexuell läggning.personer
Slutligen har frågats efter förhållandenaansett attom svarspersonema
för homo- och bisexuella förbättrats de tio åren och lagsenaste om en
med förbud diskriminering skulle förändra något.mot

exakta svarsuppgiftema framgårDe bilagaav
korthetI framgår följ ande de erhållit. Hälftenvi 50 procentav svar

de har arbetsgivare/arbetsledning känner tillsvarat attav som som
arbetstagaren homo- eller bisexuell. Två 66 procent harär treav en
eller flera gånger dolt läggningsin rädsla för omgivningensav
reaktioner, de sökt arbete få llYtterst personer harnär t.ex. angett att
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de bytt arbete ofta på grund orsaker hänger med densom sammanav
sexuella läggningen.

generellt döljer läggningfler 56 procent sinDet änär som som
talar den 44 procent. det gäller hur mångaNäröppet avom

sexuella bildenkänner till den läggningenarbetskamraterna ärsom
alla harsplittrad. har 4033 angettprocent angett att vet, procent att

införstådda medan meddelatenstaka arbetskamrater l4är procent att
till den sexuella läggningen.på arbetsplatsen känneringen

arbetskamrater tycker detflesta, har72,5De ärprocent, som
bisexuell. Myckethomo- eller"OK/inget särskilt arbetstagaren äratt

avstånd frånarbetskamrater direktfå personer har13 tarsom en
bedömer ingeteller bisexuell arbetskamrat. 59homo- attprocent

den sexuella läggningensärskilt skulle inträffa, ingen vissteom om
arbetsplatsenallmänt kändden plötsligt blevmen

attityd tillgäller arbetskamratemasdet allmäntNär personermera
arbetstagareeller bisexuella harhomosexuella nästanär varannansom

sådanaarbetskamraterna skämtar47 procent attangett personer,om
inställda.arbetskamraterna negativtmedan 18 ärattprocent uppgett

förhållandenahar i58klar majoritetEn procent angett attom
öppenheten ochåren blivit bättreunder de tioarbetslivet senaste -

enligt de flesta medan endast 3toleransen har ökat, ansett attprocent-
förfrämst tillhar hänvisatförhållandena blivit Dessasämre. oron

arbetsmarknaden.hårdare klimatet påhiv/aids och det allmänt
har sintydligare majoritet, 80En angettännu procent, som

lagdet bättreskulle förändras tillbedömning något motatt enom
skulle haskälen för lag positivinfördes. Blanddiskriminering att en

lagmotiveringenmärks hos många dembetydelse attsvarat enav som
homosexuellafrån samhälletmarkeringskulle ärattomvara en

fel, vidare lagoch diskrimineringheterosexuellalikvärdiga är attatt en
skulledomstol, lagenkunde utkrävas iskulle medföra attatt geansvar

homosexuellöppen/kommastöd förråg i att ut somvararyggen,
Bland skälen hosnormbildande effekt.attitydpåverkande,lagenssamt

skullediskriminering intelagde 13 motsvarat attprocent ensom
roll märksskulle spela någonlag inteförändra något eller att en

uppfattningen elleroch lagar intefarhågor bevissvårigheter styrattom
attityder fördomar.påverkar

5 frågan till demegentligen vänder sig endastkan anmärkasDet att som
mångaandra. har dock besvaratsdöljer sin läggning för Den äräven somav
bedömning hurtydligen utifrån hypotetiskhomo- eller bisexuella,öppet aven

de plötsligt fick kännedomskulleandra arbetstagare omreagera om
läggning.arbetskamratens
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Enkätsvaren förefaller förstöd antagandetett gott attge om
arbetstagare känner varandra fästerinte vikt vidnärmare störresom
sexuell läggning. Endast helt liten del de heterosexuellaen av
arbetstagarna tycks avstånd från homo- eller bisexuellata
arbetskamrater eller tycka direkt illa homosexualitet sådan.om som
Flera dem besvarat enkäten har påpekat osäkerhetenattav som om
andras attityder början;i så småningom förär värst dentas ärman man
har någon sagt.

Den förhållandevis och fördomsfria attityd hosöppna den
heterosexuella majoriteten avtecknas i intestämmersom svaren
riktigt med vad framkommeröverens de homo- ochsom om
bisexuellas vilja till tala den sexuella läggningen.öppet Somatt om
påpekats flera i enkäten visserligen sexuell läggningär inte alltid ettav
naturligt samtalsämne på arbetsplatsen. Inte desto mindre tyder
enkätsvaren på homo- och bisexuella påfallande försiktiga medatt är

tala sina förhållanden.privata Vi tänkeröppet här särskilt påatt attom
så många dolt läggningsin de sökt arbeten och de generelltnär att som
inte talar sin sexuella läggning fleröppet de iär än är öppnaom som
det avseendet. Det också för hälftenär värt allaatt nästannotera att av

gäller ingen eller bara någon enstakasvarat attsom av
arbetskamraterna känner till den sexuella läggningen. Vi dessaattanser
uppgifter stöd för det ofta förekommande påståendetär ett gott attom
många homo- bisexuellaoch inte vill eller vågar tala med andra sinom
läggning.

Enkätsvaren pekar inte på några särskilda skillnader mellan ochmän
kvinnor. Inte heller vi det finns någon skillnad mellan de olikavet om

Östersunds-Enkätsvaren går inte härleda till Stockholms-,orterna. att
respektive Trestad-avdelningen RFSL eller till föreningen Lesbiskav
Nu

5.1.3 Förfrågan till arbetsmarknadens parter

Sedan länge har arbetsmarknadens och de fackliga avtalenparter en
central roll på den svenska arbetsmarknaden. harDet varit vanligt iatt
olika lagstiftningsfrågor hänvisa till forgarantiparternas ansvar som en

jämlik arbetsmarknad fri från orättvisor och godtycklig behandlingen
arbetstagare. Det har bakgrunden,den och med beaktandemot attav av

vi liksom homosexutredningen funnit diskriminering förekommer,att
varit intresse undersöka hur arbetsmarknadens påatt parterav ser
frågan diskriminering på grund sexuell läggning.om av

harVi ställt två frågor till drygt hundratal arbetstagar- ochett
arbetsgivarorganisationer förhandlingskarteller.och
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frågan det hos centralt ellerförsta organisationernaDen var om -
erfarenheter frågan diskriminering på grundlokalt fanns av om av-

kunde kollektiv- eller andra avtal,sexuell läggning. sigDetta röra om
handlabehandlar frågan. kunde ocksåriktlinjer 0.d. Det omsom

diskrimineringtvisteförhandlingar där fråganerfarenheter från t.ex. om
kundeaktuell. ocksåeller bisexuell arbetstagare varit Dethomo-av en

eller inom någotfråga det i någon organisationattvara om
frågan, vadförekommit diskussioner iavtalsområde även om som

resultat form avtalförekommit konkreta iinte etc.avsatt av
förbundendetandra frågan inom organisationerna,Den var om

aktivitetförekommer eller planeras någoneller avtalsområdena ur
läggning.diskriminering på grund sexuellperspektivet skydd mot av

för bedömningensyftade till underlagBåda frågorna ytterst att ge
sexuelllagstifta diskriminering på grunddet lämpligtär att avomom

arbetslivet.läggning i
entydiga medsaknas någrastycken Det49Svaren nästanär——

på grunderfarenhet fall diskrimineringenstaka undantag avav av
kollektivavtal eller riktlinjer ellernågrasexuell läggning. finns inteDet
skydd för arbetstagares sexuellauttryckligt sikte påliknande tarsom

frågan.heller några aktiviteter iläggning. planeras inteDet
fallharfall diskriminering DettiotaletKnappt ärrapporterats. avav

tillfall ha letttrakasserier, i någotmobbning och attanges ensom
kännedomfackförbund har någonarbetstagare sig. Desagt omsomupp

kyrkansrestaurangfacket, SvenskaHotell- ochsådan diskriminering är
Riksförbund, Svenskapastoratsförbund,församlings- och Lärarnas

TräindustriarbetareförbundetSvenskaIndustritjänstemannaförbundet,
Försäkringskasseförbundet.och

SIFuppgifterna dislqiminering.de fylligahar lämnatSIF mest om
har skrivit bl.a. följande:

också hos denavdelningar,både klubbar ochfinns hosErfarenheter men
känslig ochombudsmannen. Ofta detklubbordföranden ellerenskilde är en

anställde ochförhållandet mellan densvår inte barasituation. Det är
minderårigakunder ellerArbetskarnrater ellerarbetsgivaren berörs.som

också fall. sexuella läggningensfamiljemedlemmar inblandade i vissa Denär
fördomar.anställningsförhållandet tid och gradbetydelse för varierar över av

förmodligenHIV-frågan högaktuell den homosexuelles situationNär varvar
förhållande till arbetskamraterna. Densvår arbetsplatsen, inte minst iextra

6 svarsbrevenkan förefalla litet. Emellertid fleraAntalet är avsvar
Exempelvis Svensk Handel ochför flera organisationer.gemensamma

å deHAO brevTjänsteföretagen f.d. har i ett gemensamt svarat sex
arbetsgivarorganisationemas vägnar.
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I

berörde har mycket svårt kvar arbetsplatsen konfliktatt dettavara om en av
Ävenslag uppstår. LAS och kungörelsen kränkande särbehandlingom om ger

såstöd väljer ofta lämna arbetsplatsenett gott grundattman av
grupptrycket.

Svarsbrevet från SHR, Sveriges Hotell Restaurangföretagare, är
förrepresentativt dem inte känner till några fall diskriminering.som av

brevetI SHR under biträdde1996 medlemsföretagatt vid överanges
300 tvisteförhandlingar och flertal tvister vid domstol.ett Dessutom
förekom omfattande rådgivning telefon. Förhållandena har variten per
likadana under åtminstone den femårsperioden. dessaTrotssenaste
vittgående aktiviteter, SHR, finns inga erfarenheter elleranger
frågeställningar diskriminering på grund sexuell läggning.om av

I några fall har meddelats det finns riktlinjerattoss som mera
allmänt sikte på olika aspekter arbetsmiljön.tar Ett exempel ärav
Skolledamas riktlinjer Yrkesetik och yrkesetiskt förtroenderåd.om
Dessa inte särskilt homosexuellas förhållandentar talar bl.a.upp men

respekten för varje människas och lika värde och individensegenartom
integritet. Arbetsgivarverket har meddelat flera myndigheteratt
utarbetat eller planerar utarbeta policies kränkandeatt mot
särbehandling. Den Statens arbetsmiljönämnd SANpartssammansatta

1989 skriften Social utstötning på arbetsplatsen,utgav en
förpolicy det lokala arbetsmiljöarbetet.partsgemensam Den berör

indirekt homosexuellas situation.
Från flera håll har meddelats det tidigare har förekommitatt att

pensionsavtal inte homosexuella sambor rättighetergett samma som
heterosexuella. skillnadenDen inte längre förekomma isynes nu
avtalen.

flera fallI finns cirkulär, rekommendationer eller erfarenheter som
hiv/aids-problematiken ellerrör sexuella trakasserier.

någraI brev har uttalats det behövsinte lagatt moten
diskriminering på grund sexuell läggning, eftersom sådanav
diskriminering knappast förekomma. Flera har uttalat ettsynes
önskemål de olika antidislcrimineringslagamaatt samordnas ienom
lag.

5.2 Några synpunkter på undersökningarna

SCB:s undersökning måste tolkas omfattningenattsom av
diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning mycketärav
ringa. fallI gäller detta den diskrimineringvart iakttagbarär öppetsom
för andra de drabbas den. Uppfattningenän diskrimineringattsom av
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arbetsmarknaden.delas påproblem ocksåinte är parternaett stort av
dock påhomo- bisexuella tyderenkäten till ochriktadeDen att

Ävenutsträckning. Eva Tibysförekommer idiskriminering viss
genomförtde undersökningar videt. Vår slutsatsforskning tyder på av

därför grund och botten densammaieller tagit del är somav
grund homo-Diskriminering pånådde 1984.homosexutredningen av

arbetsmarknaden,på den svenskaförekommereller bisexuell läggning
omfattning.bedöma dessmed säkerhetdet gårinte attmen

och tolerans.ökad öppenhettendens tilldockVi tycker se enoss
RedanRFSL/Lesbisk Nu-undersökningen.särskilt iframkommerDen

homosexualitet iinställningen tillpekade påhomosexutredningen att
tidigare.fördömande Denlika1980-talet intebörjan på somvar

Öppenheten idag 1984.fortsatt.har änutvecklingen är större
Laddningen harhar avdramatiserats.och bisexualitetHomosexualitet

och handlingsmönstrenavståndstagande attitydernaminskat och de
lika framträdande.intemisstänksamhetenochhomofobin är

ökadökade öppenhetentill denorsakendelFörmodligen är aven
träderoch ofta populärakändaexponeringmassmedia personer somav

Förmodligeneller bisexuella.homosexuella ärfram offentligt ensom
följt påinformationökadedebatt ochorsak den somannan

brottsbalken. Degjorts itilläggoch departnerskapslagen som
haromständigheterbåda dessahandenfått videnkätsvar vi attger

själva saken.bisexuellaochför hur homo-betydelse ser
forskarebekräftasöppenhet och toleranstill ökadtendensDenna av

bakom Sexde stårandra,med ochi kontakt rapportenvi varit t.ex. som
iSverige.

lag. Omminska behovetkanöppenhetenökade sägasDen av en
lag,behövs ingenför minskad utsatthetverkartidsandanredan själva

tendens.finns DendetMenkanske någon även annanenresonerar.
och bisexuellaoch med homo-riktning. Itendensen verkar i attmotsatt

demmotståndetförefaller detsamhälletsynliga i motblir öppnamer
1980-talet tycksmittenHiv/aids-frågan iformer.tydligareanta avsom

till homo-inställningstarkt färgat allmänhetensfaktorha varit somen
betydelse.direktmindreförefaller i dagbisexuella,och vara av
Tibyoch forskare EvamassmediernaDäremot rapporterar omsom

bisexuella.homo- ochhate-crimesliknande s.k.våldsbrott och mot
extremistgruppervâldsfixeradehänföras tilltycks kunnabrottDessa

paralleller tilldrafel vidareoch detny-nazistersåsom att utanvore
attityderförefaller negativadetarbetslivet. Menförhållandena i vara

och brotten.bakom våldethomosexuella liggerokunskapoch somom
bildtecknarRFSL/Lesbiskundersökning hos Nufrån vårSvaren en av

fast givetvis iarbetslivet,och okunskap i avsevärtattityderliknande
trakasserierochhör diskrimineringEnligt enkätsvarenmindre skala. av
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homo- och bisexuella inte till förgången tid. De enkätsvar vi fått ären
delvis skrämmande läsning. Det handlar till börjanen en om
diskriminering sedvanligi arbetsrättslig mening dvs. uppsägningar,
nekade befordringar Men det handlar ocksåetc. och framför allt om
skildringar mänsklig utsatthet, bristande medmänsklighet frånav
arbetsgivare och arbetskamrater och maktlöshet hos den dagligensom

Öppenför trakasserier.utsätts mobbning formi hån och skämt,av
anspelningar, tillmälen och utfrysning enligt enkätsvarenär det
vanligaste. Men också subtila former trakasserier förekommer.mer av
Här märks plötsliga tystnadert.ex. den homosexuelle kommernär in i

Andra exempel viskningarrummet. mellanär arbetskamrater,
arbetsplatsinformation någon orsak inte når fram till densom av
homosexuelle och kollegor delger kunder,att patienter, föräldrar till
barn på dagis m.fl. arbetstagares sexuella läggning. Det ocksåären
fråga självcensur eller sjéilvdiskriminering. Den homo- ellerom
bisexuelle deltar ofta inte i samtal på arbetsplatsen privatlivet,om
deltar inte vid firmafester, utflykter och liknande där det naturligtär att
arbetstagares eller hustrur följermän med.

5.3 Vår bedömning behovetav av

förbudsregler

bedömningVår det föreligger behovär att regler förbjuderett av som
diskriminering i arbetslivet grund sexuell läggning.av

Arbetsmarknadens har markerat sinparter som gemensamma
ståndpunkt det inte finns något behovatt regler förbjuderav som
diskriminering på grund sexuell läggning. Det går inte bortse frånattav
de erfarenheter och den inblick frågani påparternasom
arbetsmarknaden har. Undersökningama visar diskrimineringatt
förekommer, inte diskrimineringatt verkligtär brännandeettmen
problem. Det måste därför medges goda kan :åberopasatt argument
både för och bestämmelser på området.mot

Men hur skall uppfatta det faktum det inte förbjudetatt ärman att
särbehandla homo- och bisexuella i arbetslivet Betyder det att
statsmakterna inte sig sådan diskrimineringmotsätter Nej, i princip är
riksdag och regering all diskriminering, diskrimineringemot även av
homo och bisexuella. När riksdagen 1986 beslutade förolämpningatt
med anspelning homosexuellpå läggning under förutsättningarvissa
skulle leda till allmänt åtal, enligt motiven avsikten markeraattvar att

4 17-1547



SOU 1997 175Behovet förbud diskriminering98 motav

fördomsfulltavstånd från olika slagsamhället tydligt tar av
homosexuella.uppträdande mot

reglertilllederdetkärnan iDetta att motär resonemang som
sexuella läggningendeninföras. Vibör ärdiskriminering att enanser

tillåtasbör interoll arbetslivet. Dennågon ispelarprivatsak intesom
principendiskriminering ochfrånAvståndstagandetbeaktas. om

såsexuell läggningoberoendearbetslivet ärlikställdhet i av
medförreglerbekräftasde börgrundläggande värden att somgenom

finnsRiskendem.bryterför den attkonsekvenser mot annarssom
förpliktande.fögauppfattasprinciperna som

regeringenförhållandetdetinöverväganden har vi attI våra vägt
för dediskrimineringsutredningarolika trefram medvalt treatt

tillhörighet ochetnisksexuell läggning,diskrimineringsgmndema
utgångspunktuttaladregeringen attfunktionshinder. Det är en av

lag. iskall i Attfunktionshinderochtillhörighetför etniskskyddet ges
vikräver,sexuell läggningskydd föravvisadenna situation ett sersom

skyddsreglerbehovetklart framgårmycketdetdet, attatt av
obefintligt. Dedetiläggningsexuell närmastebeträffande är

på dettolkaskan intedelerfarenheter vi tagitochundersökningar av
utbredningDiskrimineringens ärförekommer.Diskrimineringsättet.

bedöma.svårdäremot att
tillräckligträttsregler intebefintliga ettmåsteDet att geranses
kategorieroch vissaArbetssökandediskriminering.skydd mot

allatäcker inteoch andra lagarLAS. LASinteomfattasarbetstagare av
inteanställningsreglemastatliga ärdiskriminering. Detyper av

otydligtganskaarbetsmarknadensed pågod äroch ettheltäckande
begrepp.

skyddsregler ifaktiska behovetdetförhållandenDessa av-
tillsammansinnebärsynpunktemaprincipiellademedkombination -

diskrimineringsförbud.medrimligtdet ettäratt
ifå beaktasskallsexuell läggning intetankenMen attär om

kanrättsmedvetandet Detdet allmännamedförenligarbetslivet
homosexuella ärdiskrimineringfråganinvändas enatt avom

lagstiftning;sig tvärtomlåterattityder inteoch styrasattitydfråga att av
allmännamed detöverensstämmelsestår iintelagarkan som

ochnormgivningenrespekt förallmänhetensminskarättsmedvetandet
myndigheterna.

virättsmedvetandetallmännadet vetriktigt. MensäkertDetta är om
alltjämtsäkerligenfolket harSvenskafråga.dennamycket iinte

bisexuella.ochhomo-fördomarhel delochkunskapbristande moten
låterinteföreställningarinvandafrågasäkerligenOfta det somär om

dettaSamtidigt kan intelagstiftning. ettpåvändassig varagenom
klaralldelesdiskriminering. Enmotverkaförsökskälvägande attmot
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majoritet dem på SCB:s undersökning har uttryck försvaratav gettsom
uppfattningen sexuell läggning saknar betydelseatt i arbetslivet se

avsnitt 5.1.1. denI meningen förefaller det allmännaovan
rättsmedvetandet inte sig homo-motsätta och heterosexuellaatt
behandlas lika. Lagar dessutom ha generellt attitydpåverkande,antas en
nonnbildande effekt. Antagandet lag inte och medatt genastom en
säkerhet faktisk effekt i fråga människors attityder ochger en om
handlingssätt bör därför inte förhindra lagstiftning. inte allsAtt agera

alldeles resignera införatt uppgiften. Folkhälsoinstitutetvore gör
insatser för upplysning och debatt. Det arbetet lär fortsätta och bör
fortsätta knappast tillräckligt.är Lagstiftaren bör därför användamen
de medel står lagstiftaren till buds. Arbetslivet central delärsom en av
tillvaron för många. Det dags förbudsreglerär markeraatt ettnu genom
avståndstagande från diskriminering och tydliggöra principenatt attom
sexuell läggning inte har och inte bör tillåtas ha betydelse i arbetslivet.

I andra länders lagstiftning oftast alla diskrimineringsgrunderär
sammanförda i lag. Vi vill peka på det förhållandetgärnaen gemensam
och framhålla det förefaller finnas flera fördelaratt med en gemensam
lag all diskriminering jfr vidare avsnittmot 7.13.

5.4 Alternativ till lagen

Vi har frågan behovetövervägt skydd diskriminering kanmotom av
komma tillgodoses bäst lag ellerantas påatt sätt,annat t.ex.genom en

på arbetsmarknaden ingår kollektivavtalatt parterna ellergenom
attitydpåverkande infonnationssatsningar ellergenom genom

ekonomiska styrmedel. Representanter för arbetsmarknadens harparter
bl.a. dennai del biträtt utredningen medlemmar i referensgrupp.som en
Enligt vad framkommit under vårt arbete förhållandena påärsom
arbetsmarknaden för närvarande inte sådana det aktuellt i avtaläratt att
reglera frågan. Detta slutsatsen vår rundfrågaär till drygtettav
hundratal organisationer på arbetstagare- och arbetsgivarsidan och de
kontakter vi haft i övrigt.

De i dag befintliga antidiskrimineringsreglema finns huvudsakligen
lag,i jämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering. Härtillmot

kommer förslaget till lag med förbud diskrimineringmot av personer
funktionshindermed SOU 1997:176. Det redan för främjaär att

enhetlighet naturligt skyddet diskrimineringävenatt på grundmot av
sexuell läggning i lag. Skyddet diskriminering mänskligmot ärges en
rättighet eller har beröringspunkter med grundläggande fri- och
rättigheter. Frågor den bör i princip skyddas lagtypen i änav snarare
på frivilliga vägar.
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skyddetkollektivavtalframförvälja lagorsak till är attEn attannan
medlem idenalla, baragälla intediskriminering bör ärmot ensom

kollektivavtalsomfattasellerorganisationfacklig ettavannars
tillfredsställandedet inteLikaså kantillämpningsområde. omanses

skulle kommaarbetsmarknadendelar ettolika attolika avtal på geav
arbetsgivarsidan gällerPådiskriminering.skyddlångtgåendeolika mot

endast denreglera situationenskullekollektivavtalendastatt om
enligtpåföljderdrabbas dekanarbetsgivarenavtalsbundne somav

skullesådan ordningdiskriminering. En snarastfölja påavtalet kan
kollektivavtal.tecknamotverka vilj attan

avseendenolikasituation ihomosexuellasfråganDessutom är om
Ävensamhället.idelade meningarförföremålalltjämt om

demedvetenhetför ochöppenhetmedförtutvecklingen större omen
värderingarmänniskorshär frågadethomosexuellas situation, är om

endastsärskilt mycketförändras attkanske inte genomsom
effekter,eftersträvadeför nåvikt,meddelas.bestämmelser Av attstor

inforrnationsverksamhetochopinionsbildandeställetmåste i somvara
emellertid på den viktlag visartill regler.komplement Enkan utgöra

norrnbildandeoch denvid fråganläggeroch riksdagregeringsom
avtal mellanlagblieffekten kan änstörreantas genomgenom en

opinionsbildande insatser.eller endastarbetsmarknadens parter
grundläggandedetvadbakgrundVi attsagtsmot av nuanser

meddelasbörsexuell läggninggrundpådiskrimineringskyddet mot av
Även dedock naturligtdet sigutgångspunktenmed den attlag.i ter

kompletteras ikan kommabestämmelserna i laggrundläggande att
arbetsmarknadensavtal mellan parter.
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6 Begreppet diskriminering

Ordet diskriminering för många starktär värdeladdat. finnsDet en
utbredd föreställning diskriminering kräveratt aktivt handlandeettom

gärningsman i illvilligt syfte, ondett avsikt. Förav en att utgöraen
diskriminering vidare ofta företeelse elleratt handlandeanses etten
skall ske och diskrimineringsgrundenöppet tydligt kunna avläsas. Ett
påstående elleratt diskrimineradeär iom en person grupp av personer
något avseende väcker i allmänhet också skuldkänslor.

Ordet diskriminering kommer det latinska "discrimo"av som
betyder jag avskiljer. I Svenska Akademins Ordlista har att
diskriminera fått betydelsen "att behandla olika". Nationalencyklopedin
NE begreppet diskriminering betydelsen "särbehandling avger
individer eller grupper vilken innebär från principen likaett avsteg att
fall skall behandlas lika". NE vidare dagligti tal, medattanger man,
diskriminering "sådan särbehandling elleravser en av en grupp av en
individ innebär olägenhet något slag för ellersom av gruppen
individen". Juridikens definierar diskrimineringtermer "olikartadsom
behandling vad borde behandlas likartat". Uppfattningenav som om
innebörden diskriminering verkar i alla dessa fall förutsätta någonav
form jämförelse mellan olikaav personer.

redovisadeDe beskrivningarna innebörden diskrimineringav av
speglar sannolikt i Sverige utbredd uppfattning. Beskrivningama ären
emellertid ofullständiga. Enligt EG-domstolen innebär diskriminering
inte bara lika fall behandlas olikaatt olika fall behandlasävenutan att
lika se Italien Kommissionen, Rec.t.ex. 1963 165.s.

finnsDet emellertid ingen för alla situationer fastställd definition av
begreppet diskriminering. Ordet används för beskriva allt frånatt
avsiktlig, negativ särbehandling till företeelser följdenärsom av
traditioner, praxis eller visst regel- eller samhällssystemett vid vissen
tidpunkt. Det används ofta för beskriva jämförelse mellanatt en
individer i enskilda fall har ibland avseende på helamen grupper.

Inte heller rättsligt diskrimineringär entydigt. Begreppet
förekommer i flertal lagar, bl.a. i brottsbalken,ett jämställdhetslagen
och lagen etnisk diskriminering. harmot Det olika innebörd i de olika
lagarna.
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allaallmänti vilka detfinns situationerDet attaccepteras personer
förbjuder dengäller nationalitetlika. detbehandlas Närinte behöver

medborgare kan utvisasutländskainteinternationella rätten attt.ex. ur
behandlas så. Denmedborgare inte kanstatensstat trots att egnaen

bli domare imedborgare tillåtsutländska intehellerförbjuder inte att
lika.behandlas Detinteexempel på ärSverige. Detta närär personer

vadalltså sakdiskriminering. Detintesärbehandling är somenmen-
ochdiskrimineringvadochsärbehandling ärär ensomannanen

börförbud diskriminerauppställtfrånvilka undantagtredje attett som
diskriminering och intealltsåsärbehandlingLångtifrån allgodtas. är

förbjuden.börall diskriminering vara
dåföreliggerhuvud intediskriminering ärdåfallEtt över taget en

förutsättningaruppfyller sakligaarbetstagare intearbetssökande eller
endastexempelmed Ettbehandlas lika viss ärför attatt person.annan
dykarefråga för anställningkomma ivältrimmade kanden fysiskt som

arbetssökandeexempeleller brandman. Ett är t.ex.annat avom en
utföranekarifrånland denne kommerdettraditioner i atttrosskäl eller

föreliggeranställningnekasdenarbetsuppgifter. Omvissa personen
sådanauppfyllerdärför intediskrimineringtypiskt inte attsett personen

kräva.rimligaanställningenförförutsättningar är attsakliga som
sida. Vi utgårsubjektivochobjektivharDiskriminering enen

följande indelning.frånfortsättningsvis
indirektochdirektdiskriminering idelabrukar inObjektivt sett man

diskrimineringindirektdirekt ochkan bådeSubjektivtdiskriminering.
ellermedoch utförasoavsiktligelleravsiktlig utanvara

diskriminerande effekten.deninsiktellerdiskriminerande uppsåt om
olika.behandlas HärfalllikainnebärDirekt diskriminering att

mellanorsakssambandobjektivtförutsätts ettsett
effekten. Endiskriminerandeoch vägrandendiskrimineringsgrunden

underförstådduttrycklig ellermedhomosexuellanställaatt personen
tillorsak ärsexuella läggningen vägran, ettden ärförklaring att

oavsiktligexempel pådiskriminering. Ettdirektavsiktligexempel på
skulle kunnaläggningsexuellgrundpådiskrimineringdirekt vara enav

arbetsledare,tillhomosexuell vägranbefordravägran att ompersonen
homosexuellasfördomarslentriantänkande ellergrundar sig på t.ex. om

miljö.maskulin Häri starktförmånfungeraförutsättningar att ensom
den meningendiskriminering, iuppsåtlig attfrågadockär om

läggningsexuellhänsyn till ärmedvetenarbetsgivaren är attom
avsiktviljaföreligger någoninte attför beslutet. Däremotstyrande

skada arbetstagaren.ellermissgynna
frånhämtatsdiskriminering,direktexempel påAndra som

svenskaendastkantillhörighet,diskrimineringsgrunden etnisk attvara
endastelleri Sverigeköpatillåts attmedborgare sommarstugor
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utländska medborgare får utvisas Sverige eller kravet på svensktur
medborgarskap för domare.

Indirekt diskriminering brukar föreligga krav ellernär ettanses
handlingssätt framstår neutralt mellan olika isom som grupper
praktiken medför tillhör vissatt isätts sämreettpersoner som en grupp
läge andra. Det här fråga fallän då olikaär fall behandlas lika påom

sätt. Typiskt torde indirekt diskriminering påsett grundsamma av
sexuell läggning inte förekomma lika ofta direkt diskriminering.som
Indirekt diskriminering förmodligen inte hellerär lika vanlig på grund

sexuell läggning det gäller etnisk tillhörighetnär ellerav som personer
med funktionshinder. Fråga avsiktlig indirekt diskrimineringär t.ex.om

arbetsgivare, för slippa ha homosexuella anställda,att uppställerom en
krav på alla arbetstagare inom barnomsorgenett skall ha erfarenhetatt

sköta biologiska bam. Mångaatt homosexuella har inteav om egna
barn, vilket medför kravet tilläven neutraltatt iäregna om synes

förhållande till hetero- respektive homosexuella arbetstagare drabbar
det i praktiken fler homosexuella heterosexuella.än

Det kan understrykas arbetsgivarens diskriminerande avsikt i detatt
exemplet inte diskrimineringen till direktgör diskriminering.

Ett exempel på avsiktlig indirekt diskrimineringannat skulle kunna
arbetsgivare förutsätter manliga arbetstagareatt förattvara atten -

kunna räkna med fortsatt karriär företageti skall ha hustru ären som-
beredd maken i representationstötta i hemmetatt eller i andrat.ex.
sociala sammanhang.

Som exempel på helt omedveten indirekt diskriminering kan det
nyssnämnda exemplet från barnomsorgen ändras på det sättet att
arbetsgivaren uppställer kravet på barn utifrån uppfattningegna en om

arbetstagare i barnomsorgen utför bättreatt arbete de harett om
erfarenhet barn. Den uppfattningen kan baseradsägasav egna vara
fördomar, okunnighet eller i fall bristande empirisk underbyggnad,vart

effektenoch lär bli homosexuella missgynnas i högre gradatt än
heterosexuella, arbetsgivarens beslut bygger inte på önskan attmen en
missgynna homosexuella.

Andra exempel på indirekt diskriminering endast den harär att som
fastvarit bosatt i Sverige femi år får köpa i Sverige ellersommarstuga

regel vid arbetsbrist skall deltidsanställda föreatt sägasen om upp
heltidsanställda. Vidare förekommer ibland krav såsom för arbeteatt

städare krävs gymnasiekompetens i svenska eller för visstatt ettsom
arbete krävs minimilängd 175 De sistnämnda exemplenen av cm. -
visar likabehandling kan få diskriminerandeäven effekter.att

Inom EG-rätten finns rättsregler könsdiskriminering ochom
diskriminering på grund nationalitet. förbjudsHär generellt bådeav
direkt och indirekt diskriminering. uppställsDet inte kravett
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effektendiskriminerandeeller denuppsåtdiskriminerande avsikt, att
förhos arbetsgivarenvårdslöshettill följduppkommit attskall ha av

föreligga.skall kunnadiskriminering
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Våra förslag allmänna7 -

överväganden

föreslår detta kapitel förbudVi i lag med diskriminering imoten ny
arbetslivet grund läggning.på sexuellav

ändamål7.1 Lagens

ändamål förebygga och motverka diskrimineringLagens iär att
arbetslivet beror på sexuella läggning. "som en persons

individ söker eller innehar anställning haVarje bör rätt attsom en
utifrån personliga egenskaper och förutsättningarbedömas sina att

dra slutsats individensutföra arbetet. går inteDet att en om
förutsättningar eller utföra arbetsuppgifter utifrån dennessätt att

därför bedömasexuella läggning. arbetsgivare bör inteEn en
utifrån schablonuppfattningar, eller förarbetssökande eller arbetstagare

verifierbara uppfattningar egenskaperden delen statistiskt somom
med sexuell läggning.genomsnittligt tillskrivs visspersoner

individindividuell bedömning inte VarjeMen principen ärom nog.
ha arbetslivet bemötas utifrån osakliga, irrelevanta,bör i interätt att

godtyckliga kränkande bedömningsgrunder. sexuellaeller Denrent av
privatsak saknar arbetslivet.läggningen i princip betydelse iär en som
därför beakta arbetssökandes ellerArbetsgivare bör i princip inte alls

godta kränkningararbetstagares sexuella läggning. Motsatsen attvore
behandling.individens till rättvis Sådana kränkningarrätt utgörav

förbjuden.diskriminering börsom vara
från sammanhangVåra överväganden utgår vidare den i många

uppfattningenväldokumenterade många människor i Sverige intaratt
oförstående, attityd tillavvaktande eller avståndstaganderenten av

också stödhomo- och bisexuella. Vi med ianser oss egna
undersökningar och de kontakter haft under utredningsarbetetvigenom
våga diskriminering homosexuella och bisexuella isäga att av
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arbetslivet förekommer. många fallI diskrimineringen följd deär en av
negativa attitydema.

Även många homosexuella deklarerar sin sexuellaöppetom numera
läggning det talas allt fler kommer ut det vidare klartäratt attom- -

inte alla homosexuella och bisexuella talar sinatt gärna öppet om
sexuella läggning. Fler döljer alltjämt hellre sin homosexuella läggning

den Ofta orsaken tillvisar denna döljandets strategiän öppet. är
rädsla för omgivningens reaktioner. homosexuellaMånga upplever
detta verkligt dagligt problem. denI meningenett stort, ärsom
homosexuella och bisexuella utsatten grupp.

Det rimlig utgångspunkt den vill motverkaär atten som
diskriminering bör börja med attityderde orsakar särbehandlingen.som
Bristande förståelse och tolerans har säkerligen många gånger sin
grund bristande kunskaper.i Redan i 1984 års betänkande betonades att
informationsinsatser, utbildning och liknande insatser jämte
lagstiftningsarbete nödvändiga. Informationskampanjer dockärvar
knappast förtillräcklig metod varaktigt påverka människorsatten
attityder.

bästa för homosexuella och bisexuellaSannolikt deär sättenett av
förståelsevinna ökad och de dagliga, löpandeiatt acceptans, att

vardagskontaktema heterosexuella arbetsgivare andramed och- -
etablera personliga och den läggningenrelationer visa sexuella inteatt
spelar någon roll i arbetslivet. kräver dock iblandDetta en
attitydförändring hos de homosexuella. Kanske kan den lag viäven
föreslår stöd för de icke heterosexuella längre kännainteett att attvara
de förmåste dölja sin läggning rädsla omgivningens reaktion.av
Enkätsvaren antyder många homo- och bisexuella själva såtror attatt
kan fallet. den lagen stöd för denbli Kanske kan också utgöra ettnya
arbetsgivare själv har något ha homosexuellainte emot attsom

för tillgodose från kunder eller andraanställda, önskemålattmen som
förhindrad befordra ickeanställda känner sig anställa,att etc.

heterosexuella.
tillMål i domstol diskriminering drar regelmässigt sig storom

uppmärksamhet. den uppmärksamhet funnits målOm kring dessasom
enligt jämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering påverkatmot
allmänhetens attityder vad gäller jämställdhet mellan könen och

förinvandrare i och sig osäkert. kan emellertid tvistDet iär attantas en
domstol diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggningom av
skulle dra till likartad betydande frånsig uppmärksamhet medierna. På
så lag,kan och rättegångar med stöd lagen, bidra tillsätt atten av
allmänhetens uppmärksamhet riktas på de homosexuellas m.fl. situation

allmänheti och de svårigheter de på arbetsmarknaden imöter
tillsynnerhet. Därigenom kan lag komma bidra ökadatten en



SOU 1997: 175 Våra lagf5rsIag~ allmänna överväganden 107

förståelse för förändradoch attityd hos allmänheten andragentemoten
heterosexuella.än

tänkerIngen sig väl dock det går uppnå perfekt rättvisaatt att
mellan människor. Orättvisor och diskriminering kan lagstiftasinte
bort. Erfarenheterna hittills från jämställdhetslagen och lagen mot
etnisk diskriminering visar antidiskrimineringslagar fårinteatt ett
omedelbart iakttagbart faktiskt resultat. börMan helt enkelt inte knyta
alltför förhoppningar till lagars förmåga snabbt förändrastora att
verkligheten för de for bristande tolerans ellerutsättspersoner som
otillbörlig särbehandling arbetsmarknaden-på det må gälla svårigheter

könstillhörighet,grundas på etnisk tillhörighet, sexuell läggningsom
eller andra särdrag.

Likväl detta lagförslag försök den riktningen. sikti På kortär ett
torde lagens viktigaste effekt bli bidra till upprättelse och ekonomiskatt
kompensation åt den enskilde för diskriminering. På liteutsattssom
längre träder den nonnbildande och attitydpåverkande effektsikt som

lag kan ha i förgrunden. långsiktiga påverkan påDennaantas meren
ocharbetsgivare och allmänhet, på homosexuella och bisexuella, torde

viktigaste funktionen den lagen.denvara av nya

plats det arbetsrättsliga7.2 Lagens i

regelsystemet

och gällabör inordnas det arbetsrättsliga regelsystemet inomLagen i
enskild sektor Arbetsdomstolenbåde offentlig och med som

huvudsakligt forum.

detJämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering delarärmot av
civilrättsliga, arbetsrättsliga regelsystemet. innebär lagarnaDet att

för anställningsformergäller hela arbetsmarknaden och för alla sorters
och arbetstidsmått heltid, deltid har för lagamas tillämpningetc.. Det

betydelse fackligt organiserade ellerinte någon arbetstagare ärom
enskildaeller anställningsvillkoren kollektivavtal eller iiom anges

anställningsavtal.
regeringsfonnen offentlig anställning finns vissaoch lagenI om

regler åtskillnad mellan offentlig och arbetsmarknad.privatgörsom
Således gäller den offentliga sidan regler bl.a. saklighet ochpå om
opartiskhet vid anställningar, medan den arbetsgivaren harprivate inte
några sådana regler följa. Generellt dock tendensen likställaäratt att
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och offentlig arbetsmarknad tydlig denprivat i moderna svenska
hararbetsrätten. Flera särregleringar tagits bort de åren och densenaste

offentliga sektorn allt fler inslag lönesystem,har numera av
rekiyteringsprinciper på den privata sidan.artm.m. av samma som
Jämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering gäller ocksåmot

och offentlig sektor och såvittinom både privat avser-
huvudsak begränsning med hänsyn tilljämställdhetslagen i utan-

Även med förbudantalet anställda eller arbetsgivarens den lagresurser.
funktionshinder föreslåsdiskriminering medmot personer som nuav

under hösten har denna inriktning.1997
lag föreslår bör naturligen tillämpningsområdeDen vi ges samma

antidiskrimineringslagama och därmed knyta till detde andra ansom
arbetsrättsliga regelsystemet i stort.

enligt de andra antidiskrimineringslagamaFrågor diskrimineringom
leda och fördela arbetet hör tilloch arbetsgivares rätt attom

kompetensområde. enlighet därmed börArbetsdomstolens AD I AD
för enligt den lagen och börhuvudsakligt forum tvisteräven nyavara

arbetsrättsliga processuellahandläggas enligt detvister
rättegången ifrämst lagen 1974:371särbestämmelsema i om

domstolens ochPå detta kanarbetstvister arbetstvistlagen. sätt -
ochsamlade arbetsrättsliga kompetensenligt förslag, DO:svårt -

Även dediskrimineringsmål olika till ierfarenhet typer tasav vara.av
utförsprocessrättsliga reglerna första instansde imål där talan enligt

rättstillämpningvia sinvid kommer ADtingsrätt, överrättatt som
rättstillämpningen.inflytandekunna utöva över

arbetssökande och arbetstagareSkydd för7.2.1

ILagen både arbetssökande och arbetstagare.bör åberopaskunna av

omfattardiskrimineringoch års lag etniskJämställdhetslagen 1994 mot
skyddet börarbetstagare.både arbetssökande och Vi attanser
på grunddet gäller diskrimineringbestämmas på närsätt avsamma

sexuell läggning.
praktiken diskrimineringArbetstagare har dag i visst skyddi ett mot

regler saklig grund förgrund sexuell läggning. LASpå omav
avskedande får innebäraoch bestämmelsernauppsägning attom anses

grundlaglig försexuella läggning normalt inte kan utgöraen persons
omfattaranställningsavtal.frigöra från LASarbetsgivare sigatt etten

och det gäller andraalla arbetstagaredock inte när typer av
principanställning avslutas saknas idiskriminering än att en
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lagen kommer alladen föreslagnaskyddsregler. Genom nu
tidigare, skyddasflerai situationerarbetstagare, än att ettav

också uttryckligendiskrimineringsförbud. markerasDet att
anställningarföreligga fler fall dåskadeståndsskyldighet kan i än

avslutas.
lagens bör ledningarbetstagare i meningfråganFör ärom vem som

arbetstagarbegreppet. Innebördencivilrättsligasökas i det vedertagna
olika sammanhang,kan visserligen variera något idet begreppetav
erforderlig klarhet.på området skapahuvudsak torde praxisi AD:smen

innebördenredogöras för begreppet.skall inteHär närmare av
civilrättslig meningför arbetstagare igäller inte baraMBL utan

utförHärmed denjämställda uppdragstagare.för s.k.också somavses
hardennedärvid anställd hosoch intearbete är men enannan

finnsanställd. Vidare islagväsentligenställning t.ex.som ensammaav
m.fl.innebörd värnpliktigareglerarbetsmiljölagen AML attav

ochdiskrimineringetniskarbetstagare.likställs med Lagen mot
tillämpningsområdevidsträcktsåjämställdhetslagen har inte ett som

föreslårskäl för den lag vifinns inteoch detMBL och AML attnu
antidiskrimineringslagama.från de andraskall avvika

vid handenkap.undersökningar se 5 ävenVåra attger
tyder påMycketskydd dislcriminering.arbetssökande har behov motav

frågormångaanställningssituationenidet justäratt omsom
och orättvisaRisken för godtyckesinställs pådiskriminering spets.

vadförefaller allmäntarbetssökande större änsettgentemot somen
allmänhetvillkor ianställning,harredangäller för den varsensom

hospersonligenkanske kändochkollektivavtal,i ärsomanges
jämställdhetslagstiftningen, intefrånErfarenheternaarbetsgivaren.

vid handeninför ocksåförekommit AD,de fall attminst gersom
förekommahävdasförekommer elleranställningviddiskriminering

arbetssökandesynvinkeln rimligtdenofta.relativt Det attärsett gesur
anställda.redansärbehandlingskydd negativmot somsamma

skalldiskrimineringsskyddettalarfrämstaiDet mot attrummetsom
ochäganderättenden privataarbetssökande, tordeomfatta även vara
friaprincipvedertagna, isvenskidärmed följande, ochden rätt

diskrimineringsförbudsektorn. Ettden privataanställningsrätten inom
heltmedeller till ochanställningsbeslutsikte på etttarsom —

anställningsintervjuerkallelser tillinklusiverekryteringsförfarande
får välja sinasjälvarbetsgivaren intepraktikeninnebär i attm.m. -

äganderätten. Ingreppetdetta ingrepp i ärmedarbetare. principI är ett
främstvälkäntdel redanarbetsrättensdock för den svenska genom

och fårdiskrimineringetniskårs lagjämställdhetslagen och 1994 mot
särskildavållasystematiskt hänseende inteanses numera ur

tillämpningssvårigheter.ellerbetänkligheter



110 Våra lagförslag- allmänna överväganden SOU 1997: 175

Ett skäl talar lagen tillåts omfattaannat mot att ävensom
arbetssökande de lagtekniska svårigheterär det gällermöter när attsom
utforma praktiskt effektiva regler. Erfarenheterna från lagen etniskmot
diskriminering tyder på den lagens utformning inte särskiltatt storager
faktiska möjligheter med framgång inför gällandeatt rätta göra
diskriminering på grund etnisktav ursprung.

Dessa principiella och praktiskt betonade invändningar enligt vårär
mening inte tillräckligt starka för arbetssökande skall uteslutas frånatt
lagens tillämpningsområde. föreslårVi alltså både arbetssökandeatt
och arbetstagare skall omfattas lagen. Arbetssökande denärav som
tydligt till känna för arbetsgivare han eller hon önskargett vissatten en
anställning. Den lämnat in generell intresseanmälan hos visssom en en
arbetsgivare viss anställning bör arbetssökandesorts iom en anses vara
lagens mening, anmälan inteäven specifik befattning ochom avser en

arbetsgivaren eller påoavsett utåt markeratannonserat sättannat attom
han eller hon söker personal. Den endast förhört signy som mera
allmänt möjligheterna vinna anställning däremot inteatt ärom
arbetssökande i lagens mening. kan förståsDet uppstå situationer där
det råder osäkerhet vilken flera anställningar söktom av som en person
eller visst anställningsbeslut anställning omfattatsett avsettom en som

sökandesviss ansökan. Dessa fall får lösas från fall till fall utanav en
det behöver meddelas några särskilda regler därom. Såledesatt fårnu

det normalt åvila den påstår sig ha sökt anställning attanses som en
visa det.

Enligt lagen etnisk diskriminering arbetsgivare den hosmot är
vilken någon sökt anställning. Vi ansluter till den bestämningen.oss

Det naturligt utforma antidiskrimineringslagär skyddatt etten som
direkt för den enskilde. alltsåVi den lagen bör kunnaävenattanser nya
åberopas varje individ sig för diskriminering iutsattav som anser
arbetslivet på grund sexuell läggning.av

7.2.2 Skydd arbetsgivaregentemot

Lagenbör kunna åberopas endast arbetsgivare.mot

De arbetsrättsliga lagarna gäller regelmässigt för relationen
arbetstagare-arbetsgivare. Härmed förstås de rättigheter ochatt
skyldigheter i lagarna kan åberopas arbetstagare motsom anges av
arbetsgivare och vice Däremot innehåller lagarna normalt inteversa.
bestämmelser förhållandet mellan olika arbetstagarerör ellersom
medlemmars förhållande till fackliga organisationer.
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förhållanden,arbetslivets ibegränsning tillsedvanligaDenna
och arbetsgivare, bör gällaarbetstagareförhållandet mellanbetydelsen

Även omfattas.arbetssökande bör dockför lagen.denäven nya
förbjuds idiskrimineringsådaninnebärAvgränsningen att som

trakasserierExempelvismellan arbetstagare.förekommalagen inte kan
lagensträffas alltså intearbetskamraterhomosexuell frånmot aven

diskrimineringsförbud.

sexuellDiskrimineringsgrunden7.3

läggning

läggningsexuell7.3.1 Begreppet

används,bisexualitetochför hetero-, homo-övergripandeSom tennen
oftavetenskapliga sammanhanginternationellt, iochSverigei

preferensSexuellpreferens.eller sexuellsexuelluttrycken orientering
någotväljer;någotsexuella inriktningendenleder tanken till äratt man

oftakopplingenframför något Denföredrar annat. numeraansesman
preferens.sexuelluttrycketdärför här vidareanvänder inteolycklig. Vi

språkbruk. Iofta juridisktanvänds isexuell läggningUttrycket
följandeunder denbetänkande ochårsexempelvis 1984

BrBbrottsbalkensdet och ianvändesriksdagsbehandlingen
Även ihomosexuell läggning.diskrimineringsförbud talas om

sexuellstraffskärpningsstadgande talastill BrB:sförarbetena om
läggning.

beteckningsexuell läggningbetänkande användesårs1984I ensom
Utredningenkänslor riktas mot.sexuellamänniskaskönför vilket en

kundeläggningsexuellbestämningendenbakgrundansåg attmot av
bisexuell läggning.homo- ellerendast hetero-,förstås som

ellerspråkbrukallmäntsjälvklar ikanskeinnebörden inteDen är
debattenden allmännasammanhang.vetenskapliga Iivedertagen

ganskavid,användas mediblanduttrycketsjälva verketförefaller i en
uppfattademångalåg dennaFörmodligenbetydelse.obestämd av

uttalandet iuttrycket bakomhållna bestämningganska allmänt prop.av
radförböjelser- —begreppeti —1986/87:124 att enrymsom ———

ochlagstiftarenskyddasrimligen kanbeteenden inte varavavsom
37.straffbara. a.medtill ochvissa är prop. s.

begreppen.klargöraviktigtuttalandet detciterade visarDet är attatt
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Vi föredrar sexuell läggning, framför sexuell orientering, som en
lagteknisk, övergripande för hetero-, homo- och bisexualitet.term
Skälen uttrycket sexuell läggning redanär innanatt detta förslag
lämnas kommit till användning i flera sammanhang juridisk ochartav

det förefaller bättre in i svensk språkmiljö.att passa
Begreppet sexuell läggning sikte på individs känslomässigatar en

relationer, erotiska fantasier och fysiska sexuella aktiviteter. Dessa
relationer kan riktade det biologiska könetmot motsattam.m. vara
fråga då heterosexuell läggning, detär biologiska könetom egna
homosexuell läggning eller båda könen bisexuell läggning. Sexuell
läggning kan således förstås endast heterosexuell, homosexuellsom
eller bisexuell läggning.

De sexuell läggning finns hos både kvinnortre typerna och män.av
Terrnerna har alltså inte någon inneboende könsreferens. Orden

Ävenheterosexuell och bisexuell används för både kvinnor och män.
homosexuell egentligen båda könen, det används ofta iavser men
dagligt tal med syftning endast på En homosexuell kvinna kallasmän.
ofta lesbisk. En homosexuell kan också kallas eller bög.man gay

En individs sexuella beteende inte sak dennesär samma som
sexuella läggning. Ofta visserligen det sexuella beteendetär en
manifestation den sexuella läggningen. Således har medav personer
heterosexuell läggning ofta sexuellt dvs. har sexuelltumgänge ett-
beteende med det könet, medan den homo- ellermotsattapersoner av-
bisexuelle ofta har sexuellt med det ellerumgänge personer av egna
båda könen. Samtidigt kan själv sigen person som ser som
heterosexuell ha homosexuella upplevelser, vid enstaka tillfällen eller
ofta, för den skull ifrågasätta sin identitetutan att egen som
heterosexuell. Likaså kan själv sig homosexuellen person som ser som
ha sexuellt med det könet eller med båda könen.umgänge motsatta

fåDessa exempel torde visa den sexuella läggningen inteatt är en
förutsättning för det sexuella beteendet och det sexuella beteendetatt
inte med nödvändighet följd den sexuella läggningen.är en av

Av det framgår också individs sexuella beteendesagts attsom nu en
under människas liv kan förändras och olika skepnader.antaen
Däremot ändras inte individs sexuella läggning. exempelvisEnen
homosexuell läggning alltså inte något går med åren.är Enöversom

sak många kan känna osäkerhet sin läggning.är att Deannan unga om
flesta uppfattar sig själva heterosexuella och fortsätter medunga som
det livet. Men det inte ovanligt till börjanär mänattgenom unga en
uppfattar sig bisexuella, för slutet tonåren sigatt motsom av se som
antingen hetero- eller homosexuella. lesbiskaHos kvinnor ärunga
osäkerheten och den individuella identifikationen kräverstörre i
allmänhet längre tid.
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särskilt gäller homo-När det och bisexuella tillkommer aspekter
bestäms människors önskan sig till rådandeatt gängsesom av anpassa

levnadsmönster. heterosexuellaDet äktenskapet får densägas vara
företablerade samlevnad i flertalets "det normala". Vidögonnormen -

jämförelse uppfattas andra samlevnads- eller livsforrner mångaen av
avvikelser. Det bakgrund däravär tydligt delmot attsom en personer

sigväljer, eller välja, levnadssätttvungna inteatt ett stämmeranser som
med deras sexuella läggning.överens Exempelvis kan en person som

bisexuellsjälv sig leva i äktenskap med detser som en person av
könet. kan haDe barn tillsammans och utåt framståmotsatta ettsom

heterosexuellt Ett sådant levnadssätt kan frivilligt, önskatettpar. vara
dockval. kan ocksåDet resultat socialt tryck ellerett ettvara av enav

sexuell läggning den enskilde inte längre identifierar sig med.som
uppgifterDet saknas hur många svenskar uppfattar sigom som som

homo- eller bisexuella; detsamma gäller antalet heterosexuella. Vi har
haftinte tid och andra sådan undersökning och detgöraattresurser en

har iinte heller legat vårt uppdrag. Ett sådant syfte hade inte heller
jfrSex Sverigei avsnitt 2.4.1. Sådana undersökningarrapporten ovan

har huvud inte gjorts i Sverigeöver i nämnvärd utsträckningtaget och
kan kanske heller inte betydandegöras svårigheter. Redan självautan
begreppsbestämningama medför svårigheter. Generellt det inteär

betrakta homosexuellarimligt enhetlig Likaatt personer som en grupp.
lite kan betrakta heterosexuella enhetlig kansom man som en grupp

betrakta homo- och bisexuella enhetliga Och lika liteman som grupper.
kan jämställa manlig och kvinnlig heterosexualitet kansom man man

jämställa manlig och kvinnlig homo- eller bisexualitet.
Här kan den s.k. Kinsey-rapportennämnas omfattandeatt en-

kartläggning manligt sexuellt beteende i USA under decenniernaav
kring andra världskriget 30 allaöveratt procentangav av-

hadeamerikanska haft homosexuellamän erfarenheter. Senare, mer
statistiskt tillförlitliga studier har vid handen de verkliga talengett att
med all sannolikhet mycket lägre vad fann.är Kinsey Enän rapport
från 1991 proportionen homosexuella till mellan och4 17mänangav

den manliga populationen i USA.procent av
Sammanfattningsvis dettai betänkande med sexuell läggningavses

hetero-, homo- och bisexuell läggning. Vi drar avgörande skiljelinjeen
mellan den sexuella läggningen sådan och sexuella beteenden ellersom
handlingsmönster återfinns hos såväl hetero-, homo-som som
bisexuella personer.
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förSkydd homo-, bi- heterosexuellaoch7.3.2

för sexuellskydd läggning, bi-varmed homo-, ochbörLagen ge avses
fallerUtanförläggning. lagens beteendenheterosexuell skydd och

finns hos såväl heterosexuellavariationer homo-, bi-sexuella som som
personer.

huvuduppgift ställning till vilka, bör omfattaseller vad,En är att ta som
diskriminering. klartskydd Det till börjanlagens är attmot enav

omfattas. vidarebör Härutöver kan dock tänkashomosexuella att en
bör åtnjuta lagens skydd. första hand kommer härIpersonkrets

i åtanke.bisexuella personer
dag sexuell läggningbestämmelser i särskild hänsyn tillDe tarsom

mellan års lagförhållanden kön 1987eller ompersoner av samma —
den s.k. 1994 årssambor homosexlagen,homosexuella

endastoch några stadganden i brottsbalkenpartnerskapslag avser-
olikaiutredningar, riksdagen och regeringenhomosexuella. När
Ävenhomosexualitet.har det också handlatuttalat sigsammanhang om

uppdrag de homosexuellas situation. RFSL,Folkhälsoinstitutets avser
bisexuella.intresseorganisation för både homosexuella ochdäremot, är

identifierar homosexuelldet vanligare sigBland ärmån att man som
bland vanligare medbisexuell. Samtidigt det kvinnorärän som

strikt homosexuell lesbisk inriktning. Iläggningbisexuell än
den allmänna debatten, såväl i Sverigeoch imedierna som

stått i fokus,också homosexuella situationinternationellt, har personers
förhållandevis liten uppmärksamhet.bisexuellamedan ägnats

första handvid handen det iundersökningarVåra ärattger
upplever sigför särbehandling ellerblirhomosexuella utsatta somsom

arbetsmarknaden kapitel Diskrimineringse S.särbehandlade på
vanligt,bisexuella läggning mindrenågonsgrund är menav

antagandetUndersökningarna också stöd åtförekommer. attger
bisexualitet alltid står klar,homosexualitet och intemellanskillnaden

roll, för arbetsgivares och arbetskamraters attityderspelar någoneller
förefaller alltsåhandlingssätt. Detoch ävenattsom personer som noga

svepandebisexuella många gånger"borde" definierastaget som
homosexuella.uppfattas som

godtagbarbisexuella naturligtvis inteDiskriminering är änmerav
heller någrahomosexuella. uppstår knappastDetdiskriminering av

den skyddade personkretsen utökastillämpningsproblemsärskilda om
därför omfatta bisexuella.börpå det Lagen ävensättet.

skyddheterosexuella börfrågaEn är även motom gesannan
frågan teoretiskt praktiskt.Kanske intressediskriminering. änär mer av

homofobi negativarådertvekan existerarMedan ingen attom —



SOU 1997: l 75 Våra lagförslag- allmänna överväganden l 15

attityder homosexuella kan inte talamot motsvarandeettman om-
utbrett negativt förhållningssätt heterosexuella. Heterosexuellamot

majoriteten befolkningen och sannoliktutgör missgynnas de sällanav
eller aldrig på grund sin sexuella läggning. Dock kan situationer iav
och för sig tänkas uppkomma där den heterosexuelle missgynnas på
grund sin läggning. Från USA finns exempel på fall där domstolav
funnit på grund sin heterosexuella läggningatt personer av
diskriminerats homosexuella arbetsgivare.av

En utgångspunkt för vårt förslag uppfattningen sexuellär att
läggning normalt saknar betydelse arbetsliveti och arbetssökandeatt

arbetstagareoch bör behandlas lika sexuell läggning. Logikenoavsett
bjuder därför diskrimineringsskyddet konstrueras heltäckande deniatt

Ävenmeningen det täcker alla sexuell läggning. denatt typer av om
lagens primära syfte inte underlätta för dem sigär attnya som ser som

heterosexuella, och våra undersökningar inte alls berört dentrots att
aspekten, därförvi lagen omfattabör heterosexuella.att ävenanser

föreslår alltsåVi lagens skydd skall omfatta både homosexuella,att
bisexuella och heterosexuella. Alla individer hör i princip till någon av
dessa kategorier. innebärDetta alla sexuell läggning ochtre att typer av
alla individer omfattas lagens skydd. framgåttSomav av-
redogörelsen kapitel dettai 4 internationellt vanligtär sättett sett att
bestämma omfattning.motsvarande lagars

frågaEn angränsande den lagen bör föreskriva skydd förär om nya
själva identifiera sig viss sexuellutan attpersoner som, som av

läggning, arbetsgivare uppfattas förstai hand homo- ellerav som
bisexuella; kandenna personkrets också definieras som personer som
felaktigt uppfattas homosexuella eller bisexuella. kanskeDetsom

tänkbara praktiska fallet själv identifierarnärmast är att en person som
sig heterosexuell arbetsgivaren uppfattas homosexuell ochsom av som

det skälet missgynnas därför arbetsgivaren villinteatt uppmuntraav
homosexualitet. Exempelvis tillfälliga eller varaktiga homosexuellamer
kontakter homosexuellt beteende eller visst könsrollsbeteendeett ett- -

tänkas grunda sådantkan missförstånd.ett
Lagens ändamål motarbeta i synnerhet avsiktligär att

diskriminering, alltså det medvetna från principenavsteget om
likabehandling. Med syftetutgångspunkt i det knappast fall dåär en
arbetsgivare medvetet missgynnar han eller hon felaktigten person
uppfattar homosexuell, mindre anstötliga fall då arbetsgivarenänsom

den självmissgynnar identifierar sig homosexuell. Tvärtomsom som
kan sådan uppfattassituation dubbelt orättvis: behandlas denen som nu
heterosexuelle han eller hon homosexuell. Dessutomsom om vore vore
det stötande fall diskriminerande handlandenärmast motom av en
verkligt homosexuell arbetstagare oberoende arbetsgivarensav
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föll under deteventuellt diskriminerande avsikt lagen, medan nu
misstags-fallet, diskriminerande förfarandetbeskrivna där själva det

Ävenförbjudet. dessa fall sexuellkan helt medvetet, inte i ärvarvara
förfarandet jfrtill det diskriminerandeläggning orsaken om

diskriminerande avsikt nedan avsnittdiskriminering oberoende av en
omfattarbrottet olaga diskrimineringkan tilläggas7.4.1. Det ävenatt-

grunddiskriminerar påfall näringsidkaredet att en person av enen
rörde etnisknärståendes förhållanden se NJA 1994 511s. som

tillhörighet.
andrafrågan diskriminering denSäkerligen kommer som avom av

ofta.bisexuell aktualiseras alltför Viuppfattas homo— eller inte attsom
handlande från arbetsgivareemellertid dennaävenatt typ av enanser

diskriminering. bör alltsåomfattas förbud Lagenbör lagens mot geav
identifierasjälvadiskrimineringskydd utan attmot personer som,av

uppfattas homo-eller bisexuella, arbetsgivaresig homo- av somsom
det inte blirbisexuella. fördel med denna lösningeller En är att

verkligföra bevisningmål diskrimineringnödvändigt iatt omom
sexuell läggning.

fallertill sexuell läggningföljd lagens avgränsningRedan som en av
avvikelsersexuella variationer ellersexuella beteenden ocholika som

bisexuella utanför lagenshomo-finns såväl hetero-,hos personersom
vanligast hosExempelvis pedofili,diskrimineringsförbud. ärsom

homo-förekommer hos såväl hetero-,heterosexuella sommen
variation.’ ytterligare exempel på någrasådan Sombisexuella, är en

omfattas lagens skydd kanintesådana variationer nämnasavsom
sado-masochism,nymfomanism,fetischism,exhibitionism,

uttryck förkan dessavoyeurism.transvestism och Man säga att
den sexuellaav eller gårsexualitet ligger "på utövertoppen

heterosexuell ochindivid kan alltsåläggningen. En t.ex.ses som
pedofil. betyderdenne enbart Dettapedofil däremot kan inte ses som—

befordrananställning,arbetstagare nekasarbetssökande elleratt somen
eller pedofilapedofila inriktningentill denmed hänvisningetc.

lagen, vilkenframgång bör kunna åberopahandlingar, inte med oavsett
gäller vidtillhöra.eller hon sig Detsammasexuell läggning han anser

7 pedofilersexuell dragning till barn kallaskännerVuxna personer som
Psychologicalkallas pedofili. Americanoch den sexuella dragningen APA,

uppnårföredrar eller enbartdefinierar pedofiler vuxnaAssociation, som som
någon sexuell aktivitetupphetsning fantisera eller ha formsexuell att avgenom

sexuellt medpedofili straffbar. harmed barn. Utövad Den umgängeär som-
förmårår eller barnet företa ellerbarn, sexuellt berör barn under femton att

sexuellt utnyttjandenågon handling med sexuell innebörd, döms formedverka i
ofredade kap. och BrB.underårig eller sexuellt 6 4 7av
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avskedanden;och därmed haruppsägningar dock uttalatinte någon
enligthur prövning ellermening 7 18 skulle kommaLAS attenom

fall.enskilt Den saken liggerutfalla utanföri vårt ämne.ett
frågaTranssexualitet könstillhörighet.är En transsexuellen om

utanförfaller alltså lagens skydd för läggning.sexuellperson

Diskrimineringsförbudets utformning7.4

diskriminering bör gälla effektSkyddet diskriminerandenärmot en
samband med sexuell läggninghar kan konstateras, oberoende avsom

avsikt,diskriminerande uppsåt, vårdslöshet eller insikt denom
effektendiskriminerande hos arbetsgivaren.

Skydd medveten och omedveten7.4.1 mot

diskriminering

frågapraxis i könsdiskrimineringEG-domstolens innebär attom en
diskrimineringsförbud förutsätteröverträdelse inteett attav

har diskriminerande ellerarbetsgivaren avsikt uppsåt atten
till ochsärbehandla. med enligt EG-domstolen oförenligt medDet är

likabehandlingsdirektivet i lagregel kravställaatt ett atten upp
varit vållandeskall ha oaktsam för skadaarbetsgivaren att en

könsdiskriminering skallgrund finns tyderDet ingetersättas.av som
domstolen skulle bedömning diskrimineringvidgöraatt en annan

nationalitet.grund Det saknas anledning i den nationella harättenattav
forskilda diskrimineringsregler olika diskrimineringsgrunder.

utgångspunkt för diskrimineringsförbud i arbetslivet i svenskEn ett
därförnationell bör förbudet skall gälla denrätt att oavsett somvara om

handlar diskriminerar med eller diskriminerande avsikt ellerutan
huvud Skyddetuppsåt bör också oberoendeöver taget. avvara

insikt diskriminerandeoaktsamhet och den effekten. iDetta ärom
överensstämmelse med vad redan gällande dei Sverige iär rättsom
avseenden omfattas EG-rätten. Det heller nyhetinte någonärsom av

8 frågaTranssexualitet könstillhörighet sexuelloch inteär omen om
läggning. Jfr lagen 1972:119 fastställande fall.könstillhörighet i vissaom av -

också fråndet rättsfall EG-domstolen ochJfr refererats under avsnitt 4.1.2som
frågan diskrimineringberör transsexuella kansom om av ses som

könsdiskriminering.
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arbetsrätten.inom Exempelvis kan arbetsgivare sägeren som upp en
arbetstagare saklig grund drabbas skadeståndspåföljdutan ävenav om
brottet regeln oavsiktligti LAS och arbetsgivaren inte insåg denärmot
rättsliga effekten handlande.sittav

det liggerI den diskriminerande ejjfekten börsagts attsom nu vara
föravgörande diskriminering föreligger. Diskriminering alltsånär är

resultatet handlande, barainte själva handlandet, och resultatetettav
behöver följdinte den vilja eller det uppsåt kan liggavara aven som
bakom handlande. diskriminerande effektenDen enskildett att en—
arbetssökande eller arbetstagare försätts i läge börsämreett anses—

första förutsättningnödvändig för diskriminering skallattvara en
kunna föreligga.

Skydd endast vid samband7.4.2 mellan sexuell

läggning och diskriminerande effekt

förutsättning förEn andra nödvändig direkt diskriminering bör attvara
finns samband effektendet mellan den diskriminerande och sexuellett

läggning. samband kan starkt eller starkast i deDetta Det ärsvagt.vara
fall arbetsgivare handlar på grund någons sexuella läggning, dvs.en av
då arbetsgivaren har avsikt missgynna eller åtminstoneatt taren

till arbetstagares sexuella läggning.medvetna hänsyn Om t.ex.en
homosexuell arbetstagare arbetsvillkorarbetsgivaren sämreger en

därför arbetsgivaren ogillar homosexuella föreliggeratt en
diskriminerande avsikt direkt uppsåt missgynna. arbetsgivarenOmatt
faller undan för krav från kunder eller andra arbetstagare inteattom
behöva ha med homosexuella behöver ingen sådan avsiktgöra,att
föreligga diskrimineringen kan uppsåtlig i den meningen attvaramen
arbetstagarens sexuella läggning eller andras åsikter den styrom
arbetsgivarens handlande.

tillräckligt för diskrimineringSambandet någotär attsvagare, men
bör föreligga, hänsyn till sexuell läggning fleranär äranses en av
orsaker till arbetsgivarens behandling arbetssökande ellerav en
arbetstagare. arbetsgivarens inställning till någons sexuellaOavsett om
läggning varit avgörande eller bara påverkat handlandet i helt liten
utsträckning bör sådant blandat syfte med handlandeett ett vara

för erforderligatillräckligt det sambandet mellan läggning och effektatt
skall föreligga.anses

kullkastaEn arbetsgivare kan alltid påstående diskrimineringett om
visa han eller hon skulle ha behandlat medatt attgenom personen

sexuell läggning på den sigsätt anserannan samma som som
diskriminerad. bevisfråga; arbetsgivaren börDetta är ytterst att varaen
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styrka sin ståndpunkt framgår i avsnittet 7.9tvungen att om
bevisfrågor.

förklaring,En utesluter fråga diskriminering,ärattannan som om
kan den arbetsgivare på något behandlatatt sätt t.ex.vara som en
homosexuell arbetstagare mindre förmånligt kändeinte till dennes

läggning.sexuella Då föreligger erforderligainte den kopplingen
mellan läggning effekt.och fall dåMen i arbetsgivaren känt tillett
arbetstagarens sexuella läggning, och missgynnat denne, och kaninte

tillfredsställande förklaring till handlande bör densittge en
erforderliga kopplingen mellan läggning effektoch föreligga. Vianses

skyddet för diskriminering på grund sexuell läggningattanser av
bör sig uttrycket osäkerhet beslut ellerytterst ta att ett annatom

handlande från arbetsgivare sakligt befogat eller acceptabelt, i denären
situationen bör innebära arbetsgivaren har diskriminerat i strid medatt
lagen.

Sammanfattningsvis utgår vårt lagförslag från antagandet att
diskriminering kan föreligga endast de falli där de nämnda båda
nödvändiga förförutsättningarna handen effekten och sambandetär —
med läggningen. två nödvändiga förutsättningar förDessa är
diskriminering på grund sexuell läggning i den meningen sådanattav
diskriminering föreliggainte kan det brister i något de tvåom av
avseendena.

direktSkydd och indirekt diskriminering7.4.3 mot

börSkyddet diskriminering både direkt och indirektmot avse
diskriminering.

gällandeEG-rätten i Sverige såvitt diskriminering på grundär rätt avser
kön och nationalitet, diskrimineringsregler för andrasaknarav men

grunder. Amsterdamfördragets har kraftartikel 6 inte i ochännu trätta
följaktligen har artikelnnågra rättsakter med stöd inteännuav
tillkommit jfr avsnitt 4.1.

Om nationella regler förbud diskriminering arbetslivetimotom
formuleras olika beroende på diskrimineringsgrunden etnisktärom

funktionshinder sexuell blireller läggning det arbetsrättsligaursprung,
regelsystemet onödigt Arbetsgivaresvåröverskådligt. och andra tvingas
då också olika hänsyn deberoende på vilken olikata av
diskrimineringsgrundema kan föreligga.som

finns därförDet intresse likhet mellan den föreslår ochlag viett av
liksom med lagar förbudEG-rätten de med etnisk diskrimineringmot
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diskriminering funktionshinderoch på grund samtidigt föreslåsav som
och FUDA-utredningarnaEDA- se SOU och1997:174 1997:176.av

kan också anföras till arbete och till skyddDet rättenatt rätten mot
diskriminering på grund sexuell läggning bl.a. arbetslivet,i ärav en
grundläggande mänsklig rättighet. Vi den bakgrundenmot attanser
förbudet diskriminering på grund sexuell läggning i vårmot av
nationella lika omfattande skyddbör deträtt motvara som
diskriminering på grund kön och nationalitet EU-medborgareav som

enligt bör också omfattningåtnjuter EG-rätten. Det vara av samma som
skyddet de lagar etnisk tillhörighet och medi som avser personer
funktionshinder. Skyddet bör därvid gälla för alla Sverige,vistas isom

EU-medborgarskap.oavsett
förbjuder både direkt och indirekt diskriminering bl.a.EG-rätten i

grund nationalitet. gälla förarbetslivet på Detsamma bör allaav
diskrimineringsgrundema den nationellaiäven rätten.

direkt diskrimineringNärmare om

Allmänt föreligger direkt diskriminering på grund sexuellsett av
ellerarbetsgivare behandlar arbetssökandeläggning om en en

arbetsgivaren behandlar eller skullearbetsgivare mindre förmånligt än
sexuell läggning likartadha behandlat med ipersoner annan en

Direkt diskriminering detsamma oacceptabel negativsitaution. är som
likabehandlingsärbehandling och står i strid med den princip om som

den diskriminerar saknargäller i EG-rätten. Avsikten hos som
det måste krävas orsaken till missgynnandet harbetydelse, att ettmen

samband med den sexuella läggningen.
förbjuds betyder helt enkelt homo- ochdiskrimineringAtt att

skall behandlas heterosexuella i arbetslivet.bisexuella inte änsämre
enskiltför diskriminering för handen iavgörande testetDet är ettom

läggningfall Skulle med dvs. heterosexuellalltid:är en person annan
föreligger inteha behandlats på sätt Om jaärsvaretsamma

diskriminering.
förmånlig medförabehandling mindre den kanEn är sägasom en

enskild arbetssökande arbetstagare. Nackdelen kannackdel för elleren
tydlig för omplacering eller löneskillnad,såsom t.ex.vara envar, en en

eller subtil utebliven förmån. måste dockFrågat.ex. varamer som en
något med fog kan betraktas värde få möjlighet till,attom som vara av

möjlighet komma fråga för anställning, befordran,it.ex. att en en en
kvalificerade arbetsuppgifter löneförhöjning.utbildning, ellermer en

Även obehag och personligt lidande på grund mobbning ellert.ex. av
tillräckligt för nackdel skall kunnaandra trakasserier bör attvara en
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objektivt,nackdel bör bestämmasför handen. Vad ärsom enanses vara
uppfattning vadenskildesdet naturligt den ärär att egen om sommen

hänsyn till.försämring förhållandeförbättring eller tas storettaven
framstår heltvad objektivtfår förutsättasDet att som som

kan diskriminering.bagatellartade skillnader bemötande intei utgöra
förmånliga behandlingenlär den mindreallmänhetI av en

jämförelse mellan olika Detframgåarbetstagare ärpersoner.genom en
flera behandlasjämförelsen mellan hur två ellerljuseti personerav

sexuell läggning bemötsdet framgår den har viss sämre.om somsom
faktiskt existerandesådan jämförelse mellannaturligtDet görsär att en

faktiskarbetsplatsarbetstagare påtvåt.ex. sammapersoner,
rättvisande endastJämförelsen blir dockjämförelseperson. om

de två arbetstagarna,befinner likartade situationer. Omsig ipersonerna
likvärdigakonstateras hasexuell läggning, kanmed olika
jämförbarerfarenhet föreliggerutbildningar ocharbetsuppgifter, en
uttryck förlöneskillnadexempelvissådan kansituation. I etten varaen

diskriminering.
med någonförhållanden kan jämförasindivids inteI den mån en

måstejämföra med,därför det inte finns någon attatt enannan,
bli då:fiktiv jämförelseperson. Fråganjämförelsehypotetisk göras
övrigtsexuell läggning imedskulle arbetstagarehur menannanen

ha behandlats måsteförutsättningar Härjämförbara annanen
ellerbranschen iförhållandena itillgripas,jämförelsestandard stortt.ex.

förefalleroch skäliglaet.rättvisa Detallmänna somresonemang ommer
jämförelsedirektskillnad vidpålättare Visadet att enenom vore
fall tydligajämförelsepersoner, ifaktiskaindividermellan vartmen

torde påvisaförhållandenorättvisafall direkt även utanatt enav
etnisklagenkanHär erinrasjämförelseperson.faktisk motattom—

kanjämförelsepersonfiktivfrånutgårdiskriminering ävenatt en
nyttjas.

A gällavad får bedömasskisserade ordningenDen motsvarar somnu
EU-medborgare påfrågor diskrimineringienligt EG-rätten avom

och FUDA-också EDA-nationalitet.grund Den motsvararav
respektiveföreliggande SOU 1997:174förslagutredningamas i nu

1997: 176.

från direkt diskrimineringförbudetUndantag mot

sexuellgrunddiskriminering påmotverkaändamålLagens är att av
förbudetfrånför undantagdärför tydligtläggning. Det utrymmetär att

förutsätterEG-domstolenEnligtlitet.direkt diskriminering ärmot
ilikabehandlingsprincipen i EG-rättenundantag frånmöjligheten till
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princip uttryckliga bestämmelser. Och finns sådana bestämmelser skall
Ävende tolkas restriktivt. EG-rätten inte i dag har uttryckliga reglerom

diskriminering på grund sexuell läggning, det naturligt denär attom av
lagen söker vägledning i dess principer.nya

Å andra sidan tidigare inte all diskrimineringär angettssom
oacceptabel jfr kapitel 6. Det sak vadär utgöraovan en som anses
diskriminering och vad godtagbar diskriminering. Inteären annan som
all diskriminering otillåten.är

Till början kan slås fast typfallnågra där hänsynstaganden tillen
sexuell läggning godtagbara. och främst uppfattningenFörstinte är är

homo- eller bisexualitet eller heterosexualitet onaturligt,att ärom
motbjudande eller löjeväckande inte godtagbar ursäkt fören
särbehandling. Fördomar, okunskap eller motvilja homosexuellamot
kan inte godtas lagliga skäl för diskriminering. hellerInte ärsom
undfallenhet krav och önskemål slippa ha medmot t.ex. attom
homosexuella typiskt godtagbar ursäkt förgöraatt sett en en
arbetsgivare missgynna arbetssökande eller arbetstagare. Våraatt
undersökningar se kapitel 5 visar på sådana krav kan tänkasatt
komma från redan anställda, kunder, föräldrar till barn på dagis och
förskolor, eller anhöriga tillpatienter patienter inom vården.

där detDe situationer undantagsvis kan godtagbart attvara
diskriminera grund sexuell läggning förefallerpå verkligt få.av vara

kan dock hänvisas till jämställdhetslagensHär motsvarande undantag. I
den lagen undantag för "ideellt eller särskilt intresseett annatanges

uppenbarligen inte bör vika för jämställdhet.intresset Dettasom av
betyder undantag från förbudet direkt diskriminering möjligaatt ärmot

det föreligger berättigat intresse välja särskild sökande.när ett att en
Avsikten inte hindra arbetsgivare från hänsyn till väsentligaär att att ta
samhälleliga, sociala och ideella intressen jämställdhet mellansom
kvinnor och främjande arbetstillfällen för funktionshindrade,män, av
rikets säkerhet Tillämpning regler omplacering ochm.m. av om
återanställning hör också hit.

På motsvarande bör i den lagen undantag frånsätt ettnya anges
diskrimineringsförbudet, innebär det tillåtet diskrimineraäratt attsom
arbetssökande och arbetstagare till förmån för sådana ideella eller andra
särskilda intressen uppenbarligen inte bör vika för intresset attsom
diskriminering på grund sexuell läggning motverkas.av

jämförelseEn med lagen etnisk diskriminering, förarbetenmot vars
fallnågra då särbehandling inte otillbörlig, vid handenanger anses ger

för särbehandling mindre föreslårenligt den lag viatt utrymmet är än
enligt 1994 års lag. vill dockVi inte utesluta det gång kannågonatt
behövas särskilda hänsyn det gäller förhållandena i kyrkantas t.ex. när
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eller i religiösa sammanhang där trosuppfattningar måsteävenannars
i bedömningen.vägas

föreslår diskrimineringsförbudEftersom vi där ettett
diskriminerande syfte inte krävs för överträdelse skall föreligga,att en
saknas däremot anledning i jämställdhetslagen föreskrivaatt ettsom

för falluttryckligt undantag det behandlingen inte har något samband
med den missgynnades sexuella läggning. arbetsgivareEn intesom

till arbetstagares sexuella läggning, denne,känner missgynnaren men
bör i avsnitt inte kunna skyldig till7.4.1nämntssom ovan anses
diskriminering grund sexuell läggning. frånpå Frågan undantagav om
förbudet blir alltså inte aktuell. dock i praktikenDetta är närmast en
bevisfråga nedan.se i avsnitt 7.9närmare

indirekt diskrimineringNärmare om

föreslår lagen skall omfatta förbud indirektdenVi att motnya
diskriminering. Förebilden för hur sådant förbud bör börett utse
hämtas EG-domstolens praxis sådan den kommit till uttryck i deni

Europeiska råd sittståndpunkt unionens antagit igemensamma som
direktivförslag bevisbördan vid mål könsdiskriminering. Enligtom om
förslaget föreligger enligt artikel indirekt könsdiskriminering2 en

bestämmelse ellerskenbart neutral eller skenbart neutralt kriteriumett
väsentligt detförfaringssätt andelmissgynnar störreen personer av ena

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättetkönet, såvida inte är
faktorernödvändigt och kan med objektivalämpligt och motiveras
från detsamband med kön." Vi har härutgåttinte har personemassom

interinstitutionellt ärendetillgängliga direktivförslagetför senast nross
96/0196 PRT.

därför de innebär indirektförfaranden inte bör tillåtasDe attsom
sexuelldiskriminering sådana innebär med vissär att personersom

de behandlas lika med medläggning missgynnas att personergenom
fråga missgynnande vidsexuell läggning. alltsåDet ärannan om

likabehandling. Sådant uppstår arbetsgivare tillämparnär en en
förfaringssätt framstårbestämmelse, kriterium eller ettett som som

neutralt vid granskning i praktiken missgynnarnärmare enmen en
Missgynnandet- dvs.väsentligt andel vissstörre personer ur en grupp.

indirekta uttryck deden diskrimineringen sig itar att personerna-
uppfylla bestämmelsenjämfört med andra har kriteriet ellersvårare att

förfaringssättet medför effekt för dem.eller negativ Omatt en
bestämmelsen, förfarandet fall framstårkriteriet eller i visst inteett ens

neutralt får det tillämpas tillämpningen skulleändå intesom om
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innebära mindre förmånlig behandling och i stället medföra direkt
diskriminering.

Några exempel på indirekt diskriminering grundpå sexuellav
läggning har lämnats kapiteliovan

föreställer förbudetVi indirekt diskriminering i dennaatt motoss
lag kommer få mindre praktisk betydelse motsvarande regel i denänatt

lagen etnisk diskriminering och den lagmotnya som avser personer
med funktionshinder. För lagarna ändå skall ha innehåll iatt samma

eftersträvat,möjligaste mån, vilket vi för fångagivetvis även attmen
eventuellt förekommande fall indirekt diskriminering på grundupp av

sexuell läggning, innebär vårt förslag förbud dennaävenett mot typav
diskriminering.av

det föreligger en väsentligt andel börFör avgöra störreatt om en
bedömning både hur den relativa andelen demgöras ärstorav av som
kan uppfylla kravet och den relativa andelen dem inte kanav som
uppfylla kravet. Avgörande för bedömningen väsentligt störreav om en
andel föreligger hur den kan uppfylla kravet. Detär ärstor grupp som

den faktiska skall vadsituationen bedömas och inteär som som vore
teoretiskt möjligt. Viss ledning kan hämtas rättsfall brittiski praxisur
Seymour-Smith där domarna de lägrePerez, ien av en av

utvecklade överförtinstanserna sin mening på på svenskasättett som
förhållanden följandemedger Om 98 allaprocentresonemang. av

uppfylla och demheterosexuella svenskar kan kravet inte2 procent av
det, medan den homosexuella uppfyller96 minoritetengör procent av

föreliggerkravet och 4 den inte det, inte någongörprocent av gruppen
väsentligt andel. sådan uppfylls kravet deI situationstörre en av
flesta hetero- och homosexuella. Om däremot bara de4 procent av
heterosexuella svenskarna och bara den homosexuella2 procent av

kunde uppfylla kravet slutsats riktig.minoriteten Denmotsattvore
relativa skillnaden betydande.dåär

nämnda rättsfallet frågan arbetsgivares krav påavsåg tvåDet om en
års anställningstid för arbetstagare skulle undgå uppsägningatt en
innefattade indirekt diskriminering kvinnor. rättsfallet besvaradeIav

of frågan till sannolikheten förCourt Appeal med med hänsyn att att
jämförtkvinnor under sexårsperiod skulle ha två års anställningstiden

med of Appealbara 90 Detta ansåg Court utgjordemän procent.var ca
väsentligt lägre andel kvinnor. Exemplet exaktavisar några talatten av

för den eller andra slutsatsen skall dras låterinte signär ena anges.
får ankomma förfördeladDet på den sig visa kravetatt attsom anser

på väsentligt uppfyllt.en andelstörre är
Även indirekt diskriminering kan avsiktlig oavsiktlig.eller Attvara

den handlande har diskrimerande syfte eller vårdlöst börhar handlatett
inte krävas heller vid indirekt diskriminering. Fall avsiktlig indirektav
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diskriminering bör dock gäller skadestånd kunnavad bedömas som mer
allvarliga oavsiktliga. motsvarande finnasPå bör det kunnaän sätt ett

för jämkning skadestånd vid indirekt diskrimineringutrymme av som
orsakoavsiktlig eller någon ursäktlig. heller vid indirektInteär av

diskriminering behöver den sexuella läggningen avgörande ellervara
bestämmande för arbetsgivarens handlande.

skisserade ordningen vad redan gällerDen imotsvararnu som
Sverige till följd såvitt EU-medborgare vidEG-rätten rörav
diskriminering grund nationalitet.på av

Närmare intresseavvägnin genom

enlighet med vad gäller enligt bör det finnas visstI EG-rätten ettsom
för få tillämpa kriterium eller förfarandearbetsgivare att ettutrymme

tillämpningen har effekt föreller bestämmelse, negativtrots att
vidsexuell läggning. Bedömningen härav skermed viss en enpersoner

Bilka-falletEG-domstolenintresseavvägning. Här anvisar genom
skall allt väsentligt handlar detvilken avvägning Igöras. omsom

proportionalitetsprincipen.tillämpning den s.k.av
diskriminering skall tillåten bör först och främstFör indirektatt vara

kriterium, bestämmelse ellerkrävas syftet med ett ettatt en
objektivt godtagbart. skall bedömas iförfaringssätt Dettaär sett

bedömningenverksamhetsbehov. Omförhållande till arbetsgivarens
förfaringssättetbestämmelsen elleri kriteriet, motsvararut attmynnar

ocksåarbetsgivaren blir fråga dessagenuint behov hos nästa ärett om
syftet. tillåtna måste de emellertidlämpliga för nå För ävenattatt vara

finnasnå syftet. innebär det skallnödvändiga för inteDetatt attvara
för arbetsgivaren nå syftet.handlingsalternativnågra att

fråntala undantagfall indirekt diskriminering kan inteI ommanav
diskrimineringsförbudet. går påBedömningen avgöraattut omsnarare

effekt och förklaringen därtill innebärdet föreligger negativ atten om
till väsentligafråga alls diskriminering. Hänsyninte är om

samhälleliga, sociala ideella intressen främjandeoch avsom
kan härarbetstillfällen för funktionshindrade, rikets säkerhet m.m.

omplacering ochtänkas komma ifråga. Tillämpning regler omav
återanställning hör också sådant intressehit. Om väger änett tyngre

sexuell läggningmotverka diskriminering på grundintresset äratt av
fråga diskrimineringdet inte om
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Örfaranden7.5 bör trä/fasF som av

diskrimineringsförbud

detta diskuterasI avsnitt i vilka faktiska situationer
diskrimineringsförbudet bör gälla.

Behandlingen arbetssökande7.5.1 av

Förbudet diskriminering arbetssökande bör gällamot närav
arbetsgivaren sökande till anställningsintervju, beslutartar ut om
anställning eller vidtar åtgärd under anställningsförfarande.ettannan
Förbudet bör gälla det fattats anställningsbeslut och böroavsett ettom
träffa fall då arbetssökande diskrimineras.även en ensam

Enligt lag etnisk diskriminering1994 års måstemot ett
anställningsbeslut föreligga innan diskriminering alls föreligga.kan
Vad inträffat under anställningsförfarande före beslutet, ellerettsom

förekommit beslut alls fattas, den lagenvad inget har enligtsom om
självständig betydelse.ingen
alternativ till den ordningen förbudet diskrimineringEtt är att mot

arbetssökande utformas generellt på så det allasätt att avserav
då arbetssökande blir orättvist behandlad undersituationer etten

anställningsförfarande, finns sambandoch det mellan behandlingenett
och den sökandes sexuella läggning.

det heltäckande skyddet bäst främjer lagens syfteVi attanser mer
förmotverka diskriminering. Skyddet arbetssökande bör alltsåatt avse

hela anställningsförfarandet, från den tidpunkt då den arbetssökande
ansöker anställning till den punkt då arbetsgivaren fattar sittom
anställningsbeslut. Däremellan ligger arbetsgivarens mottagande,t.ex.

tillbehandling och gallring ansökningshandlingar, urval intervjuer,av
referenstagning och andra kontakter med tidigare arbetsgivare,

tänkaslämplighetstester och andra åtgärder arbetsgivaren kansom
vidta under rekryteringsskede. säkert inte VanligtDet är attett en
arbetsgivare skriftliga ansökningshandlingar kan utläsa attur en
sökande homosexuell. Uppgiften sexuell läggning kan dockär om
framkomma vid referenstagning eller andra kontakter med tidigaret.ex.
arbetsgivare. bör gälla allaFörbudet dessa situationer.

bör krävas arbetsgivaren slutligen fattar beslutDet inte att ett attom
Diskrimineringen kan bestå avbryteranställa någon. i arbetsgivarenatt

Ävenanställningsförfarande. kunnaarbetssökande bör bliett en ensam
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diskriminerad. Bakgrunden till ordning valdes i 1994 årsatt en annan
lag etnisk diskriminering möjligheterna bevisamot att att ettvar
diskriminerande syfte hos arbetsgivare inte anställt någonen som
ansågs försvinnandeså små ordning erbjödinte någonattsom en annan
framkomlig I vårt förslag saknar dock arbetsgivarensväg.
diskriminerande syfte betydelse för behandling skallom en anses
diskriminerande. De skäl tidigare förelåg utgå frånatt att ettsom
anställningsbeslut fattats föreligger därför inte längre. Härtill kommer
hänsyn till fleravad i avseenden förefaller gällande enligträttsom vara
EG-rätten.

En arbetssökande förmåste nå framgång med påståendeatt ett om
diskriminering kunna visa han eller hafthon goda förutsättningar föratt

komma ifråga för kallelse till intervju, anställning eller vilketiatt
avseende diskriminering gällande. första handI bör skyddet kunnagörs
åberopas den arbetssökande har de bästa förmeritemaav som en
anställning. Frågor värdering formmeriter i utbildning,om av av
erfarenhet och personlig lämplighet behandlas i avsnittet 7.9m.m. om
bevisfrågor. den förbigåttsOm vid anställningen hade bättresom
meriter den fick anställningen bör detta räcka förän attsom
arbetsgivaren måste komma med godtagbar förklaring till sitt valen av
arbetstagare.

detNär gäller arbetssökande med likvärdiga meriter innebär inte
diskrimineringsförbudet skyldighet för arbetsgivaren anställa denatten

homo- eller bisexuell. denI situationen bör arbetsgivarensär valsom
arbetstagare förblii princip fritt. den homosexuelle sökandenAttav

anställsinte behöver inte betyda fråga diskriminering. Omäratt om
emellertid den tillräckligameriter för föri och sig kunnaär attvars
komma i fråga för anställning inte kallats till anställningsintervju,ens
föreligger situation i vilken diskrimineringen kan bestå i justen
underlåtenheten inte kalla denne till frågaintervju. Iatt om
anställningsintervjuer bör har tillräckliga förmeriter denen person som
sökta befattningen kallatsinte till anställningsintervju kunnamen som
åberopa diskrimineringsförbudet andra med liknandeom personer

kallats.meriter arbetssökandeEn har i sådant fall gått misteett om
möjligheten aspirera på anställning lika villkor. bör dåDet inteatt en

avgörande denne krafti sina knappastmeriter slutligt skulleattvara av
ha valts för anställningen. sakEn den uteslutitsär att ettannan som ur
rekryteringsförfarande detpå inte kan ha lidit skada isättet anses

utsträckning sökande skulle ha fått den ledigasamma som en som
platsen tillsättningen skett diskriminering. sistnämnda fallI börutanom

fördet övrigt åligga arbetsgivaren styrka denne sökande inteatt att
skulle fåttha den lediga platsen det förekommitinte någonens om
diskriminering. diskrimineradeDen arbetssökanden skall alltså inte
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han eller hon hade så goda han eller honvisa meriterbehöva att att
erhållit anställningen, arbetssökandeha det räcker den"borde" utan att

lika meriter med övriga intervju jfrkallats tillpåvisakan som
Draehmpaehl-fallet punkterna 30-36.

Även fall arbetsgivare anlitar eller särskildade s.k. headhuntersi en
införrekryteringsföretag rekrytering, inträffakan det tänkas atten
bortarbetssökande väljs innebär diskriminering. Ocksåsättett som

börförfaranden omfattas diskrimineringsförbudet ochsådana av
alltså kunnabör ansvarig förhållande tillarbetsgivaren igöras en

Sedan får det ankomma på sinarbetssökande. arbetsgivaren iatt tur
avtalspart och förregressvistill sin kräva ersättning utgivetvända sig

skadestånd.
arbetsgivareinnebärordning kan kringgåintesådanEn att en

rekryteringsñrmadiskrimineringsförbudet uppdra åtatt t.ex.genom en
och därvid vissarekrytering direktivsköta attatt ge omen

skall sållas bort. Arbetsgivarens för mindrearbetssökande ansvar
behandling från sida, bortsållning arbetssökande, börförmånlig t.ex. av

fallarbetsgivarenförutsätta eller idock vartatt uppmuntrat utan
till den diskriminerande behandlingen.käntinvändningar

överträdermed vad gäller enligt jämställdhetslagen intelikhetI som
diskrimineringsförbudet handlandearbetsgivare ett somgenomen

alltså inte någonarbetssökande i allmänhet. Detriktar sig ärmot
diskriminering enbart iförbudetöverträdelse mot att t.ex. enav

sökande sexuell läggningförklara bara med vissplatsannons äratt
ansökan.medvälkomna en

för bedömningenåtgärd kan däremot underlagsådanEn utgöra av
handlande varit diskriminerande i någotarbetsgivarens annatom

rekxyteringsärende.hänseende i ett
skyldig tillarbetssökande arbetsgivarenpåtalat gjort sigOm atten

rekryteringsförfarandet föreunder något skedediskriminering av
därefter anmälaren,anställningsbeslutet och arbetsgivaren anställer är

uteslutet.intervjuför diskriminering vid uttagningen tillinte ansvar
fåttförhållandet den förfördelade slutligendetbörDäremot att

vid skadeståndsbedömningen.beaktasanställningen
bör förbudet diskrimineringSammanfattningsvis mot av

tillsökandegälla arbetsgivarenarbetssökande när tar ut
åtgärdbeslutar anställning eller vidtaranställningsintervju, om annan

anställningsförfarande.under ett
gälla det fattats anställningsbeslut ochbörFörbudet oavsett ettom

fall då arbetssökande diskrimineras.träffabör även en ensam
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Behandlingen7.4.2 arbetstagareav

Förbudet diskriminering arbetstagare bör gälla beslutmot av om
ochbefordran uttagning till utbildning för befordran,

anställningsvillkor, arbetsledningsbeslut och andra ingripande åtgärder
vidtararbetsgivare arbetstagare.motsom en en

Förbudet diskriminering i bestående anställningsförhållande börmot ett
omfatta anställnings- och andra arbetsvillkor, arbetsledningsbeslut och

åtgärderandra ingripande arbetsgivaren vidtar arbetstagaren.motsom
Detta de situationer iär 1994 års lag etniskmotsom anges

ochdiskriminering vi ingen orsak föreslå ordning påattser en annan
här Till fallden punkten. dessa bör för dock tydlighetens skull fogas

arbetsgivarefall då beslutar befordranäven eller tager uten om
till utbildning för befordran.arbetstagare Gränsdragningen inte alltidär

gällersjälvklar det beslut befordran eller utbildningnär denett om av
redan anställd. Ett beslut befordran eller utbildningär kansom om om

arbetsledningsbeslut eller någon gång ingripandesådanettvara en
åtgärd Genom lagtexten uttryckligen dessa tvåangetts. attsom anger
fall bör den osäkerhet kunnat finnas på den punktensom anses vara
undanröjd.

följande.Förbudet bör innebära En jämförelse bör mellan hurgöras
Ävenbehandlararbetsgivaren anställda med olika sexuell läggning. en

fiktiv jämförelse skall kunna förunderlag verkliggöras, om en
jämförelse Härmedsaknas. övervägande hur arbetsgivarenettavses om
skulle ha behandlat anställd i motsvarande situation.annanen

Diskriminering i fråga anställningsvillkor, såsom lönevillkor,om
bör förutsätta bagatellartad avvikelse till det frånän desämreen mer
vanliga Förbudetvillkoren. bör riktas framstårvad nackdelmot som en
för den detenskilde; främst dennes perspektiv saken bör bedömas.är ur
Avvikelsema skall dock behövainte så markanta 36 §vara som
avtalslagen förutsätter. Det krävs alltså inte oskäliga villkor.

Jämförelsen torde komma inriktas särskilt på denatt att avse
aktuella arbetstagarens villkor förhållandei till andra arbetstagare med

eller näraliggande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Därutöversamma
bör kunna tänka sig fall där lönen för anställd såt.ex. ärman en ensam
uppseendeväckande låg den övervägandennärmast närmareatt utan
framstår diskriminerande. Det fallet ligger förmodligen inomsom

för 36 § avtalslagen.ramen
frågaDiskriminering i arbetsledningsbeslut kan förekomma iom

fallsådana då arbetstagare med viss sexuell läggning förutsättsen
handlingar eller underlåtenhet hänför sig till arbetsgivarenssom

5 17-I547
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leda och fördela arbetet arbetsrättsligi vedertagenbefogenhet att
mellan arbetsledningsbeslut ochGränsdragningenmening. ettett

klar befordrainte alltid det gäller beslutanställningsbeslut är när att en
befattning. får- fallet enligt lagentill Det liksomanställdredan ärny

falldiskriminering från fall tilletnisk avgöras ettmot om-
hänföras tillförfarande i sådan bördiskriminerande situationen

förarbetssökande eller arbetstagare.skyddet för
handlingsfrihet i principledningsfrågoriarbetsgivares ärEn

sedhan iaktta goddag eller hon måsteredan iinskränkt attgenom
lojalitet iallmännaoch principerarbetsmarknaden ettom

ochsvårtillgängligaanställningsförhållande. begrepp dockDessa är tar
sexuell läggning. Detpå grunddiskrimineringpåsikte justinte av

klarläggandeuttryckliglämpligt meddärförframstår ensom
regel fyller funktionensådantörbudsregel. En attäven att ange

i fråga.kommaskadestånd kan
Även ledningsfrägor förutsättabördiskriminering i änmeren

normalt behandlas.från hur andra arbetstagareavvikelsebagatellartad
diskrimineringskallhändelse kunna rubricerasenstakaFör att somen

följder föringripandehändelsen innebärnormalt krävasbör det att
däremotupprepade händelser kanStändigtarbetstagaren. vara av

innebäraochbetydelsemindre sammantagna envar en, men
kanvadarbetsledning. exempel påEtt utgöraoacceptabel som

blandfördelasarbetsuppgifterarbetsledning dådiskriminerande är
falltänka sigformer. kan ocksåtrakasserande Manunderarbetstagarna

förmån uteblir.utlovaddå en
konkretaingripande åtgärderfråga andraiDiskriminering avserom

märksförnackdel arbetstagare. Härtill t.ex.åtgärder är ensom
förmånerindragningpermitteringar,avskedanden,uppsägningar, av

med.räknahaft anldningarbetstagarenbefordranutebliven attoch som
verkningaringripandeförflyttningar med mindreellerOmplaceringar

omplaceringmedanarbetsledningsbesluten,tillhänföraär snarast att en
ochinkomstarbetstagaresförsämrarpåtagligt ensom

syftar tillkanskeocharbetsförhållanden attrent provocera enav
behandladetorde höra till densjälv sigtillarbetstagare sägaatt nuupp

kategorin.

och andra trakasserierMobbning7.6

finnsdagför de regler i3.6 redogjortavsnitthar i motVi somovan
trakasserierarbetslivet. Medtrakasserier iandraochmobbning avses

skadabeteenden sikte påuttalanden ochhandlingar, atthär tarsom
återkommandeenstaka ellerfrågaobehag. Detvållaeller är om
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klandervärda eller negativt präglade handlingar riktas enskildamotsom
kränkandearbetstagare på och kan leda tillett sätt dessa ställsattsom

utanför arbetsplatsens gemenskap jfr definitionen i AFS 1993: 17.
kan utförasTrakasserier såväl arbetstagare dvs. arbetskamraterav

arbetsgivare. Det kan fråga arbetstagare behandlasattsom vara om en
ellerhotfullt kränkandepå Exempelett sätt. vuxen-mobbning,är

fysisktpsykiskt eller våld, social utstötning och sexuella trakasserier.
Som påpekas i Sexuella trakasserier ochrapporten arbetsgivarens

drabbar sexuella trakasserier också homosexuella. Enligtansvar
handlar det dessa falliäven könsroller och fördomsfullarapporten om

ochattityder manligt kvinnligt.om
Andra exempel trakasserier har tydligare anknytning tillen

arbetsgivarens arbetsledningsrått och så specifiktär sätt av
arbetsrättslig karaktär. Här kan fall då utlovad förmån utebliranges en

drabbaseller arbetstagare andra nackdelar i sitt arbete t.ex.en av som
försämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. kanDet frågavara

arbetstagaren för orimligutsätts arbetsbelastning eller fårattom en
arbetsuppgifter mycket okvalificeradeär förhållandei till hanssom

hennes utbildning ocheller yrkeserfarenhet.
frånTrakasserier arbetsgivaren kan sig uttryck i oberättigat dåligata

omdömenvitsord eller ägnade påverka denär anställdesattsom
möjlighet utvecklas, utbilda sig, befordras elleratt en annan
anställning. kan frågaDet enskilda händelser änvara om av mer
bagatellartat slag. Det kan också handla pågående beteendeettom som
bildar upprepade handlingarmönster eller liknandeett av av samma
slag.

Det kan erinras frågan mobbning och andra trakasserier iattom om
arbetslivet enligt gällande regler arbetsgivarens inteavser ansvar,
förhållandet mellan arbetstagare, och saken närmastatt är en
arbetsmiljöfråga. Några stadganden i BrB i och för sig tillämpliga påär
mobbning o.d. det högre beviskravet i straffrättsliga sammanhangmen
och straffstadgandenas utformning vid handen dess regler inteatt ärger
så lätta använda mobbning. Jämställdhetslagen ochatt mot 1994 års lag

etnisk diskriminering inte alls sikte vuxenmobbningmot ochtar är
därför allsknappast användbara. Därmed återstår arbetsmiljöreglema,

ålägger arbetsgivaren för den psykosocialaett ävensom ansvar
arbetsmiljön. dockDet tydligt dessa reglerär inte utformade föratt är att

den enskilde upprättelse för den kränkande behandling han eller honge
kan för. Således inte arbetsmiljölagenutsatt AML ochvara ger
föreskrifterna meddelats med stöd lagen den enskilde tillrättsom av
skadestånd. aspektEn detta arbetstagareär föratt utsättsav en som
trakasserier blir kompenseradinte för själva kränkningen allmänt
skadestånd. Arbetstagaren blir heller för förlorad lön och andraersatt
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eller läkarkostnader ochförmåner under sjukskrivningsperioden
skadestånd. Sexuella trakasserier ochliknande ekonomiskt I rapporten

till kvinnorhar konstaterats ersättningarbetsgivarens att somansvar
först efter och med stödsexuellt trakasserade har utgått uppsägningblivit

anställningsskydd. förefaller olyckligtbestämmelserna i lagen Detomav
den mobbade lämnat sin anställning.fastställs först sedanersättningenatt

och arbetsgivarensförslaget Sexuella trakasserierEnligt i ansvar
på anmälan trakasserierinteskall arbetsgivare omagerar ensomen

till den enskilde.åläggas skadestånd Ijämställdhetslagenenligt att utge
trakasseraskan rimligt denhävdas det inte attattrapporten somanses

förmå arbetsgivare vidta någonoch kan sinarbetskamrat inte attav en
för kunnasin anställningåtgärd detta skall tvingas säga attmot upp

kränkning. instämmer i detta.gottgörelse för sådan Vien
undersökning hossärskilt avsnitt vårframgått i 5.1.2Som omovan,

frågan mobbning ochoch Lesbiskmedlemmar i RFSL Nul, är om
former central för homo- ochtrakasserier i olikaandra typer av

och de erfarenheter vi tagitarbetslivet. Undersökningarnabisexuella i
heterosexuellamellan homo- ochskillnadendel visar på ärattav

påståtrakasserier. Vi vågargäller mobbning ochmarkant det attnär
underallmänheten århar ökat hosöppenheten och toleransen senare

och bisexuellaalltjämt. homo-säkerligen ökar Menoch den äratt
attityder och,okunskap, negativaföremål för fördomar,fortfarande

påfallande dealla, mångaibland, ovilja. Inte är öppetsomavmen
särskiltslentrianmässigt,mobbas,homosexuella förlöjligas eller nästan
dennesarbetsgivaren elleribland ocksåarbetstagareandra avmenav

företrädare.
arbetslivetpraktiskt problemalltsåTrakasserier görär ett som

arbetssituationoch spändför många. Stressonödigt besvärligt en
besvär elleroch kan leda till psykiskaarbetsprestationermedför sämre
Frihet frånprincipiellt problem.dessutomsjukdom. Detta är ett

Frågan starktjämlikhetsfråga.mobbning viktigtrakasserier och ärär en
rättigheter ilika värde ochindividerstill principenknuten om

homo-trakasserierdetarbetslivet. Slutsatsen är attsagts avav som nu
problem arbetslivet.reellt ioch bisexuella är ett

otillräckliga.finns Motregler i dagdeVår bedömning ärär att som
ochbör kompletterasarbetsmiljöreglernabakgrund videnna attanser

mobbning ochlagen framgårdet denförtydligas på så sätt attatt nyaav
acceptabelt ochsexuell läggning intetrakasserier på grundandra ärav

sådana tendenser blirför motverkaarbetsgivarens attatt ansvar
tydligare.

regler sikte på denarbetsmiljölagensframgåttSom äventar
det finnskan därför ifrågasättasarbetsmiljön.psykosociala Det om
fördelframstår dockreglerytterligare i Detbehov attämnet. som enav
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frågan särskilda regler deni lagen lyfts fram. Att det i vissgenom nya
mån uppkommer Överlappande reglering förhållandei till ochAMLen
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Kränkande särbehandling ärom

skyddet trakasserier ochägnat göra vuxenmobbningatt mot mer
konkret och starkare.

7.6.1 skyldighetEn utreda och ingripaatt mot

mobbning och andra trakasserier

arbetsgivareEn får kännedom arbetstagare sigattsom om en anser
eller ha för trakasserier på grundutsättas sexuell läggning,utsatts av

bör till omständigheterna kring de uppgivna trakasseriernaatt utredsse
och förekommandei fall vidta de åtgärder skäligen kan krävas försom

förhindra fortsatta trakasserier.att

harVi det bör införasövervägt uttryckligt förbudett motnoga om
trakasserier på grund sexuell läggning på arbetsplatser. sådantEttav
förbud skulle förstai hand riktas trakasserier mellan arbetstagare.mot
Sådana trakasserier enligt enkätema det problemet,är största även om
det förekomma trakasserier från arbetsgivare och fackligaävenuppges
organisationer. Dessutom lär arbetstagare kunna trakasserasen av
patienter, kunder andraeller utomstående.

förbudsregelEn sikte på förhållandet mellan arbetstagaretarsom
skulle emellertid inte väl medstämma det arbetsrättsligaöverens

i Arbetsrätten består enligt vedertagen ordning reglersystemet stort. av
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.rör någonIntesom

de arbetsrättsliga lagarna ålägger arbetstagare ellerav
arbetstagarorganisationer skyldigheter kan jämställas med detsom som

aktuellt. kanMan den arbetsrättsligaär lagstiftningen utgårsäga attnu
från avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Själva
avtalet grunden för rättigheter och skyldigheterär mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren, något avtal föreligger mellanintemen
arbetskamrater. talanEn i skadeståndAD på grund trakasserierom av
skulle, förbud gällde arbetskamrater emellan, kunna kommaett attom
föras mellan två eller flera arbetstagare, arbetsgivarenutan att var
berörd. sådanEn rättegång egentligen inte arbetsrättslig sak,vore en
där särskildaAD:s kompetens behövs. Ordningen förefaller inte
tilltalande. Inte heller framstår det lämpligt talan på grundattsom en av
trakasserier bryts lagen i övrigt, och det arbetsrättsligaut ur ur

för handläggas vanligsystemet, civilprocess i allmänatt som en
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redan i dagde allvarliga kränkningarnaTill detta kommerdomstol. att
främst ofredande.faller reglerunder BrB:s om

mellanförbud trakasserierföreslådärför valt inteVi har ett motatt
arbetstagare.

förbudsregel riktar sigandra frågaEn motär somom en
införas.trakasserier börarbetsgivarens

rättsligtålägga arbetsgivarerimligtallmänt störreDet ettattär sett
har valt dennaEDA-utredningenarbetstagare.enskildaänansvar

vinst medförefaller också finnasSOU 1997: 174. Detkonstruktion en
med sådan lösningså dettrakasseriförbud påsärskilt sätt attett en

dockoacceptabla. skäl intetrakasserier Dettatydligare framgår äräratt
för särskildtillräckligt motiveringenligt vår mening ensom

förbudsregel.
sådan lösning. Etttalarflera skälfinns nämligenDet emot ensom

fråntrakasserieromständighetenredan denförsta skäl attär
direktförbudetfalla underkani principarbetsgivaren mot

då någonDiskrimineringsförbudet situationerdiskriminering. avser
arbetsledningssituationer.andra, ifönnånligtmindrebehandlas än t.ex.

Åtminstone mobbning kanbagatellartadtrakasserier änutgör mersom
trakasserier,Andradiskriminering.på sådanexempel typer avvara
utsträckningsåförekommer knappast ivuxenmobbning,såsom stor

förbuddetförbudsregel jämtesärskildsidafrån arbetsgivares att somen
vårafall Visar intemotiverad. Iarbetsmiljöansvaretligger i vartär

detta.undersökningar på
förbudsregeljuridisk-teknisk EnsvårighetandraEn art.är merav

denprecisionoch medrättssäkerhetsskäl tydligmåste ange vemvaraav
identifieras.skallarbetsgivarengäller här hurFråganriktar sig emot.

juridiskadenarbetsgivarenförhållandenNormalt torde i privata vara
förening. Omekonomiskbolag ellerutgörs ettt.ex. enavperson som

ellerenskild finna iprivatpersonverksamheten drivs somenav
arbetsgivare.fysiskhandelsbolagsform kan dock även person varaen

landstingetellerkommunensjälvalandstingochkommunerInom är
arbetsgivarfunktionerförekommer vissadetarbetsgivare, attäven om

det ifårförvaltningsområden. Itill attdelegeras staten anseman
funktionellas.k.detanvända sigrimligthuvudsak är att av

anställddär arbetstagaremyndighet ärärarbetsgivarbegreppet. Den en
enskilde.förhållande till denarbetsgivare i

Trakasserier,normalt juridiskfall arbetsgivarendessaI är person.en
inteföljaktligenfysiska ärdäremot, utövas personer somav

företrädernödvändighetheller medoch intearbetsgivaren
trakasserar inaturlig mening. Denformell eller ärarbetsgivaren i som

får tilljuridiska Detarbetsgivaren/denhosstället arbetstagare personen.
ellerstyrelsebolagsovanligtdet högstbörjan att ettärattantasen
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behöriga ställföreträdare vidtar trakasserier arbetstagare. denlmot en
meningen förbud arbetsgivares trakasserierett meningslöst.motvore
Den mobbar det inte utflöde sittgör ettsom en annan som av
anställningsavtal eller sina arbetsuppgifter. Snarare lär skälen till
trakasserierna finnastå i omständigheter typiskt inte allsatt settsom
har med arbetsuppgifterna eller själva anställningen Vi hargöra.att
förståelse för det bör åvila arbetsgivaren medargumentet att att omsorg
välja arbetsledare och med särskilt ocksåut Det ipersoner ansvar. vore

föroch sig tänkbart arbetsgivaren förpliktas förstå de rättsligaatt
följderna olämplig fönnan, arbetsledare trakasseraretc.om en
arbetstagare. förefallerDet emellertid inte omedelbart tilltalande att
arbetsgivaren den juridiska personen skall åläggas
skadeståndsskyldighet för mobbning och sådana förfaranden som
uppenbart ligger vid sidan arbetsuppgifterna och i många fall ocksåav
utanför vad arbetsgivaren kan förutse förman eller arbetsledarenär en
utses.

Med hänsyn till det anförda har vi för föreslåintestannat att ett
uttryckligt förbud arbetsgivares trakasserier. föreslårVi i ställetmot en
lösning förefaller uppfylla krav både på trakasserier motverkasattsom

effektivtpå och rimlig grad rättssäkerhet förett sätt att en av
arbetsgivarsidan tillgodoses. Detta förslag utgår från tanken detatt
primära för den arbetstagare för trakasserier dessautsätts är attsom
upphör och fortsatta trakasserier förebyggs. Det viktigaste kan inteatt

erhålla kompensation.ekonomiskattvara
förslagVårt innebär skyldighet för arbetsgivaren utredaatten

mobbning och andra trakasserier arbetstagare och vidta åtgärder iattav
syfte slut på trakasserierna. arbetsgivareEn får kännedomatt som

arbetstagare sig eller ha för trakasserieratt utsättas utsattsom en anser
grundpå sexuell läggning, bör till frågan utreds och iattav se

förekommande fall vidta de åtgärder skäligen kan krävas för attsom
förhindra fortsatta trakasserier. Fråga här trakasserier från andraär om
arbetstagare, trakasserier från arbetstagareäven ärsom
arbetsgivarföreträdare. fallerDäremot eventuella trakasserier från
fackliga organisationer eller andra utomstående utanför arbetsgivarens
skyldigheter.

handlarDet här delvis parallell till reglerna rutiner i 4-6enom om
AFS 1993:17 jfr avsnitt 3.6.1.
Arbetsgivarens skyldigheter bör träffa avsiktliga trakasserier, dvs.

fall där den trakasserar med kännedom den utsattesom agerar en om
arbetstagarens sexuella läggning och inser eller borde inse denneatt

sig den kränkande behandlingen.motsätter I och med detta faller
allmänna negativa attityder och förhållningssätt till homosexuella som
kan finnas på arbetsplatser, inte riktas just eller fleramotmen som en
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enkät hosskyldighet ingripa. Vårutanför arbetsgivarensindivider, att
och bisexuelladel homo-har visat påoch Lesbisk NuRFSL att somen

attityderhomosexuella, just sådanakommit utinte somsersom
förslagvårt intedärför särskilt betonasbörtrakasserande i sig. Här att

inteoch anspelningarkommentarerattityder och skämt, somavser
förhållningssättallmännaindivider. Sådanaeller flerariktar sig mot en

praktikenIarbetsgivare ingripaåläggaskan det inte rimligen att mot.
ocharbetsgivareinte låterden individinnebär detta att som

bisexuellellerhar homo-eller honförstå hanarbetskamrater att en
delar.lagen i dessakan åberopaläggning, inte

för denklarttrakasseradedenbör åliggaDet göraatt som
heltkunnabörovälkommet. Dettabeteendet görastrakasserar äratt

förmedlingskriftlig kontakt ellerellermuntlig t.ex.formlöst i genomen
skyddsombud,kontaktakanalternativarbetskamrat. Ett attvaraav en

organisationen påfackligafrån deneller någonyrkesinspektionen
skallmobbning inteellerOrden trakasserierför hjälp.arbetsplatsen

lämpligtbevissynpunkt givetvisdetbehöva användas är attäven om ur
bådeföruppenbartOfta lär dettydlig.arbetstagaren är envarvara

denhur beteendethar ochtrakasserandeavsikt den mottasvilken av
särskildnågonfall behöver intesådanatrakasserierna. Iförutsättssom

visa bådehardock dendetske.framställning Ytterst attutsatteär som
frågaförståtttrakasserardenavsikten ochtrakasserande attden att som

för.önskarenskildeden inte utsättastrakasserierär somom
trakasserierandramobbning ochfrågablir detförsta handI om

förföreträdareförhållandetemellan. Detarbetstagare att en
dockhindrar intebakom trakasseriernaligga attkanarbetsgivaren

denneutredningsåtgärderskyldig vidta ävenarbetsgivaren attär m.m.;
förhållande tillarbetstagare ibetraktaföreträdare är att som

ellerformanexempelvisOmarbetsgivaren/företaget etc. en
åliggadettrakasserier, börtillskyldigpersonalhandläggare siggör

uppgifternåsdenneåtgärdervidtaarbetsgivaren näratt omav
trakasserierna.

ställas måsteskall kunnaagerande från arbetsgivarenkrav påFör att
kommergångerMångatrakasserierna.kännedomdenne få om

iakttagelser ellerkännedomsådanhaarbetsgivaren att egnagenom
uppenbara förmissförhållandena intefall dåde ärrykten. I

for trakasseriernaåligga dendet attarbetsgivaren måste utsättssom
formlöst denskebör kunnaför arbetsgivaren. Dettapåtala dessa av

förtroendemanfackligskyddsombud,arbetskamrat,själv,enskilde en
eller annan.

företrädarebehörigbör initierasutredningspliktArbetsgivarens när
arbetstagarekännedom sigerhållerför arbetsgivaren att anserenom

grundpåtrakasseriereller andraför mobbningeller ha utsattsutsättas
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alltsåsexuell läggning arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall inteav
fallet.tills eller hon helt säker på såmed ingripa han är ärvänta attatt

säkerhet hosmed krav på gradordning,En störreett avannan
färrepågår, skulle innebäraarbetsgivaren trakasserier attattom

Arbetstagaren bör för initierautredningar vidtogs, i skede. attett senare
bevisning trakasserierna.från arbetsgivaren avkrävasaktivitet inte om

med arbetsgivarendet naturligt arbetstagaren i samtalDäremot är att
anledning delsfram omständigheter dennelägger anta attsom ger

orsaken denandra trakasserier förekommer, delsmobbning eller äratt
orsaker liggerOm arbetsgivaren kan flerasexuella läggningen. attanta

sexuella läggningen dem, börbakom mobbningen, och den äratt en av
för utredningsansvaret skall utlösas.detta tillräckligt attvara

endast han eller honArbetsgivaren bör underlåta äratt agera om
grund sexuellsäker påståendena trakasserier påalldeles på att om av

ogrundade.läggning är
i detbör utreda omständigheterna på detArbetsgivaren sätt som

förevarit.bringa klarhet i vad Ienskilda fallet bästär ägnat att som
ochreda på eller vilka trakasserardetta ligger främst att ta somvem

börsig, i drag. Arbetsgivaren inteVilka uttryck trakasserierna tar stora
ord.vid konstaterandet ord står Hanlåta utredningen att motstanna

denuppfattning riktigheteneller hon bör bilda sig en om avegen
påståenden trakasserier.klagande arbetstagarens om

för förhindrabör arbetsgivaren vidta åtgärderandraI attstegett
förefallerupphörttrakasseriernafortsatta trakasserier. Om

innebäravkrävas vidare aktivitet.kunna någon Detarbetsgivaren inte
för kränkande behandling inte iarbetstagare utsattsatt somen

sådaningripande från arbetsgivarenbör kunna krävaefterhand om
förekommer.längrebehandling inte

skallpågående trakasserierupprepade och alltjämtfallI av
åtgärderproblemen. Exakt vilkabemöda lösaarbetsgivaren sig attom

omöjligt slådet enskilda falletlämpliga eller nödvändiga i är attärsom
enskilda fallet här avgörande.förväg. Omständigheterna detfast i i är

förönskemål denledstjäma emellertid hosEn utsattsär att som
ned detnormalt beaktas. denne villtrakasserierna bör Om tonanoga

helhetsbedömningen, intehela bör den synpunkten in ivägas men
fälla avgörandet.ensamt

de åtgärderräckvidd ligger i endastbegränsning i åtgärdemasEn att
skallvidtas. Arbetsgivarens åtgärderskäligen kan krävas måstesom
skallde vidtas dröjsmål ochskäliga dels i den meningen att utanvara

frågan trakasserier intekunna effekt, dels på så sätt attantas om gesge
kostnader och viddenorimliga det gällerproportioner när t.ex. av

dem står bakom trakasserierna. Iingripanden mot
skälighetsbedömningen spelar flertal omständigheter in, såsomett
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trakasseriemas och omfattning, arbetsplatsens storlek ochart
utformning, arbetsstyrkans sammansättning, arbetsgivarens och
verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Säkerligen det iär
allmänhet befogat med samtal både med den förutsattssom
trakasserier, den eller de står bakom trakasserierna och andrasom
arbetstagare. Kanske det ibland lämpligt med ökad information tillär
de anställda, allmänt homosexualitet eller hiv/aids.t.ex. om om

Arbetsgivaren kan med beaktande allmänna principerav om
anställningstrygghet och -skydd vidta olika åtgärder denmot som
trakasserar andra. första hand förefallerI det lämpligt medvara
tillsägelser och uppmaningar den trakasserar skall sluta medattom som
det oönskade handlandet. Härefter bör arbetsgivaren varning,överväga
omplacering och olika disciplinpåföljder kan stå till buds samt-som

uppsägning den trakasserar. bedömningarDettaytterst ärav som som-
får med utgångspunkt både i reglerLAS saklig grund förgöras om
uppsägning och vad framståri skäligt hos den enskildem.m., som som
arbetsgivaren. liknandePå det i arbetsmiljösammanhangsätt som
någon gång kan motiverat med uppsägning den intevara en av som
följer säkerhetsföreskrifter kan det kanske falli visst rimligtett vara
och förenligt med allmänna regler anställningstrygghet medom en
omplacering eller uppsägning arbetstagare trakasserar andra.av en som
En omplacering den blivit trakasserad, dennes vilja,motav som
förefaller däremot normalt förenliginte med lagens ochvara
trakasseriregelns syften.

Det naturligt de fackliga organisaionema aktiv del iär att tar en
både utredningen och beslut åtgärder. Arbetsgivaren bör kunnaom
anlita hjälp utomstående för utredningen och bedömningen vilkaav av
åtgärder lämpliga. Vid misstanke brott kan det framståärsom om som
naturligt arbetsgivaren tillkallar polis.att

Det kan knappast krävas arbetsgivaren denne alltid skall haattav
framgång med sin få slut på pågående trakasserier. Allmäntsträvan att
kan den arbetsgivare, i samråd med fackligasägas att som
organisationer och i förekommande fall företagshälsovård och
liknande, kan ha vadgjort rimligen kan begäras för fåsägas attsom
klarhet i förhållandena och slut på missförhållandena, harinte brutit

bestämmelsen.mot
Trakasserier grundpå sexuell läggning i sig kränkningärav en av

den arbetsgivareOm fullgörinte sin utrednings- ochutsätts.som en
åtgärdsskyldighet kan denne förvärra kränkningen. För densägas
kränkning underlåtna ingripanden innebär bör arbetsgivarensom vara
skyldig betala allmänt skadestånd till den trakasserade. Däremot läratt
det knappast bli aktuellt med ekonomisk skada följdsom av
arbetsgivares underlåtenhet ingripa. Om arbetstagare på grundatt en av
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kränkningar till frånvaro fråntvingas arbetet, med förlustekonomisk
följd, lär orsaken stå finna de trakasserieri han eller honatt utsattssom

för, inte den passivitet arbetsgivaren kan ha falluppvisat. I måstevart
det vanskligt bedöma hur del skadan skall hänförasatt storvara av som
till den trakasserat respektive till arbetsgivaren. Vi föreslår därförsom
inte ekonomiskt skadestånd skall kunna fall.utgå i dessa Omatt -
skadestånd påföljd, avsnitt 7.10.som se

Uppgift7 meriterom

En arbetsgivare bör skyldig till arbetssökande inteattvara en som
anställts eller till arbetstagare inte befordrats eller tilltagits uten som
utbildning för befordran, lämna uppgifter hos den medmeriterom

sexuell läggning ställeti erhöll arbetet ellerannan som
utbildningsplatsen.

arbetssökande harEn inte anställts eller arbetstagare intesom en som
har befordrats eller till utbildning för befordrantagits har enligt 1994ut
års lag etnisk diskriminering begäran skriftligpårättmot att en
uppgift arbetsgivaren omfattningenoch utbildning,artenomav av
yrkeserfarenhet andra jämförbaraoch meriter i fråga den annanom av
etnisk fick ellertillhörighet arbetet utbildningen.som

Förebilden till bestämmelsen finns i jämställdhetslagen. Dess
bestämmelse har tillkommit med avseende på den delenprivata av

finnsarbetsmarknaden, där det inte någon allmän till insyn irätt en
arbetsgivares handlingar. Bakgrunden till bestämmelsen detattvar

svårighetervisat sig särskilt oorganiserade arbetstagare hade möttatt att
få uppgifter medsökande.om

individuell få upplysningar kan tänkas medverka tillEn rätt att att
förebygga onödiga tvister och misstänker sigmotsättningar. Den som

diskriminerad kan snabbt få möjlighet bilda sigattvara egenen en
första uppfattning diskrimineringsfrågan.i sådan underlättarEn rätt
också för den enskilde själv till sin rätt.taatt vara

Uppgiftsskyldigheten innebär inte arbetsgivaren behöver lämnaatt
referenser och andra vitsord och heller uppgifterinte negativut art.av

Endast faktiska uppgifter och omfattningen utbildning,såsom arten av
yrkeserfarenhet och liknande bör omfattas uppgiftsskyldigheten.av
Med den kan skyldigheten knappastavgränsningen utgörasägas ett
sådant hot den personliga integriteten kan verka avhållande påmot som
människors benägenhet byta anställning. tyder på detIngetatt att
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förekommer missbruk den motsvarande jämställdhetslagen ochrättav
lagen etnisk diskriminering redan i dag Med tanke på demot ger.
många faktorer avhållerövriga sigsom personer som anser
förfördelade från hävda sin behöver sådana problem interätt,att
befaras fortsättningen heller.i

Skyldigheten gäller vidare bara beträffande för den fåttmeriter som
anställningen eller utbildningsplatsen. Uppgifter avseende andra
medsökande behöver inte lämnas ut.

svårighet hur den arbetssökande och arbetsgivarensärskildEn är
ellerskall kunna säkra på den erhöll anställningenatt somvara

sexuell läggning denutbildningsplatsen har sigänannan som anser
förbigången. Vi bedömer godtagbar lösning kanatt atten vara man som

utifrån uppgifterutgångspunkt den inte eller andrasatttar som egna
framstår homo- eller bisexuell kan heterosexuell.antassom vara

uppgiftsskyldigheten sanktionerad.Vi inte behöver Enattanser vara
han eller hon förarbetssökande misstänker att utsattssom

del dediskriminering kan dock vända sig till DO och få begärdaav
handlingarna till uppgifter.via DO:s rätt

uppgiftsskyldighet beskrivitsVi föreslår således sådanatt en som nu
införs.

på grundförbud repressalier7.8 Ett mot av

diskrimineringanmälan om

arbetstagare för repressalier påarbetsgivare bör inteEn utsätta en
har anmält arbetsgivaren för diskrimineringgrund arbetstagarenattav

enligt denna lag.
ställe har beslutai arbetsgivarensDen rätt att om ensom

arbetsförhållanden bör likställas med arbetsgivaren.arbetstagares

eller företrädare förarbetstagare anmält arbetsgivarenEn ensom
arbetsgivareföreträdare eller till sinarbetsgivaren till DO, till annan

kan behöva skydd förfackliga organisation för diskriminering,
från den anmälts. ieventuella repressalier Brottet övergreppsom

myndighet.rättssak sikte endast på anmälan till domstol ellertar annan
därför,skyddet därför ofullständigt. Vi föreslår medDet är

förebild, förbudjämställdhetslagens motsvarande bestämmelse ettsom
för arbetsgivare straffa eller hämnas på den arbetstagareatt som
anmält arbetsgivaren för diskriminering på grund sexuell läggning.av
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den sexuellagrundar sig inte pårepressalierDenna typ av
arbetstagaren uttnyttjat sinsådan, påläggningen rätt attattutansom

påtala missförhållanden.
skyddsregeln kan tillämpas kanexempel därSom nämnas

försämring sinafår kännas viddär arbetstagaresituationer en aven
förmån uteblir. kan sigarbetsvillkor eller förväntad Det röra omen

arbetsbelastning, onormala kravarbetsuppgifter,försämrade störreen
repressalieåtgärder.förmåner eller liknandeövertid, uteblivnapå

medarbetsgivaren. ViFörbudet riktar sig mot anser -
ställeden arbetsgivarensförebild ijämställdhetslagen att somsom —

arbetsförhållanden bör likställasbesluta arbetstagareshar rätt att om en
personalchefer.arbetsledare ochHärmedmed arbetsgivaren. t.ex.avses

ledande ställninginnefattar alltså alla harArbetsgivarens som enansvar
direkt kan påverka denoch vilkas beslutandra arbetstagareöver

villkor.arbetsförhållanden ellerarbetstagarensenskilde
arbetssökande.endast arbetstagare, inteskydd börDetta avse

Bevisfrågor7.9

utformasfrågan hur lagen börbevisrättsligaövergripande närDen är
diskrimineringleda förekomsteni domstolmöjlighetendet gäller att av

gällavad börHär intresseenskilt fall i bevis. näri ärett ensomav
eller honskall visa hanarbetstagarearbetssökande eller ägeratt

bevisbördan skallVidare intresse hurskydd. detlagensåberopa är av
då detsituationbeviskrav bör ställas i äroch vilketplaceras ensom

hostill sexuella läggningenkänt denarbetsgivareosäkert enom en
arbetsgivaren.vill föra talaneller arbetstagarearbetssökande motsom

förbeviskravetbevisbördan ochfrågan hurdockFramför allt är
utformas.diskriminering bör

sexuell läggningBevisning7.9.1 om

handförstaåberopas ilagen kommerdenkanDet attantas att avnya
och alltsåhomosexuellärhurhomosexuella. Men vet vem somman

medFörsökdiskrimineringsförbudkan åberopa lagensmed rätta" att
utifrån sexuellindividergruppbestämmaellerkategoriseraprecision

går inteframgångsrika. Dettorde bli avgöraläggning inte att om en
naturligaeller bisexuell.homosexuell Denobjektivt ärperson

Vi talarälv uppfattar sig.vederbörandestället hurutgångspunkten iär
sigidentifierar sig eller serdärför hellre att somen personom

hävdar sighomosexuell. Denhomosexuell denne ärän att varasom
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homosexuell etc. bör tolkningsföreträdet: inte visasannat ärges om
det naturligt låta den enskilde själv definiera sin sexuella läggning.att

Lagen bör, i avsnitt 7.3.2, kunna åberopasangetts denävensom av
arbetsgivaren fe1aktigt uppfattas homo- eller bisexuell,som av som

inte själv identifierar sig detpå fördelEn med dennasättet. lösningmen
den enskilde inte kommerär tvingas föraatt bevisning sinatt om

verkliga läggning. Lagen kommer tillämplig såatt snartvara
arbetsgivaren utifrån föreställning sexuell läggning hosagerat en om
den arbetssökande eller hos arbetstagaren. Lagen gäller alltså när
arbetsgivaren vet eller tror någon har viss sexuell läggning.att en

kanHär också erinras distinktionen mellan sexuell läggning ochom
sexuellt beteende. En arbetsgivare kan, teoretiskt, komma motiveraatt

diskriminerande beslut med hanett tagit hänsyn inte tillatt
arbetstagarens läggning till dennes beteende och hans agerandeutan att
därmed inte skulle falla under lagen. sådanEn argumentation bör inte

framgång. Homosexuell samlevnad sedan länge officiellt erkäntärge
acceptabel samlevnadsform och den lagen uppbärssom en nya

uttryckligen syftet motverka särbehandling homo- ochattav av
bisexuella jfr 2.2.avsnitt Så länge, i fall, det sexuella beteendetvart
inte sig uttryck har faktisk betydelse förtar anställningen- och närsom
har heterosexuell läggning eller livsstil sådan betydelseil- måste deten

utgångspunkt missgynnande grundas på läggningen. Omatt ettvara en
nekas anställning därför han eller hon levert.ex. atten person samman

med kön denne förutsättsen person av samma en ogynnsam
behandling i jämförelse med inte lever på detpersoner som samman

Samlevnaden direkt hänförligsättet. till läggningen.är Ett påstående
visst beteende inte den sexuella läggningenatt hosettom

arbetstagaren orsakat arbetsgivarens beslut kommer därför många
gånger framstå försök kringgå diskrimineringsförbudet.att ett attsom
Det måste åvila arbetsgivaren styrka påstående beteendet,att ett attom
och inte läggningen, hans eller hennes handlande.styrt

7.9.2 Bevisning diskrimineringom

Allmänt

Från tillämpningen jämställdhetslagen och 1994 års lag etniskmotav
diskriminering det väl känt det svårt bevisaär diskriminering, iäratt att

fall avsiktlig diskriminering. Liknande svårigheter finnsvart även när
det gäller diskriminering på grund sexuell läggning. Förebilder tillav
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flera håll.tänkbara bevisfrågoma kan dock hämtas från Enlösningar av
kanske vanligaste i svenskmöjlig lösning på det sättet rätt,att,vore

nackdel uppstått tillfrån påstår skada ellerutgå denatt att annansom
fallet ochstyrka både såföljd handlande harnågons äratt attav

bevisbörda bära.skadans storlek. Typiskt detta Enär atttungsett en
förarbetena till"uppdelade bevisbörda imodell denär somannan

till användningetnisk diskriminering komma iårs lag1994 antasmot
målden lagen och följer praxis imål enligt AD:sav omsom

innebär den arbetssökande ellerModellen i principföreningsrätt. att
finns sannolika skäl förför talan skall visa detarbetstagare att attsom

handlande den etniska tillhörigheten ochberott påarbetsgivarens att
eventuellt diskriminerandeförfarandet otillbörligt. denHär ärär

freda styrkaArbetsgivaren kan sigavsikten avgörande. att attgenom
omständighet denbeteende berott på någonhans eller hennes änannan

påståendeskall sittetniska tillhörigheten. Arbetstagaren göra omsom
bevislättnad medanmedges alltså härdiskriminering sannolikt en

styrka ståndpunkt.har fullt sinarbetsgivaren utatt
frånjämställdhetslagen utgåmöjlighet iytterligareEn är att som

föreliggadiskriminering skall ipresumtionsregler attanger ansessom
objektiva omständigheterkan på antalfall arbetstagarsidan visade ett

antagandet; detkan motbevisa presumtionenoch arbetsgivaren inte
syfte.diskriminerandeföreligga här är närmast ettantassom

här grad vilkapraktiska innebörd påverkas i högPresumtionens av
för uppnåarbetstagaren har visaomständigheter attattsom

i detfjärde tänkbar lösningpresumtionsverkan. En är avstampatt ta
aktuellt EU ochbevisbördedirektiv just inomförslag till s.k. ärsom nu
presumtionslösningenbåde medberöringspunkterhakan sägassom

bevisbörda.uppdeladoch en
bestå ilösningbevisrättsligaDen attangettsovansom

förekomstenfullt styrkahar i vanlig mening,arbetstagarsidan utatt, av
skulle kommalösningeninte lämplig.diskriminering Den attär

fall ambitionenpåvisades såinnebära diskriminering i attattatt
undantagsfall. hellerfullgjordes i Intemotverka diskriminering endast

lämplig. Erfarenheternaetnisk diskriminerings modelllagen ärmot av
otillräckligtbl.a. just bevisreglema lämnarden lagen tyder på ettatt

diskriminering.för framgång med påståenden etniskutrymme om
bevislättnadden lagens förarbeten denEnligt många trots somanger -

i så svårtbeviskrav försätter arbetstagarengälla ettett somanses —
för beivraknappast kan användasbevisläge lagen praktikeni attatt

och diskussiongrundlig genomgångetnisk diskriminering. En om~
EDA-utredningens betänkande SOUlags bevisregler lämnas i1994 års

betänkande.föreligger samtidigt med detta1997: 174 som
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Svårigheten med de två nämnda modellerna ligger i visa påatt en
diskriminerande avsikt. framgåttSom tidigare vi inte attanser en
diskriminerande avsikt skall förutsättning för diskrimineringattvara en
skall kunna föreligga. Med diskriminerande avsikt vi här viljaavser en

missgynna någon på grund dennes sexuella läggning. helleratt Inteav
bör uppsåt i vidare mening eller oaktsamhet dvs. vårdslöstetten -
förfarande medför diskriminerande effekt- eller insiktsom en ens om

diskriminerande effekt följden handlande kravatt är etten av ens vara
för diskriminering skall kunna konstateras. Att diskriminering haratt
förekommit behöver således inte betyda arbetsgivaren haft ondaatt
avsikter eller varit inställdnegativt till den diskriminerande. Den
bakomliggande orsaken till arbetsgivarens handlande kan ha varitt.ex.
undfallenhet inför kunders eller andra arbetstagares verkliga eller
förmodade önskemål, skydda från den utsatthet kanatt en person som
följa position°ledande eller någon arbetssökandeattav en gynna annan
eller arbetstagare med sexuell läggning.annan

Diskriminering kan alltså föreligga diskriminerandeäven utan en
avsikt hos arbetsgivaren. desto mindreInte måste i avsnittangettssom
7.4.2 minimikrav för lagens tillämpning det finnsett attovan vara en
koppling mellan den sexuella läggningen och arbetsgivarens
missgynnande viss arbetssökande/arbetstagare. alltsåVi avvisarav en
den presumtionsregeln enligt jämställdhetslagens modell,rena som,

kan innebära den arbetsgivare alls tagit hänsyninteävenytterst att som
till kön kan förlora mål könsdiskriminering. jämställdhetslagenIett om
motiveras lösningen med presumtionsregler väsentligen med
effektivitetsskäl och den betydelse frågan jämställdhetstora som om
mellan könen ha. Enligt vår mening sådana regler alltföräranses
vittomfattande det gäller diskriminering grundpå sexuellnär av
läggning. Det klart diskriminering på grund sexuell läggningär att av
förekommer, det finns inte stöd för påstående homo- ochett attmen om
bisexuella har sådana generella svårigheter finna arbete, eller arbeteatt
på lika villkor, jämställdhetslagen och lagen etniskmotsom
diskriminering från.utgår Frågan därför knappast sådanär av
omfattning det kan rimligt övergripande utgångspunktatt attanses som
ha generellt antagande homo- eller bisexuellett attom en person som
missgynnats diskriminerad på grund sin läggning. sådanEnär av
presumtion innebär alltför risk för materiellt oriktiga slut. Vistor anser
därför den lösningen lämplig.inte måste kunnaDet etablerasatt är ett
samband mellan missgynnandet och den sexuella läggningen för att
diskriminering enligt lagen skall kunna föreligga. sambandDetta
behöver dock inte starkare det blir klarlagt arbetsgivarenän att attvara

° Exemplet hämtat från de enkätsvar vi erhållit se kap. 5.är
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känt till eller den arbetssökande eller arbetstagaren haft visstrott att en
sexuell läggning och arbetsgivaren inte nöjaktigt kan förklara varför

denne arbetstagarejust missgynnats. Notera här detävenatt
följdmissgynnande arbetsgivares felaktigaärsom en av en

uppfattning sexuella läggningnågons kan diskriminering;utgöraom se
avsnitt 7.3.2 kan uttryckasDetta samband mellanatt ettsom
arbetsgivarens vetskap läggningen och missgynnandet ärom en
nödvändig förutsättning för diskriminering skall kunna konstateras.att

innebär dockDetta återigen inte krav på arbetstagarsidanett att- -
skall styrka arbetsgivaren handlat på grund den sexuellaatt av
läggningen, därför han ogillar homosexuella.t.ex. att

de fall där det verkligenI går visa på arbetsgivaren grundatatt att
handlandesitt på arbetstagarens sexuella läggning föreligger givetvis

det nödvändiga sambandet förutsättning för diskriminering.ärsom en
kan dock förväntas den förDet kärandesidanatt gynnsamma

föreligger ofta. haftsituationen inte så I situation då arbetsgivareen en
blandat syfte haftså till vida hänsyn till sexuell läggningett att en

viss, inte avgörande betydelse för arbetsgivarens beslut ellermen
handlande, bör det också klart lagens förbud skallattanses vara
tillämpligt. Det bör alltså inte krävas hänsynen till sexuell läggningatt
varit den viktigaste eller utlösande faktorn bakom missgynnandeett av

arbetssökande eller arbetstagare.en

Arbetsgivarens kännedom sexuell läggningom

Saken ställs sin i fall då det råder osäkerhet arbetsgivarenspets om
den arbetssökandes eller arbetstagarens sexuellavarit medveten om

skillnad från etnisk tillhörighet och många gångerläggning. Till viss
synlig förfunktionshinder den sexuella läggningen typiskt inteär sett

utifrån framgåarbetsgivare; allra minst de uppgifter brukar isom enen
skriftlig fallansökan anställning. I det där det kan konstateras attom
arbetsgivaren alls medveten läggningen, börinte sagtvar om som
diskriminering på grund sexuell läggning inte kunna föreligga. Dåav

den erforderligasaknas kopplingen. gäller i vilkenDetta oavsett
utsträckning objektivt missgynnande arbetstagaren kanett av
konstateras. Däremot det möjligt arbetsgivarens i sigär att
klandervärda beivras andra rättsregler den lagbeteende kan via viän
föreslår.

dock uppenbarligen bevisfråga. kan förutses denDetta Detär atten
arbetsgivare vill freda från påstående diskriminering påsig ettsom om
grund sexuell läggning kommer hävda han eller hon inteattattav
kände till arbetstagarens läggning. Invändningen läggningen iattom
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fall orsakat ellerinte påverkat arbetsgivarens handlandevart är en
sak och behandlas nedan. sådanBör i situation arbetsgivarenannan en

åläggas visa sin icke-kännedom den sexuella läggningen elleratt ärom
det arbetstagaren skall visa arbetsgivarens kännedomsom

utgångspunkt bör denEn hävdar förekomstenatt ettvara som av
förhållande, har Visa riktigheten sitt påstående. bör gälla iDettaatt av

fall så länge sådan ordning inte innebär sådana bevissvårighetervart en
lagen kan fylla syfte; här kaninte sitt hänvisas till den diskussionatt

angående 1994 års lag etnisk diskriminering.antytts motsom nyss ovan
Utgångspunkten bevisbördans placering innebär det inte börattom

fråga skallkomma på arbetsgivaren åläggas bevisa sin icke-att att
kännedom sexuella läggning. bevisbördaarbetstagares sådanEnom en

både ofta omöjlig fullgöra hur bevisar icke-existensenattvore man-
förhållande och principiellt betänklig. Och laborera medett att ettav —

lägre för förefallerbeviskrav arbetsgivaren otillfredsställande i
materiellt och principiellt hänseende. stället det naturligtI sigter att
bevisbördan arbetstagarparten. lättareläggs på Typiskt detärsett att
leda bevis förhållande det föreligger.i existerar inteänatt ett att
Sannolikt det också normalfallet förenat med särskildai inteär

kännedom arbetstagarenssvårigheter styrka arbetsgivaresatt en om
fall det tydligt försexuella läggning. många måsteI attvara envar en

eller bisexuell. Enligt våra enkätsvar deklarerararbetstagare homo-är
sexuellamellan dem sin läggning40-45 öppetprocent svaratav som

siffraninför och arbetsledning även den måstearbetskamrater om
förvärderas försiktighet det gäller generella slutsatser allamed när

kommaoch bisexuella. andra fall lär arbetsgivarenhomo- I att
sexuella läggningöverbevisas kännedom arbetstagarenssin omom

fackliga införandra arbetstagare, företrädare, kunder etc.attgenom
för iakttagelser. dessa fall ställs egentligendomstolen redogör sina I

förmodligen aspektenbevisfrågan sin och skall den härinte på spets av
bevisproblematiken inte överdramatiseras.

säkerligen bevisproblemen Enkätsvarenandra fall dockI större.är
samtal medfall där arbetsgivare endast i enskildahar visat på några en

attityd till homo- och bisexuella.arbetstagaren redovisat sin negativa
gälla för arbetsgivarens vilja medgeKanske kan sak även attsamma

andra arbetstagare och kunderkännedom läggningen. Utåt, motom
konflikt arbetsgivarekan förhållandena framställas mellant.ex., som en

har andra orsaker den sexuella läggningen.och arbetstagare änsom
vanlig den får ärligt redovisashär situationen inteDen är somnog men

svåråtkomlig. Grundläggande hänsyn till rättssäkerhet måste dock,
enligt företräde i denna lag liksom i andravår mening, ges

fögabedömer därför denna isammanhang. Vi inte sigatt
dettillfredsställande aspekt bör påverka bevisbördans placering när
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gäller arbetsgivarens kännedom den sexuella läggningen. hellerInteom
framstår det önskvärt i lagtext eller i motiven riktlinjer förattsom ange

lägre beviskrav den arbetssökande ellerett än arbetstagaren skallatt
styrka arbetsgivarens medvetenhet eller föreställning den sexuellaom
läggningen.

U~f0rslagetE bevisbördanom

Europeiska Unionens råd förväntas inom kort direktivatt anta ett om
bevisbörda i mål könsdiskriminering jfr avsnitt 7.4.3. I detom ovan
föreliggande förslaget till direktiv i artikel bevisbörderegel4anges en
enligt följande.

Medlemsstaterna skall i enlighet med sina nationella
vidta nödvändiga åtgärder för säkerställarättssystem det,att att

sig kränktanär principenattpersoner, som anser genom om
likabehandling tillämpasinte på dem, inför domstol eller annan
behörig instans lägger fram fakta anledning att anta attsom ger
det förekommit direkt eller indirekt diskriminering, skall åligga
svaranden bevisa det föreliggerinte något brottatt att mot
principen likabehandling.om

Direktivförslaget syftar till slå fast EG-domstolens gällande praxis iatt
mål könsdiskriminering. fårDet bedömas förslaget kommeratt attom

rådet kort.inom Sverige blir då sinantas tvunget attav anpassa
nationella lagstiftning könsdiskriminering enligheti med direktivet,om
såvida konvergens redaninte kan föreligga.anses

Enligt vår förslagetmening lämpliga utgångspunkter för ettanger
bevisbörda och beviskrav. Förslaget gällernärmare resonemang om

alltså könsdiskriminering vi det, i samråd med EDA- ochmen ser
FUDA-utredningama, utformanaturligt lagens bevisregler medattsom
utgångspunkt förslageti jfr SOU och19972174 1997:176.

korthet kan förslagetI erbjuda bevisprövning i två steg.anses en
Den arbetssökande eller arbetstagaren har i första visa deatt ett steg
objektiva omständigheter han eller hon hävdar för handen.vara
Dessutom skall arbetstagaren styrka arbetsgivaren visste eller troddeatt

arbetstagarparten hade viss sexuell läggning; i praktiken lär detatt
handla homo- eller bisexuell läggning. Arbetsgivaren skall sedanom -

arbetstagarparten lyckats uppfylla sina bevisåligganden i andraettom -
lämna förklaring till de förhållanden arbetstagarsidan visatsteg en som

på. Om arbetsgivaren kan lämna godtagbar förklaring föreliggeren
antinegn allsinte diskriminering. Alternativt föreligger diskriminering
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godtagbar från diskrimineringsförbudet.undantag Omär ettsom som
arbetsgivaren misslyckas föreligger förbjuden diskriminering.

Fråga uppdelad bevisbörda med inslagär närmast om en av
presumtionsverkan. Vardera har bevisbördan for olikaparten
omständigheter objektiv eller subjektiv art.av

respektiveBåda sidor bör styrka de omständigheter åberopas påsom
finns bevilja lättnad bevisningens styrka.håll. ingen orsak iDet att en

bevisbördauppdelad tillämpaskan tänka sig sådan kanMan att en
följ andeenligt resonemang.

Arbetssökanden/arbetstagaren har bevisbördan för de honomav
beträffandepåstådda faktiska omständigheterna ocheller henne

den sexuella läggningen. det gällerarbetsgivarens medvetenhet Närom
arbetssökande styrkadirekt diskriminering skall den eller arbetstagaren

behandlat eller henne mindre förmånligtarbetsgivaren har honom äng
andra eller skulle ha behandlat andra medarbetsgivaren behandlat

till ellersexuell läggning arbetsgivaren känt sigsamt att trottannan
förtill arbetssökandes sexuella läggning. torde denkänna den Detta

anställningdiskriminerats ha nekatssig ha attgenomsom anser
eller hon sökthan eller hon har visa haninnebära att attatt

få den ochoch haft goda förutsättningaranställningen att att
ellerden sexuella läggningenarbetsgivaren varit medveten trott attom

den gällandehar sexuell läggning. Förarbetstagaren viss gör attsomen
eller hon kallats tillmissgynnandet består i han inteatt

hon söktbevisuppgiften styrka han elleranställningsintervju är att att
kallas tillhaft goda förutsättningaranställningen och att

medveten denoch arbetsgivaren varitanställningsintervju att om
handlat utifrån föreställningsexuella läggningen eller attomen

arbetstagare påstårarbetstagaren sexuell läggning. Enhar viss somen
honanställning skall han ellerdiskriminering under löpande visa att

sexuell läggning inteför nackdel arbetstagare medutsatts som annanen
medveten den sexuellaför och arbetsgivaren varitutsätts att om

haft föreställning arbetstagaren har vissläggningen eller att enen om
fåttMissgynnandet kan gälla arbetstagarensexuell läggning. sämreatt

tordemotsvarandevillkor eller för omplacering, På sätt ettt.ex.utsatts
kunna uppställas for ochschema för bevisskyldigheten ettvart av

tänkbara fall diskriminering.av
skall godaden enskilde visadetI attsagtssom nu om

påstårförutsättningar för kallas, anställas ligger denetc.,att att som
hon med till utbildning,diskriminering måste visa han eller hänsynatt

lämplighet och andra befunnit sig ierfarenhet, personlig meriter en
konkurrenskraftig jämfört med andrasituation där han eller hon är

eller arbetstagare harsökande eller arbetstagare. arbetssökandeEn
likvärdigaeller hon har bättre ellergoda förutsättningar hannär
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detoch personlig lämplighet jämfört med medsökande. Närmeriter
för bedömning och liknandegäller meritvärderingsnorrner, kriterier

från jämställdhetslagens tillämpning.till erfarenheterna Dethänvisar vi
skall påverkas den lagen,mening dessainte vårär att nyanormer av

författningar,bedömningsgrunder följerfråga äroavsett avsomom
branschen. Allmänt kanhos arbetsgivaren eller iavtal eller praxis sett
uttryck för godtycke ellerfårurvalskriterierna intesägas att ge

ochframstå förklarliga ivärderingar måstesubjektiva utan som
sakligabedömare. pårationella för utomstående Kravethuvudsak en
fallfrån tillförutsättningar" måste dock komma varieraeller goda att

individenskrävas lika säkerhetfall typiskt bör det inte storsett om-
förför denne bort kallas till intervjulämplighet för arbete attattett som

verkligen anställas.
godastyrka dessaförSkyldigheten arbetstagaren att

uppgiftbetydandegångerkommer mångaförutsättningar att vara en
sakligamål könsdiskriminering tvisterkänt frånoch det attär omom

ochomfattandekan bliinför ellerförutsättningar AD annars
denna i sigvalt förefaller dockden konstruktion vitidskrävande. Med

undvika.möjligkonsekvens inteinte önskvärda att
bedömningbevisprövningen bör iSteg i utmynnaett av omen

dettaförhållanden denne styrka. Omåliggerstyrkt dekäranden attsom
uppdelade bevisbördan. Handel denfullgjort sinlyckats har denne av

föreligger.antagligt diskrimineringha gjorteller hon kan då attsägas
medkäranden misslyckatsfullgjorts harbevisskyldigheten inteOm att

behöver dåantaglig. Arbetsgivarensdiskriminering motargumentgöra
kandiskriminering intekonstateraskandetinte attgenastprövas, utan

målet.visas i
sedanantagligframstårdiskrimineringemellertidOm som

vadförklaraarbetsgivaren tvåhar isitt,arbetstagaren attstegsagt som
kanarbetsgivarenendastbehandlingen.ligger bakom Det är angesom

Domstolen börförklara detta.och övrigttill handlingssätt iorsaken sitt
läggaförklaring ochkritiskt granska arbetsgivarenshärvid ett

skall styrka sinaArbetsgivarenbetydande beviskrav på denne.
ellernågon förklaringkan lämnapåståenden. arbetsgivaren inteOm om

beredddomstolenotillfredsställande börellerden ofullständigär vara
läggningen.den sexuellaberodde påslutsatsen behandlingendra attatt

däremotsidafrån arbetsgivarenstillfredsställande förklaringEn
ellerdiskrimineringfrågahuvud inteinnebär det attäröver tagetatt om

godtagbar.diskrimineringen är
intearbetsgivareninvändningbörSom attangetts varomovan en

förtillräckligalltidsexuella läggningenmedveten den attvaraom
påståendet.motbevisaarbetstagarsidan kaninteundgå ansvar, om

arbetssökande inteinvändninggällabörDetsamma att enomen
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uppfyller kravet på goda förutsättningar för anställning, befordranen
Däremot måste de fall mycket få där arbetsgivaren sinetc. vara genom

förklaring fåkan missgynnande har samband medett som
arbetstagarpartens sexuella läggning inte diskriminering iatt utgöra
strid med lagen. Exempelvis bör den arbetsgivare införståddärsom
med anställd behandlats mindre förmånligt homo- elleratt ären som
bisexuell, styrka invändning arbetstagarenstvungen att attvara en om
sexuella läggning orsakat ellerinte påverkat arbetsgivarensens
handlande. Och det exempelvis homosexuellvisar sig attom en
arbetstagare systematiskt tilldelas oattraktiva arbetsuppgifter, medan de
åtråvärda uppgifterna tilldelas heterosexuella, beviskravinnebär det

gäller för förklaring betydandearbetsgivarens denne harattsom en
bevisuppgift framför sig.

undantag från diskrimineringsförbudetBevisning om

Även diskriminering skulle visas för handen kan dockom vara
Ävenbehandlingen ändå förbjuden. dettaarbetsgivaren visa inte äratt

bevisfråga. Arbetsgivaren har här styrka hans eller hennesär att atten
ellerhandlande berättigat hänsyn till sådant ideelltär annatettav

försärskilt uppenbarligen inte bör vika intressetintresse attavsom
förekommerdiskriminering på grund sexuell läggning inte iav

undantagsfalletarbetslivet se 7.4.3 ovan. Detta ärom en
diskrimineringsförbud inteundantagssituation lagensnärsom anger

fråga skall skiljas frångäller diskriminering. Situationenärtrots att om
föreligger; då finns heller skälden diskriminering inte alls ingetnär att

diskrimineringen kan tillåten.pröva varaom

indirekt diskrimineringBevisning om

Även gäller indirekt diskriminering utgångspunktendetnär är att
arbetssökande bevisbördan för dearbetstagaren eller den har

skall det antagligt han eller hon har blivitomständigheter göra attsom
det tilldiskriminerad. han eller hon styrkaDetta gör attattgenom synes

förfarandetneutrala kriteriet, bestämmelsen eller missgynnar en
tillhöraväsentligt andel den han eller hon sigstörre av grupp anser

jämfört uppfylls föreliggermed övriga Om detta vadgrupper. som
ibland facie-fallkallas prima indirekt diskriminering.ett av
Arbetsgivaren skall då för freda från anklagelsensigatt om
överträdelse diskrimineringsförbudet dels kriteriet,styrka attav
bestämmelsen eller förfaringssättet objektivt godtagbartmotsvarar ett
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verksamhetsbehov, dels kriteriet, bestämmelsen förfaringssättetelleratt
lämpligt för nå behovet dels ock det nödvändigt för nåär äratt att att

detta. handlar härDet bedöma vilket syfte arbetsgivaren haft.attom
syftet fråganOm acceptabelt blir den valda metoden lämpligär ärom

ändamålsenlig för syftet.nå Vid bedömningen kriterietatt etc.av om
nödvändigt för nå det således i acceptabla syftet börsigär att

domstolen ställa sig frågan arbetsgivaren har någotom
handlingsalternativ. Finns inget sådant kriteriet nödvändigt. detFinnsär

andra sidan alternativ bör behandlingenå strida motanses
diskrimineringsförbudet. exempel, hämtat från områdetEtt etnisk
diskriminering, där arbetsgivare ha framgångkan meden en
invändning det lag ställs föri krav på svenskt medborgarskapär om en
viss anställning och kravet inte strider EG-rätten.mot

fråganVår bedömning indirekt diskriminering harär att om
förhållandevis liten betydelse för homo- och bisexuella. finns dockDet

fåfånga de fall där saken kan bli aktuell ochintresse ävenett attav upp
möjligaste föreslåsvårt lagsförslag i mån likt de lagaräratt som av

FUDA-utredningarna. förslag omfattar skäloch Vårt dessaEDA- av
indirekt diskriminering.även

trakasserierBevisning om

trakasseradedet gäller trakasserier det enligt vanliga regler denNär är
förbevisbördan trakasserier förekommit ochhar attattsom

kännedom förslaget tillfått därom. enlighet medarbetsgivaren I
åliggabevisbördedirektiv bör det den styrka trakasserierutsatte att att

informeratsarbetsgivaren detta.har förekommit och Därutöveratt om
omständigheter anledningmåste arbetstagaren visa anta attsom ger

börtrakasserierna har samband med dennes sexuella läggning. Det
denne har frågan ochsedan ankomma på arbetsgivaren visaatt att utrett

vidtagit skäliga åtgärder trakasserierna skall upphöra, alternativtför att
saken.arbetstagaren avböjt utredningatt av

Frågan bevisfråganuttrycklig regleringom av

det behövligt uttrycklig reglering iEnligt vår mening inteär att genom
skulle kunnalagen lösning bevisfrågoma. sådan ordningEnange en av

vid framtida utvecklinginnebära låsning kan bli olycklig en aven som
förmodabevisfrågoma EG-domstolen. finns i stället anledningi Det att

uttryckligt stöd lagen, kommer lösas ibevisfrågoma, iäven attutanatt
med de riktlinjerrättstillämpningen i enlighet vi angett.nu
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Påföljder7.1 0

Skadestånd och ogiltighet bör rättsliga påföljder kan följadevara som
på överträdelser diskrimineringsförbuden.av

föreskriverJämställdhetslagen och lagen etnisk diskrimineringmot
skadestånd och ogiltighet påföljder vid överträdelsersom av

påföljdemadiskrimineringsförbuden. de arbetsrättsligaDessa är gängse
lagen.vid lagbrott och det naturligt de gäller i den Enär ävenatt nya

arbetssökanderättsföljd diskriminering ochtänkbarannan av av
den förbigåtts vid anställningarbetstagare skulle kunna attvara som

den önskadebefordran erhålla eller tillträdaeller rättetc. attgavs
förekommereller befattningen. ordningen- inteanställningen Den som

lag diskrimineringjämställdhetslagen eller 1994 års etniski LAS, mot
Redan hänsynen till anställningstryggheten fördock lämplig.inteär—

faktiskt kan ha erhållit befattningen och inteden etc. somsomperson -
talardet diskriminerande förfarandetbehöver ha någon del i mot en-

komsådan ordning innebära bl.a. detsådan skulleDessutom atträtt. en
anställningsförhållandena domstolstiddröja innanatt genomen

sig meddefinitiva. kan inte lämpligtprövning blev Detta varevara
verksamhet.saken eller arbetsgivarenstill de arbetstagarehänsyn rör

Skadestånd7.10. l

lagen diskrimineringEnligt jämställdhetslagen och etnisk ärmot
överträdelserhuvudsakliga sanktionen vidskadestånd den av

dominerandediskrimineringsförbuden. Eftersom skadestånd denär
lagarnagenerellt,formen för arbetsrättsliga sanktioner också passar

finns på detavtaldärmed det lagar ochin i system somav
området.arbetsrättsliga

avskräckafunktion: den skallSkadeståndspåföljden har dubbelen
diskrimineringsförbuden och kompensationfrån överträdelser geav

gällerEG-domstolen har, detdrabbats diskriminering.den närsom av
medstridgrund könsdiskriminering iskadestånd på av

utgångspunkter förallmännalikabehandlingsdirektivet, någraangett
landet valtskall bestämmas, fall då det enskildahur skadestånd i de

direktivet.skadestånd sanktion överträdelser Ettmot motsom
påföljd för överträdelseskadestånd utgör avensom

domstolen,diskrimineringsförbudet skall, enligt ägnat attvara
domstolsskydd, ha reelltsäkerställa faktiskt och effektivtett en
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effekt och under alla omständigheter ståavskräckande på arbetsgivaren
uppfyllertill skadan. symboliskt skadeståndrimlig proportion Etti rent

Draehmpaehl Immobilienservicekraven C-180/95 Nils Uraniainte
saknar reglerrättsfal1ssamlingen.- EG-rättenohG, 25, inte iännup.

sexuell och det givetpå grund läggning, intediskriminering äravom
vidareuttalanden frågor könsdiskrimineringdomstolens i utanatt om

diskriminering påför inhemska svenska reglerskulle bindande omvara
uttalandena bör ändå kunna tjänagrund sexuell läggning. Men somav

och vägledning.belysning
ocksådomstolens utgångspunkter. kanansluter till DeVi oss

likabehandlingsgrundsatsen,med utgångspunkt iuttryckas med ettatt,
för denbör utformas så det kännbartskadestånd i princip äratt

fri tillskall inte kunna köpa sigskadevållande arbetsgivaren en-
skadatill det enskilda fallet och denmåttlig kostnad och anpassat som—

factode uppstått.
skadestånd,ekonomisktskiljer mellanArbetsrätten utgörsom

andra förmåner,form mistad lön ochför förlust ikompensation t.ex.av
skadeståndskadestånd ideelltallmäntoch utgör ensom--

eller avtalsbrott inneburit.kränkning lag-för denkompensation ett

arbetssökandeskadestånd tillFrågan ekonomisktom

skall hablir anställdaarbetssökande inteförsta frågaEn är somom
jämställdhetslagenskadestånd. Enligtekonomisktmöjlighet erhållaatt

skadeståndallmäntetnisk diskriminering utgårlagoch 1994 års mot
etniskrespektiveotillåten könsdiskrimineringvid alla former av

medanarbetssökande och arbetstagare,till bådediskriminering,
finns för arbetstagareekonomiskt skadestånd endastmöjlighet till som

föranställningarbetssökande viddiskrimineras. En utsättssom
ekonomisktallmänt inteerhållakan alltsådiskriminering men

skadestånd.
skallarbetssökande inteordning.ansluter till denna AttVi oss

principiellabådeskadestånd motiveraterhålla ekonomisktkunna är av
för mistadekonomisk kompensationanspråk påoch praktiska skäl. Ett

skulle haarbetssökandegrundas på denlön måste att enm.m.,
förmånertill deanställning eller åtminstoneprincipiell till vissrätt en

till debli anställd ellersådanföljer anställningen. Någon rätt attavsom
delenden privataanställning finns inte påföljer medförmåner som en
etniskjämställdhetslagen, lagenarbetsmarknaden sig enligt motvareav

fleradenrättslig grund.på Intediskriminering eller ens avannan
anställning kan~kvalificerad för vissarbetssökande är mest ensom

Antidiskrimineringslagamasådant anspråk.giltigthävda rättsligtett
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förvisso ekonomiskt tryck på arbetsgivarenutövar nämligen hotetett -
skadestånd inte till sig anställningen sådanrättom men ger vare som—

eller förmånema. Om sådan till viss anställning eller befattningrätten
skall gälla måste den därför tillskapas, skrivas in it.ex. attgenom
lagarna. Detta inte obetydligt från de hittillsett avsteg synsättvore som
gällt inom den svenska arbetsrätten. Vi det finnsinteattanser nu
tillräckliga skäl för på det ytterligare kringskära arbetsgivarenssättetatt
slutliga bestämmanderätt i valet arbetstagare. Skadeståndssanktionenav
får tillräckligt ingripande påföljd,sägas i synnerhetvara en om
ersättningsnivån hålls på nivå effektivt säkerställer denen som mer

funktionenpreventiva se nedan. föreslårVi således intestrax en ny
rättsprincip den diskuterade innebörden.av

Det kan erinras arbetssökande på den offentligaattom
arbetsmarknaden via överklaga anställningsbeslut kan hävdarätten att
och genomdriva till erhålla viss anställning. heller denrätt Inteatten en

offentligt anställd kan dock hävdaär behållaytterst rätt attsom en
anställningen eller befattningen i sig. arbetsgivareEn kan med något
undantag alltid frigöra sig från anställningsavtal. Domstolama kanett
visserligen med stöd i LAS ogiltigförklara uppsägning,t.ex. en men

efter sådant beslut kan den arbetsgivareäven inte önskar haen som en
viss anställd köpa fri" frånsig anställningsförhållandetperson genom

erlägga skadestånd.att
får vidareDet de praktiska svårigheter uppkommer iattanses som

fall då eller flera arbetssökande diskriminerasett en genom samma
anställningsbeslut, talar diskriminerade arbetssökande skall haemot att

till ekonomiskt skadestånd. Ofta måste det svårt medrätt rimligattvara
uppskattaprecision storleken den framtida skada den arbetssökandeav

kan komma lida, redan det skälet det saknas överenskommelseatt attav
vilken lön den förbigångne skulle ha erhållit han eller hon blivitom om

anställd. kan naturligtvis bestämmaMan skadeståndets utifrånstorlek
lönen hos den blev anställd; blevnågon anställd. Inteperson som om
heller då skulle dock framnå till ungefärligänannatman en
uppskattning den lidna skadan. lärDet osäkert vid vilkenav vara
tidpunkt den arbetssökande skulle ha börjat uppbära lön och hur länge
han eller hon skulle ha blivit kvar i arbetet. synnerhet i det fall detI på
den enskilda arbetsplatsen tillämpas fri lönesättning, kan iman en
sådan situation knappast alls tala ersättning liden skada. Ochom av om
flera arbetssökande diskriminerats uppkommer frågan de alla skallom
ha till ekonomiskt skadestånd det fall dåi arbetsgivaren aldrigrätt även

fleranställa lösaAtt sådanänavsett att en person. en
konkurrenssituation mellan arbetssökande med åliggande förett
domstolen rangordna de sökande och bevilja den meriteradeatt mest
skadestånd, skulle leda till omgång och indirekt innebäraextra att



SOU 1997: 175 Våra lagförslag allmänna överväganden 155-

komtvisten stå mellan de arbetssökande och inte arbetsgivaren.att mot
förefaller tilltalande.Det inte

redan hosDen anställd viss arbetsgivare samtidigtär ärsom en
arbetssökande hos arbetsgivare han eller hon sökersamma om en

befattning. heller i detta fall bör, skäl, ekonomisktInteannan av samma
skadestånd tillutgå den inte befordras till eller anställs på densom nya
befattningen.

det gäller lön och andra förmåner följerNär med anställningsom en
Ävenframträder skillnad mellan arbetssökande och arbetstagare.en om

dem har till anställningen sådan,ingen innebärrättav som
skadeståndsreglema i LAS, jämställdhetslagen och lagen etniskmot
diskriminering den uppsagde arbetstagaren, inte denatt men
diskriminerade arbetssökanden, har rättsligt anspråkgrundat på deett
förmåner förknippade med den anställning han gått misteärsom om

lagstridiga handlande.arbetsgivarens till ersättningDen rättengenom
finnas den lagen. betyder arbetstagare,bör enligt Detäven attnya en

arbetssökande, får ekonomiska förlust fallinte sin iävenersattenmen
den lagen.diskriminering på grund av nyaav

ekonomiskt skadeståndFrågan beräkningom av

särskild fråga hur det ekonomiska skadeståndet till arbetstagareEn är
bör faktiskaskall beräknas. Utgångspunkten arbetstagarensattvara

eller försättasförlust skall han hon skall i princip iersättas; samma
diskriminerande förfarandet förekommit.det inte Isituation som om

skadeståndsrättsliga har dock denmed allmänna principerenlighet
skada, söka andradiskriminerade söka hålla sin t.ex. attatt nere genom

reglerusträckning. innehålleranställningar rimlig LASi om
skadeståndet beräknas medtiden påbegränsning i så sätt att

sammanlagda anställningstid hosutgångspunkt i arbetstagarens
anställningsförhållandet upplöses. varitarbetsgivaren Dennär som

skadestånd, medanställd eller erhåller maximalt 32tio år mer
Jämställdhetslagen års lag etniskmånadslöner. och 1994 mot
innehåller begränsningsregel tidendiskriminering inte någon i utan

rättstillämpningen med iöverlämnar beräkningen till anvisningen
regler kan utgångspunkt.motiven LAS naturligen tjänaatt som

gälltkan EG-domstolen några avgörandeniDet nämnas att som
uttryck för avvisande hållning ikönsdiskriminering gett gentemoten

fallekonomiskt skadestånd, iförväg bestämda begränsningar vartav
skadeståndgällt förhållandevis lågt hållna såsom ersättningdetnär t.ex.

och domstolarna väl skickademotsvarande månadslöner. AD är atttre
skadeståndets storlek måste i dethandha den bedömning görassomav



Våra lagförslag-156 allmänna överväganden SOU 1997: 175

enskilda fallet. naturligt LAS regler och praxis får tjänaDet AD:sär att
frågor.vägledning i dessa Vi ingen anledning någraattsom en ser ge

andra det ekonomiska skadeståndets beräkninganvisningar deänom
andralämnats i förarbetena till de lagarna.som

Frågan beräkning allmänt skadeståndom av

Beräkningen allmänt skadestånd grund diskriminering bör skeav av
enligt de regelmässigt tillämpar. tordeprinciper AD Här vara av

och de faktiska omständigheterna kringbetydelse diskrimineringens art
förfarandet, vidare någon mån arbetsgivarensdet diskriminerande i

betalningsförmåga det gäller skadeståndets storlekuppsåt, Närm.m.
börkan alltså arbetsgivarens bevekelsegrunder betydelse. I princip

högregälla avsiktligt diskriminerande förfarande leder till ettatt ett
skadestånd oavsiktligt.än ett

EG-domstolen bedömningenDraehmpaehlI attmenar av om
påverkas den omständigheten vissaersättningens storlek kan attav

fått den lediga platsen tillsättningensökande inte skulle ha även om
domstolen obestridligthade skett diskriminering. enligtDet är attutan

de uteslutitslidit skada endast på grundsådana sökande attavsom
lidit skadarekryteringsförfarandet, kan anspråk på hafrån inte göra att

fått den ledigaden sökande skulle hautsträckningi som somsamma
Domstolenhade skett diskriminering.platsen tillsättningen utanom

arbetsgivaren, harunderstryker det detta hänseende åliggeriatt som
sökandenaansökningshandlingar, styrkatillgång till alla inkomna attatt

jfr f.f. domen.fått lediga platsen punkt 31 iinte skulle ha den
domstolarna bestämmer allmännaofrånkomligtDet är attnog

beaktande dengrund diskriminering medskadestånd på avav
vid felaktiga uppsägningarregelmässigt tillämpasersättningsnivä som

avskedanden enligt Typiskt måste deteller LAS. sägassett vara
anställning,uppsägning mistaallvarligare exempelvisatt engenom en

nyanställning. princip det i detkomma ifråga för Iinte är.än att en
skadestånd avtalsförhållande,förra fallet dessutom fråga i ettom

utomobligatorisktanställningsfallet frågamedan det i är ettom
illojalitetdet iskadestånd. kan ifrågasättas inteDet momentom av

uppsägningsfallet, motiveraravtalsrelationen torde ligga i att ettsom
jämfört medhögre skadestånd typiskt döms vid uppsägningsett ut en

förenadhuvudregeln tycks docknekad anställning. Dent.ex. varaen
omständigheternafall kan de faktiskamed betydande undantag. I något

felaktiga uppsägning sigsäkerligen sådana arbetsgivarens terattvara
handling nekande anställningsbeslutmindre kränkande än ettsom en

föreslår. Våreller diskriminerande förfarande enligt den lag viannat
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beräkningenslutsats det allmänna skadeståndet börär att av
till rättstillämpningenöverlämnas på det igängse sätt, utan att

särskildalämnas riktmärkenförarbetena eller deandra anvisningar än
hittills antytts.som

skadestånd vid trakasserierFrågan och repressalier. Jämkningom

inte iakttar sina skyldigheterarbetsgivareEn utreda och ingripaattsom
och andra trakasseriermobbning bör skyldig betala allmäntmot attvara

jfrskadestånd avsnitt 7.6.ovan
skadestånd aktualiserasFrågan fall repressalieriävenom av
arbetstagare anmältgrund arbetsgivare för diskriminering.attav en en

Även allmänt skadestånddetta fall böri kunna utgå.
enligt den lagenSkadestånd bör efterslutligen kunnanya anpassas

det enskildaomständigheterna i fallet. En jämkningsregel enligt
från bl.a. tredje stycket38 § LAS och andra arbetsrättsligamönster
därför finnas. Skadestånd börlagar bör kunna ned eller till ochsättas

falla bort,med helt arbetsgivare eller eftert.ex. spontantom en
vidtagit rättelse beslutpåpekande eller arbetsgivarensettav om

ursäktligt med hänsynhandlande till oerfarenhet eller bristandeär
särskilt fall dåkunskaper 0.d. Ett skadestånd kan tänkas kommaett att

fallet med oavsiktligned indirekt diskriminering, i synnerhetärsättas
vårdslöshet kan läggasinte arbetsgivaren till last.ensom

gäller bådeJåmkningsmöjligheten allmänt och skadestånd,ekonomiskt
med frånkan enlighet praxis tillämpasi LAS komma iantas attmen

gäller allmänt skadestånd.första hand vad

Skadestånd flera7.10.2 diskrimineringsgrundernär

tillämpliga samtidigtär m.m.

förfarandediskriminerande kan blirEtt innebära arbetsgivareatt en
skadeståndsskyldig arbetssökande eller fleraarbetstagare påmot en
grunder samtidigt. En uppsägning kan strid med bådestå i LASt.ex.

jämställdhetslagen eller arbetssökandeoch kan vid anställning blien
diskriminerad enligt både jämställdhetslagen, lagen etniskmot
diskriminering och den lagen. Denna regelkollision inteärsortsnya en

den svenskasituation i arbetsrätten och det faktum arbetsgivarenattny
bryter flera regler får i andra sammanhangmot som ses som en
försvårande omständighet typiskt bör medföra skadeståndetsett attsom

hade fallet.högre blivitsätts än annars
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En situation diskriminerande förfarande innebärär att ett attannan
arbetsgivare samtidigt blir skadeståndsskyldig fleramoten

arbetssökande eller arbetstagare, på eller flera olika grunder.samma
Exempelvis kan tänkas förekomma i anställningsförfarandeett att en
arbetstagare blir förbigången på grund sitt kön, varvidav
jämställdhetslagen tillämplig, och sökande nekasär att en annan
anställning på grund sexuella läggning;sin då den lagenärav nya
aktuell. kan också förekomma fleraDet och kanatt personer var en
åberopa flera diskrimineringsgrunder.

Till början skall konstateras hinder finnsinget föratt att atten anse
flera blivit diskriminerade i ärende. faktum vidDet att,personer samma

förbigångnaanställning, endast de kan den legatperson av somen vara
till bli anställd, innebär inte de andra arbetssökande intenärmast att att

skulle kunna ha blivit diskriminerade.anses
Jämställdhetslagen och års lag etnisk diskriminering1994 mot

innehåller för sådana fall då flera diskrimineringsgrunder samtidigt är
aktuella, likalydande reglering innebörd skallarbetsgivarenatten av
betala skadestånd med belopp endast arbetstagare blivitett som om en
diskriminerad fördelasoch det beloppet sedan skall lika mellanatt

diskriminerade jämställdhetslagen,samtliga 25 § 13 § lagen etniskmot
diskriminering.

fördel med denna ordning domstolen, den skallEn är näratt
bestämma skadestånd till de diskriminerade behöverintepersonerna,

blivitrangordna dessa på så det mestsätt prövasatt vem som
diskriminerad. ordning kunde i och för sig tänkas.En Denmotsatt

kränktskulle då innebära den blivit "mestnärmast att person som
också borde ha högst allmänt skadestånd. enligtMen

diskriminering räcker det alltsåjämställdhetslagen och lagen etniskmot
domstolen konstaterar flera blivit diskriminerade.att att personer

fördelar ocksåbegränsning har process-ekonomiska ochDenna anses
samklang med arbetsgivarens fria anställningsrätt på denstå i i princip

delen arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har alltjämtprivata rätt attav
fritt mellan kön såvittvälja personer avserav samma
jämställdhetslagen.

sådant skadestånd har emellertid nackdelar. Vi hardelatEtt även
fallet.refererat till skadestånd bör till det enskildaatt ettovan anpassas

principiellt betänkligt det allmänna skadeståndet inte bestämsDet är att
efter storleken den kränkning den enskildeprövningen av av
arbetssökanden eller arbetstagaren för. Visserligen det vanligtärutsatts

allmänna skadestånd bestäms ganska schablonmässigt, kanskejustatt
beträffandesärskild bevisföring eller särskilt ingående prövningutan

den berörda individens lidande. dock svårt föreställa sigDet är att att
flera och arbetsgivarbeslut påett ettpersoner, som genom samma
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diskriminerande förbigåtts, upplever grad kränkningsätt ochsamma av
kränkningen blir mindre för erfarenheten delas flera.att att av
Modellen i jämställdhetslagen och 1994 års lag etniskmot

diskriminering utgår emellertid från den tanken frångåroch därmed
alldeles det bör huvudregel nämligen skadeståndattsom ses som en -
skall bestämmas efter liden skada efter hur mångaänsnarare
skadelidande ersättningsberättigade.ärsom

Skadeståndspåföljden vidare allmänt ha förebyggandeanses en
effekt på så arbetsgivare inför risken behöva erläggasätt att att
skadestånd skall frånavstå diskriminerande handlande. högre detJu
hotande skadeståndet kan bli, desto preventiv verkan. Denstörre
faktiska effekten det delade skadeståndet verkar i riktning:motsattav
arbetsgivaren kan flerakränka till samma pris hanpersoner som om
eller hon diskriminerar endast denI meningen fåren person.
arbetsgivaren rabatt och tvingas inte sig för undvikaanstränga att ett
diskriminerande handlingssätt.

Som anmärkts har EG-domstolen, det gällernärovan
könsdiskriminering, slagit fast skadestånd skall ha reelltatt en
avskräckande effekt och stå i rimlig tillproportion skadan. deladeDet
skadeståndet leder till minskad ersättning för individen och kan därmed
minska den enskildes benägenhet gällande sina rättigheter.göraatt
Domstolen har sådant resultat inte medansett att ett överenstämmer ett
effektivt rättsskydd och det inte har tillräcklig reellt avskräckandeatt en
verkan jfr Colson, Rec. 1984 1981, Marshall II, Rec. 1993 s.1—van s.

och4367 Draehmpaehl 39-40.p.
kanDet anmärkas inte innehållerLAS bestämmelser delatatt om

allmänt skadestånd felaktiga,vid samtidiga uppsägningar fleraav
personer.

Det delade skadeståndet bakgrundbör vad intemot sagtsav nu vara
del den lagen. Vi föreslår stället reglerna falli i då fleraatten av nya

diskriminerats utformas enligt följande. Domstolen har förstaiatt ett
konstatera hur många arbetssökande eller arbetstagare blivitsteg som

diskriminerade. Så långt för frågan otillåten diskrimineringom-
föreligger saknar arbetsgivarens syfte med handlandesitt i princip-
betydelse jfr 7.4.1. I andra skall skadeståndets storlek tillett stegovan

och de skadelidande bestämmas. dettaI skede avgörandeärvar en av
vilken faktisk skada varje individ drabbats Beräkningen bör skeav.
enligt de principer AD regelmässigt tillämpar. tordeHär vara av
betydelse diskrimineringens och de faktiska omständigheterna kringart
det diskriminerande förfarandet, vidare i någon mån arbetsgivarens
uppsåt, betalningsförmåga det gällerNär skadestånds storlek kanm.m.
alltså arbetsgivarens bevekelsegrunder få betydelse. börI princip gälla

avsiktligt diskriminerande förfarande leder till högreatt ett ett
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Även dåoavsiktligt. det sig situationskadestånd rörän ett om om en
från början anställa, befordra endastredanarbetsgivaren avsett att etc,

hindrar det visar den arbetsgivarefinns inget sigatt attsomen person
bevekelsegrunder valt flerutifrån diskriminerande bort personersom

flera; har kommit i fråga påskadestånd till någon inteåläggs att utge
förbigåtts på grund någon pågrund kön, någon har sinsitt ras,avav

skadeståndsbeloppläggninggrund sin sexuella De somosv.av
den lidna skadan. inte givetslutligen döms skall Det är attmotsvaraut

erhåller belopp.alla arbetssökande samma
högre kostnader förmedför kanske arbete ochordningDenna mer

dockkostnadsmässiga aspektenför domstolen.och Den ärparterna
föreslårordning viheller behöver denden viktigaste.knappast Inte

rangordning mellannödvändigt domstolendetinnebära görär attatt en
det gäller dediskriminerade sigde när vem avpersonerna, vare

det typisktbli anställd ellerförbigångna närmast settatt omvarsom
diskriminerad på grund sittkränkande bliskall attmest avvaraanses

eventuell lag medfunktionshinder enligtsittkön, sin etc., enras
ellermed funktionshinder påförbud diskrimineringmot personerav

grund sexuell läggning.av
differentieradevidför övrigt inteDomstolama göraär attovana

ofta fall därarbetsrättenskada.bedömningar liden Inom prövasav
skadeståndenoch därstrid med LASbefinns stå iuppsägningar

uppsagda arbetstagare.för olikatill olika beloppbestäms
diskrimineradeallavi föreslårmed den lösningfördelEn är att

vilketanspråk rättegång,framföra sina imåstearbetstagare inte samma
etniskoch års lagjämställdhetslagen 1994fallet enligt motär

förslaget innebärvidareförefallerdiskriminering. Det enomsom
ellerträffar förlikning med någonarbetsgivareför det fallförenkling en

med delatordningendiskriminerade arbetstagare. Omflera ett
hanvisaåvila arbetsgivarentillämpas har detskadestånd attattansetts

avräknasförlikningsvis utgivna beloppetvarvid detförlikning,ingått en
fall beaktasfåkan eller iskadestånd övriga arbetstagarefrån det vartut

skadelidande.till övriga Detfastställa ersättningendet gällernär att
domstol inteskadestånd itilltalande arbetstagaresframstår att ensom

tillförhandla sigarbetstagare kunnatvadskall påverkas en annanav
rätta.utom

Ogiltighet7.10.3

eller medgeravtal föreskriverföreskriverJämställdhetslagen att som
ogiltiga.otillåten enligt lagensådan könsdiskriminering ärärsom
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Vidare skall avtalsbestämmelse eller rättshandling frånen en en
arbetsgivare innebär arbetstagare diskrimineras förklarasattsom en
ogiltig arbetstagaren begär det 23-24 §§. Sådan ogiltighet kanom
drabba både kollektivavtal och enskilda anställnings- eller andra avtal.

rättshandlingEn kan ogiltigförklaras uppsägning.är t.ex.som en
Även enligt 1994 års lag etnisk diskriminering gällermot att

diskriminerande avtal ogiltiga och avtal och rättshandlingarär kanatt
ogiltigförklaras på arbetstagares begäran.

Dessa regler i princip diskrimineringsförbuden i lagarnaatt äranger
tvingande. Motsvarande regler bör i den lagen förarbetenaochges nya
till jämställdhetslagen och 1994 års lag etnisk diskriminering börmot
kunna tjäna vägledning för tillämpningen den lagen iävensom av nya

delar.dessa
det fallFör avtal helt ogiltigförklaras kommer vissa frågorett att

stå oreglerade, vilket kan olämpligt det fallet.i enskilda Somvara
anförs förarbetenai till 1994 års lag etnisk diskrimineringmot är t.ex.

ogiltigförklaring gällande lönevillkor inte något positivt fören av en
arbetstagare domstoleninte samtidigt föreskriver vad skallom som
gälla i stället.

års1994 lag etnisk diskriminering innehåller därför enligtmot
från avtalslagen bestämmelse36 § jämkning avtalsmönster en om av

innehåll.
En bestämmelse avtal med arbetsgivareni skall enligt lagenett

antingen förklarasjämkas eller ogiltig arbetstagaren begär det. Omom
bestämmelsen förhar sådan betydelse avtalet det skäligeninte kanatt
krävas avtalet skall gällai övrigt med oförändrat innehåll, fåratt
dessutom avtalet jämkas i hänseende eller ogiltigförklaras iäven annat

helhet.sin sådan möjlighet till partiellEn ändring i avtalsinnehåll bör
finnas den lagen.i För stadgandets tillämpning kanäven nya
vägledning hämtas från motsvarande reglering i avtalslagen.

Jämställdhetslagen saknar bestämmelse.motsvarande
enlighetI med vad gäller för könsdiskriminering och etnisksom

diskriminering bör slutligen skiljeavtal saknar förbehåll rätt attsom om
klandra skiljedom förbjudna det gäller den lagensnärvara nya
tillämpningsområde. Detta påkallar tillägg i 1 kap. 3 lagen§ett
1974:371 rättegången arbetstvisteri arbetstvistlagen. denIom
bestämmelsen skiljeavtal träffats före uppkomsttvistensattanges som
och inte innehåller förbehåll klandra skiljedomen interätt attsom om
får gällande i vissa uppräknade fall.göras

6 17-1547
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Uppgiften tillvarata homo- och7.11 att

bisexuellas intressen

Folkhälsoinstitutet behålla övergripande förbör samordnaett attansvar
för homo- och bisexuella huvudsaklig överensstämmelse medinsatser i

det befintliga regeringsuppdraget.
Ombudsmannen etnisk diskriminering bör byta tillmot namn

rådgivandeDiskrimineringsombudsmannen, DO, och ha ochen
processförande funktion. sig för diskrimineringDen utsattansersom

för råd och stöd.bör kunna vända sig till DO

analyseras frågan det finns behov inrättadetta kapitelI att enom av ny
uppgift homo- och bisexuellas intressenmyndighet med tillvarataatt

befintligaeller sådan uppgift skall handhas i dagavom en
myndigheter, ombudsmannafunktioner och nämnder. Formuleringen i

innebördantyder vidsträckt uppgift vidirektiven är vag men en vars
efter vad finner lämpligt.ha frihet vinärmareatt angeanser oss

bisexuellas skulle,uppgiften tillvarata homo- och intressenI att som
samordnandebörjan ingå den övergripande,vi saken, till enser

Formellt gällerfullgörs Folkhälsoinstitutet.funktion i dag avsom
omfattaverksamheten tycks praktikenuppdraget homosexuella imen

för följa utvecklingenbisexuella. liggerHäräven t.ex. ansvaret att av
gäller förekomsten diskrimineringhomosexuellas bl.a. vadsituation, av

fonner diskriminering kanförekommande fall i vilkaoch i övervägaatt
informations- och forskningsinsatser.märks ocksåmotverkas. Här

bisexuellashomosexuellas ochledet i tillvarataandraDet att
lagen, börändamål uppbär denoch huvud deintressen, över som nya

utformasprocessförande roll. roll kanrådgivande och Dennavara en
eller liteenskilda fall diskrimineringsikte enbart på"snävt med av

utredande ochkommer likna devidare på så densätt attatt
jämställdhetslagen ochhar enligtövervakande funktioner JämOsom

års lagDO har enligt 1994Diskrimineringsombudsmannen mot
föraalla fall talanuppdraget bör i ingåetnisk diskriminering. I rätten att

iAD.
liknande kanopinionsbildande verksamhet ochInformationsfrågor,

områden. förefaller dockfrigöras från dessa två Detknappast något av
förförsta hand bör följa medsådana frågor i ett ansvarsom om

bisexuella.för homo- ochövergripande samordning insatserav
till buds utökaståralternativDe närmast är attsom

den rådgivandeuppdrag, ålägga DO eller JämOFolkhälsoinstitutets att
lagen eller tillskapaprocessförande rollen enligt denoch att en nynya

nedanändamålen eller dem. lämnasmyndighet för båda något Härav
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korta redogörelser för Folkhälsoinstitutets särskilda uppdrag och
ombudsmännens verksamhet i dag avsnitten förslag7.11.1-3. Vårt är

Folkhälsoinstitutet behåller det övergripande uppdraget samordnaatt att
förinsatser homo- och bisexuella huvudsakligi överensstämmelse med

befintligadet regeringsuppdraget, medan DO den rådgivande ochges
processförande rollen med föra talan Förslageti AD.rätten att
motiveras i avsnitt 7.1 1.4.

Folkhälsoinstitutetl 1.1

Som framgått i avsnitt har Folkhälsoinstitutet2.4 regeringens uppdrag
fullgöra följande uppgifter:att

för övergripande samordning förinsatseratt ansvara en av
homosexuella,

följa utvecklingen homosexuellas situation, bl.a. vad gällerz1tt av
eventuell förekomst diskriminering och i sådant fall i vilkaövervägaav
former diskriminering kan motverkas,

vidta följaoch andra myndigheters informationsinsatserag egna
följa forskningen homosexualitet och homosexuellassamt om

förhållanden,
återkommande lämna regeringen sinsamt att överrapporter

verksamhet.
Folkhälsoinstitutet hemställde i november frågor1993 att om

diskriminering homosexuella skulle läggas underav
Diskrimineringsombudsmannens DO tillsyn. begäran dettaI sin om
anförde institutet bl.a. det förekommer fortfarande i samhälletatt en
dold, ibland omedveten, inte desto mindre oacceptabelmen
diskriminering homosexuella. fråganInstitutet, antecknade attav som

vilken myndighet skall ha för enskildaom som ansvar
diskrimineringsärenden inte löst, ansåg det angelägetär att attvar
frågan diskriminering homosexuella lades under tillsynom av av en
myndighet. Frågan hade omfattningdock inte sådan den motiveradeatt
inrättandet särskild myndighet för ändamålet. stället bordeIav en
enligt Folkhälsoinstitutet lämpligDO myndighet, eftersom denvara en
hanterar ärenden diskriminering grundpå hudfarg, nationelltom av ras,
eller etniskt eller trosbekännelse.ursprung

Folkhälsoinstitutet tillade Socialstyrelsen i sinatt överrapport
styrelsens verksamhet med anledning regeringsuppdraget under årenav

redovisat1990-91 telefonsamtal hade inkommit25 till styrelsen,att ca
flertalet vanligen gällt hiv- och aidsfrågor därföroch intevarav

rubricerats diskrimineringsärenden. Mot den bakgrundensom rena
bedömde institutet ärenden homosexuell diskriminering inteatt om
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för Folkhälsoinstitutetarbetsökning DO.medföraskulle någon större
symbolvärde förfrågan hadeemellertidansåg att ett stort

samhället detta skullepåhomosexuellas organisationer sättattgenom
homosexuella oacceptabel.diskrimineringmarkera sin på äratt avsyn

nuvarandebedömninguttalade härefter sinRegeringen attsom
har tillsregeringsuppdrag Folkhälsoinstitutetoch detbestämmelser

bevakningförutsättningar för samhälletstillräckligavidare utgjorde av
235. Något1994/952100, Bil. 6homosexuellas rättigheter prop.de s.

därförtillsynsuppgifter fattades inte.på DOöverförabeslut attom
anställthar Folkhälsoinstitutet1994den januariFrån 1 en

riktade tillhiv/aidsför åtgärder kring mänmedarbetare ansvararsom
till uppgiftocksåmedarbetare harmed andra Dennehar män.som sex

regeringsuppdraget.genomförandetfrågorarbeta medbl.a. att avom
homosexuellas organisationer. Dessasamråd medi ärArbetet sker

myndigheten.tillknutensärskild referensgruppföreträdda i ärsomen

Diskrimineringsombudsmannen1.27.1

DOinrättades 1986.diskriminering DOetniskOmbudsmannen mot
utseddregeringensamtidigtmyndighet ochsjälvständigär en aven
etnisk1994:134lagenregleras iVerksamhetenombudsman. mot

förinstruktionmed1988:895förordningenochdiskriminering
verkauppgiftdiskriminering. DO:setnisk är attOmbudsmannen mot

eller på andraarbetslivetförekommer idiskriminering inteför etniskatt
tillmedverkaråd och påsamhällslivet sättområden annatsamt att geav

tillvara sinadiskriminering kanetniskförden tautsattsatt som
diskrimineringetniskåtgärdertillskall initiativDOrättigheter. motta

medöverläggningarinformationopinionsbildning, samtgenom
organisationer.ochmyndigheter, företag

efterlevsetnisk diskrimineringårs lag1994Tillsynen motattav
Enligtdiskriminering.etniskoch NämndenDOhandhas motav

otillåtentvisterföra talan ifår DOregler lagensärskilda i om
har alltsåDOoch arbetstagare.arbetssökande attsärbehandling av

syftandegenerelltvidtafrån enskildaklagomålsåväl handlägga attsom
föreslå regeringenskall DOinstruktionEnligt sinåtgärder. även

motverkaägnadeåtgärderoch andraförfattningsändringar att
diskriminering.

tvåkansli beståendehjälp har DOTill sin ett varavpersoner,av sex
Tidvisoch registrator.biträdande handläggarehandläggare, tre en

konsulter.extrapersonal ochanlitas
med bl.a.finnsetnisk diskrimineringNämndsärskildEn mot

Nämnden bestårfrågor.principiellt viktigarådDO iuppgiften att avge
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ledamöter. Ordföranden skall enligt förarbetenatre högtvara en
kvalificerad jurist med domarerfarenhet och nämndens två övriga
ledamöter skall ha parlamentarisk förankring. Nämndens uppgift anges
i lagen DO råd i principiellt viktiga frågor tillämpningenattvara ge om

lagen och hos regeringen föreslå de författningsändringar ellerattav
andra åtgärder ägnade motverka etnisk diskriminering.är attsom
Nämnden har alltså viss initiativrätt. Nämnden skall även pröva
överklagade beslut föreläggaDO arbetsgivare vite. Nämnden kanattav
enligt sin instruktion sekreterare och ärendensina efterutse avgören
föredragning. Talan utdömande försvite vid tingsrätt DO.om av av

Regeringen har under hösten förslagit1997 myndighet föratt en ny
integrationspolitiken skall inrättas Prop. 1997/98:16. Förslaget
innebär följande. Myndigheten skall för attansvara
integrationspolitiska mål och får genomslag på olikasynsätt
samhällsområden för aktivt stimulera integrationsprocessema isamt att
samhället. Myndigheten skall ha det övergripande för Verkaansvaret att
för lika rättigheter och möjligheter för alla etnisk och kulturelloavsett
bakgrund, förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet
och rasism för nyanlända invandrare får stöd för integrationsinsamt att

svenskai det samhället. Myndigheten skall vidare följa och utvärdera
samhällsutvecklingen .bakgrund samhällets etniska ochmot av
kulturella mångfald. skall enligt förslagetDO inordnas i myndighetens

självständigorganisation, med ställning.men en
myndigheten skallDen enligt förslaget verksamhetsinstartanya

den juni Regeringens förslagl 1998. inte innebära någrasägs
förändringar gällervad DO:s nuvarande uppgifter och
verksamhetsområde. kommittédirektivEnligt den 9 oktober 1997av
Dir. skall särskild1997:117 utredare tillkallas för förbereda ochatten
genomföra bildandet den integrationsmyndigheten.nyaav

tidigareSom har lagen etnisk diskriminering undernämnts mot
hösten föremål1997 varit för EDA-utredningen. Inriktningenöversyn
har få framvarit lagstiftning effektivt den nuvarandeatt änen som mer
förebygger och motverkar etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
Arbetet avslutat, SOU 1997:174. Nämnden etniskär motnu se
diskriminering skall enligt förslagregeringens i avvaktan på EDA-
utredningens betänkande finnas kvar med oförändrade uppgifter.

har fleraDO vid tillfällen till känna sin inställning i frågangett om
offentligaden tillsynsfunktionen vad gäller diskriminering på grund av

sexuell läggning. Enligt DO bör uppdraget motverka diskrimineringatt
homosexuella omfatta såväl enskilda fall övergripande frågorav som

Folkhälsoinstitutets uppdrag beskärs i något hänseende.utan att
Uppdraget bör inte begränsas lämOzs till arbetslivet utansom som
DO:s enligt lagen etnisk diskriminering omfatta också andramotansvar
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ombudsmannainstitution bör enligtsamhället. Någonområden av ny
till de existerandeuppdraget bör någonDO inte inrättas utan ges av

har invändningombudsmannen eller DO. DO inte någonJämO mot att
erforderliga tillhandahålls.uppgiften, förutsattåta sig att resurser

ämställdhetsombudsmannen7.ll.3 J

samband medJämO inrättades 1980 iJämställdhetsombudsmannen
DOträdde kraft. JämO liksomförsta jämställdhetslagen iden äratt en

ombudsman.utseddmyndighet och regeringensjälvständig en av
förordningenochjämställdhetslagen iVerksamheten regleras i

Jämställdhetsombudsmannen.instruktion förmed1991:1438
likafrämja kvinnors ochändamålJämställdhetslagen har till mänsatt

arbetsvillkoranställnings- och andrafråga arbete,i samträtt om
arbetslivet. Lagenjämställdhet iutvecklingsmöjligheter i arbetet

villkor arbetslivet. JämO:sfrämst kvinnornas itill förbättrasiktar att
ochefterlevnadtillsyn lagensuppgift bl.a. attutöva överär att

jämställdhet arbetslivet.efter imedverka strävandenai
rådgivning ochförsta handuppgifterna ingår iI att genom

och organisationermed enskildaupplysning, överläggningar parter
föreskrifterför lagensåtgärder verkalämpligaeller andra attgenom
initiativefter anmälan eller påfrivilligt följs. Vidare ingår taegetatt

följa lagensarbetsgivareunderlåtenhetärenden attavomupp
resultat intefinneråtgärder och, JämOaktivaföreskrifter när attom

framställningöverenskommelse,frivilligkan nås göra omgenom en
uppgiftytterligareJämställdhetsnämnden. Envitesföreläggande hos är

ellerkönsdiskrimineringförbudetöverträdelsei tvister motatt avom
ochhjälpa de arbetstagarebegärantrakasserier påförbudet motav

med dearbetstagarorganisationföreträdsarbetssökande inte av ensom
förJämOkan bestå ifinner motiverade. Dettaåtgärder JämO attsom

dom i tvistenfinnerJämOvid Arbetsdomstolen, ärtalan när att en
särskilda skälfinnseller deträttstillämpningenbetydelsefull för annars

lämpligaoch andraallmänheten påockså informeraför skalldet. JämO
arbetslivet. JämOjämställdhetfrämja isträvandenamedverka i attsätt

verka föroch informationrådgivningocksåskall slutligen genom
högskolan,skolväsendet,inomjämställdhet

utbildningsformer.och andraarbetsmarknadsutbildningen
frågoruppgifthar tillJämställdhetsnämnden prövaatt om

förelagtJämOöverklaganden vitenochvitesförelägganden somav
efteruppgiftJämställdhetsnämndens huvudsakligaarbetsgivare. är att

arbetsgivarevitesförelägganden förmeddelaJämOframställning av
jämställdhetsåtgärder.bestämmelser aktivafölj lagensinte omersom
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7.1 1.4 Folkhälsoinstitutets och DO:s roller

Uppdraget tillvarata homo- och bisexuellasatt intressen har som
framgått flera komponenter. Det går urskiljaantytts genast attsom ovan

skillnad mellan övergripande, icke-processuella uppgifter, såsomen att
följa forskning homosexualitet och samordna insatser i olikaattom
avseenden, och direkt rättsligt betonade uppgifter består i attsom
handlägga enskildas klagomål. Man kan tala dels övergripandeom en
och samordnande funktion, dels rådgivande och processförande rollen

sikte på eller införtar att utom genomdriva lagensrättasom
efterlevnad. liggerDet till handsnärmast allmänna informations-att
och opinionsbildande uppgifter fullgörs inom för denramen
samordnande funktionen. Därmed dock inteär isagt änannat att även
den övervakande och utredande uppgiften många gånger naturligen
kommer ligga opinionsbildande och norrnbildandeatt funktion. Hären
kan erinras DO enligt sin instruktion har föreslåatt även attom
regeringen författningsändringar och andra åtgärder ägnade att
motverka etnisk diskriminering.

Vi till början det rimligt de samordnandeatt är och deattanser en
processförande uppgifterna inte handhas instans. Ett skäl förav samma

åtskillnad det övergripandeär samordningsansvaret böratt inteen
skötas instans med tydlig processuell partskaraktär, såsom JämOav en
eller DO. Dessa övergripande funktioner bör möjligt utföras iom en
anda frivillighet och samförstånd. Sannolikt vinner detav
förebyggande och opinionsbildande arbetet ochett större gensvar,
väcker det allmänt förtroende, det handhasstörreett instansom av en
eller myndighet karaktär processförandeutan motpart.av

Folkhälsoinstitutet driver i dag omfattande utbildnings- ochen
informationsverksamhet, i skolor och andrat.ex.
utbildningssammanhang. Folkhälsoinstitutet följer vidare forskning om

Ävenfrågor hänger med homosexualitet. det specifiktnärsom samman
gäller diskriminering har Folkhälsoinstitutet särskilt enligtett ansvar
regeringsuppdraget. finnsDet inte någon anledning ändra på dennaatt
ordning. Vi därför övergripande för följaatt ett attanser ansvar
utvecklingen homo- och bisexuellas situation, inklusiveav
diskriminering, forskning homosexualitet och bisexualitet och förom
samordningen insatser för homo- och bisexuella bör liggaav m.m.,
kvar hos Folkhälsoinstitutet, i huvudsak förändring förhållandeiutan
till det befintliga regeringsuppdraget. Vi dock uppdraget börattanser
förtydligas så det klart framgår det bisexuella.att att ävenavser

Folkhälsoinstitutet bör däremot de skäl inte haangettsav som nyss
processförande roll eller alls medverka i handläggningenen av

klagomål från enskilda.
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efterväsentligen itorde bestårollenprocessförande attDen
initiativ haeller pådiskrimineringpåstådd egetanmälningar om

väcka ochochmed arbetsgivareförhandlingarförakontakter eller att
och arbetstagaresarbetssökandesenskilda vägnar.i påutföra talan AD

kan kommaellerförhandlingar inom atträttaSådana utom avse
underlåterarbetsgivarefalletochrepressalier attdiskriminering, att en

enskildadetta liggerarbetsplatsen. Ipåtrakasserier attingripa mot ge
frågaviktigantidiskrimineringslagen. Enärenden enligtstödråd och i

tydligtenskilda fallet. Detdetskall väckas i är atttalanförståsär om
liknandehardomarerfarenhet ochmedjuristerJämO och DO, ärsom

antidiskrimineringslagama, härgällandedagde iuppgifter enligt
förefaller därförerfarenhet.och Detkompetenslämpligbesitter en

DO.ellerJämOantingenåläggsrolldennanaturligt att -
tillanknytningmedför frågorHandikappombudsmannen ansvararsom

ochprocessförande rollhaft ärhittills inteharfunktionsnedsättning en
sammanhang.aktuell dettaiknappast

diskrimineringsmål ocherfarenhetallmäntharJämO störresett av
reglerhar dessutomJämställdhetslagen motDO.utredningar än

med deberöringspunkterinnebärvilkettrakasseriersexuella
enkätsvarenenligt ärsexuell läggning ettgrundtrakasserier på somav

bisexuella.ochför homo-problemstort
etnisklagårsomfattar 1994ansvarsområde i dag motDO:s

och andraförfattningsändringarföreslåskall vidareDOdiskriminering.
medharDOdiskriminering.etniskmotverkaägnadeåtgärder är attsom
framlagtförfattningsändringarföreslåuppdragtill sitthänvisning att

bordei BrBdiskrimineringolagabestämmelsenhurförslag omom
både påsiktebestämmelsendenkan erinras tarutformas. Det attom

homosexuellgrundpådiskrimineringochdiskrimineringetnisk av
iarbetslivet,visserligen inte igällerBestämmelsen i BrBläggning. men

diskriminering.etnisklagenfrånerfarenhetDOavseendet har motdet
kommerTill dettarollen.processförandedenDOtalar förDetta att ges

kommer1997:174förslag i SOU attEDA-utredningensenligtDOatt
diskriminering.etnisklagendenenligttillsynen mothandha nya

etnisklagenoch denföreslår motlag videnEftersom nya
delarilikalydande utformningha storakommerdiskriminering att

ochrationaliseringsvinstertillmöjligheterdet finnasförefaller
bådabevakarDOdiskrimineringkunskapsammanhållen omom

regler ideerinraskanefterlevnad. Det attlagarnas om
reglerfrån deskiljer sig någotJämO tillämparjämställdhetslagen som
delariförslagEDA-utredningensmedan är storaföreslår,vi

likalydande med vårt.
påverkaruppdraghar dettadär DOordninginteVi att enanser
det kansåutsträckning, pånämnvärd sätt attprofil iämbetets
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etniskauppfattas nedprioritering kampen denmotavsom en
skulle principielltdiskrimineringen. kan heller detVi inte attse vara

handhar frågor diskrimineringolämpligt myndighetatt om avsamma
koppling finnsbisexuella; sådaninvandrare respektive homo— och en

diskrimineringför redan regeln olaga i BrB.övrigt via om
erinranhar den nuvarande DO inte någonSom mot attnämnts

beträffande sexuell läggning. Såvitt iåläggsmyndigheten ett ansvar
skall inordnas ihar förslaget DOdag kan bedömas inte att en nyom

för denna sak.för integrationsfrågor betydelsemyndighet
uppgift tillskapatill tillförs dennaalternativ DOEtt attatt en nyvore

ombudsmannafunktion med uppgifter antingenellermyndighet som
och de DO hargrund jämställdhetslagende JämO har påmotsvarar av

eller siktelag etnisk diskrimineringmed anledning 1994 års tarmotav
myndighetverksamhetsfält så. Alternativet medsmalarepå änett en ny

framhållittilltalande. Folkhälsoinstitutetdock Somframstår inte ärsom
omfattning den motiverarfrågan såknappast attattstor en nyav

fallet enligtvadenlighet medmyndighet inrättas. I ärsom
diskriminering vilag etniskjämställdhetslagen och 1994 års mot anser

förasförsta hand bördiskrimineringstvister iitalan i ADdessutom att
deEndast iavsnitt 7.12.2.fackliga organisationer sede enskildasav

talan börföraväljer inte utnyttja sinfall då organisationen rätt attatt
medgivande, påmed den enskildesprocessförande rollen, överden

detordning innebärmyndigheten. Bl.a. dennaprocessförandeden att
för särskilt många tvistermyndighetenbör förväntaskanske inte att

lämpligttycks vidarelagen tillden AD. Detenligt attvaranya
sprids alltför mångainte pådiskrimineringstvistererfarenheterna av

särskildförefaller därför förfelat tillskapaDetinstanser. att en
ellerföraombudsman medmyndighet eller att annars seansvar process

beaktande degäller medinte minstefterlevnad. Dettatill lagens av
innebära.myndighet skullekostnader en ny

bakgrundFolkhälsoinstitutet,kan erinrasHär motatt avom
ärendenbedömt1990-91,under årenSocialstyrelsens erfarenheter att

skullehomosexuella inte störrediskriminering utgöra enavom
stöd vad vifrån vinner i1991,bedömning,arbetsbelastning. Denna

anmälningar ochantaletFolkhälsoinstituteterfarit från ochDO om
framtidaframhållas dendetSamtidigt måstesamtal dag.i att
skillnadbakgrund det tillbedömasmåstearbetsbelastningen mot av

Vårtanspråk påstödjafinnas lagfrån i dag kommer attatt omen
ochhomosexuellaintryck mångalag. Vårtförslag förverkligas i är att
ochvälorganiseradeförhållandevisbisexuella främst RFSLvia är

erhållitenkätsvar viutläsa dekunnavälinforrnerade. Vi atttror oss ur
kontakt medfrånfall avståtthomosexuella i många att ta

därför deorganisationer justoch fackligaFolkhälsoinstitutet, DO att
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känt till det funnitsinte lagligt stöd för åtgärderatt mot
diskrimineringen.

Vi föreslår alltså DO skall ha rådgivande och processförandeatt en
roll med föra talan i AD. Denrätt sig diskriminerad elleratt som anser
på förfördelad i strid med den lagen bör kunna vändasätt sigannat nya
till förDO råd och stöd. DO skall kunna efter sådana klagomålagera
från enskilda eller på initiativ misstankar diskriminering,eget om om
underlåtna ingripanden trakasserier eller repressalier på grundmot av
anmälan kommer till myndighetens kännedom. Däremot föreslår vi inte

skallDO åläggas vidta generella åtgärder såsom överläggningaratt att
med myndigheter, organisationer och företag för motverkaatt
diskriminering.

Folkhälsoinstitutets särskilda erfarenheter och inblick frågani om
diskriminering homo- och bisexuella bör kunna utnyttjas DO.av av

bör kunna skeDetta någon myndigheterna i författningäven utan att av
åläggs särskild uppgift föreslå författningsändringar eller andraatten
åtgärder ägnade motverka diskriminering i arbetslivet.är attsom
Motsvarande uppgift enligt lagen etnisk diskriminering fullgörsmot av
Nämnden etnisk diskriminering, vi föreslår alltså inte denmot attmen
uppgiften skall regleras författning.inu

Vi återkommer till hur DO:s talerätt bör utformas nedan inärmare
avsnitt 7.l2.2.

7.11.5 Uppgiftsskyldighet och vite

kan enligtDO 1994 års lag etnisk diskrimineringmot uppmana
arbetsgivare komma sådanatill överläggningar och lämna sådanaatt
uppgifter berör arbetsgivarens förhållande till arbetssökande ochsom
arbetstagare behövs för ombudsmannens verksamhet. Ensom
arbetsgivare vidare skyldig uppgifterlämna till DO DOär näratt
biträder begäran enskild arbetssökande eller arbetstagare fåatten av en

skriftlig uppgift meriter för den fått arbete elleretten om som en
utbildningsplats. Om arbetsgivare efterinte sig DO:srättaren
uppmaning lämna uppgifter eller komma till överläggningar får DOatt

Ävenförelägga vite. i övrigt bör arbetsgivare och andra komma till
överläggningar och lämna upplysningar till DO DO begär det.om

liknandeEn ordning bör gälla beträffande fall påståddäven av
diskriminering på grund sexuell läggning, med undantag.vissaav
Arbetsgivares skyldighet inställa sig till överläggningar inteatt synes
tillämpas i praktiken. skyldighetenDen kan därför bort. Dentas
generella uppgiftsskyldigheten kan också bort.tas
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Däremot bör DO ha förelägga arbetsgivare vite DO bistårrätt att när
arbetssökande eller arbetstagare inte fått uppgifter andrasen som om

frånmeriter arbetsgivaren sådan framställning i avsnitttrots nämntsen
7.7.

föreläggandenDO:s sådana viten bör kunna överklagas till denav
nämnd i dag heter Nämnden etnisk diskriminering. dettamot ärsom
nämndens enda uppgift såvitt diskriminering på grund sexuellavser av
läggning.

Talan utdömande vite bör föras vid tingsrättom av av
ombudsmannen.

7.1 1.6 Namnändring för DO

kommer förslagDO enligt vårt ha enligt den lagenatt ett ansvar nya
jämte det befintliga uppdraget enligt lagen etnisk diskriminering.mot
Myndighetens bör för det dubbla uppdraget ändrasatt motsvaranamn
till Diskrimineringsombudsmannen.

Nämnden etnisk diskriminering bör samtidigt ändra tillmot namn
Diskrimineringsnämnden"

Förstärkning7.1 1.7 DOav

Diskrimineringsombudsmannen har på sitt kansli i dag anställda,sex
handläggare,två biträdande handläggare och registrator.trevarav en

Tidvis anlitas extrapersonal och konsulter. Medelantalet anställda
uttryckt i årsarbetskrafter uppgick budgetåret 1995/96, omfattadesom

månader, till Arbetstiden18 7,8. för DO med anställda fördelades
sammagbudgetår med på individuella60 ärenden och 40procent

på generella åtgärder medan den kostnadsmässiga fördelningenprocent
olikapå DO:s verksamhetsgrenar uppskattades till för69 procent

generella åtgärder och för individuella31 fall, allt tillprocent en
totalkostnad drygt mkr. driftkostnaderna7 Av avsåg 54 procentav
personalkostnader, ll lokalkostnader, 7procent procent
tryckkostnader, 7 konsultkostnader och 21 övrigaprocent procent
kostnader.

DO:s anslag för år till1997 uppgår 4.790.000 kr. En proportionell
fördelning anslaget med utgångspunkt i proportionerna för 1995/96av
medför årets anslag skulle kunna delas så 3.305.000 kratt attupp avser
generella åtgärder och kr1.485.000 individuella fall.

Utredningen introduktion för nyanlända invandrare ochom en ny
myndighetsstruktur för det integrationspolitiska föreslogområdet i sitt
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uppgifter såvittmöjligheter 1997:82betänkande Lika SOU DO:satt
arbetslivet skulle föras till dengäller andra områden än över nya

beräknade utredningenintegrationsmyndigheten. Budgetmässigt DOatt
tordeanslag eller mkr. Dettaskulle behöva behålla 40 sitt 2procent av

de knappt åttaschablonmässigt kunna sägas motsvara tre av personer
myndigheten.arbetar vidsom

följande bedömningviMed utgångspunkt i vad görangettssom nu
till följd våra förslag.resursbehovDO:s avav

anmälningar till DOmedföra antalVårt lagförslag kan väntas ett om
förefaller docksexuell läggning.grund Detdiskriminering på somav

bli det räcker medarbetsbördan inte behöverden ökade större än attom
diskrimineringsärenden.för dessaavdelar handläggareDOatt en

för övrigavad gällerlikhet medockså DO, iVi att somanser
förordar SOUEDA-utredningenombudsmän och på ävensätt

ställföreträdare.biträdas1997:174, bör av en
sammanfattningsvisdiskuterade förstärkningenDen motsvararnu

deninklusivepå handläggarnivåtillskott med tvåbehov ett personerav
ställföreträdande ombudsmannen.

DO-lag1.87.1 En ny

funnitharuppgifter bör i lag. ViochorganisationRegler DO:s gesom
särskild lag,förhållanden ireglera DO:sdet lämpligt närmareatt nyen

innehållalagen börDiskrimineringsombudsmannen. Denlagen om
etniskDiskrimineringsnämnden, både såvittochregler DO, avserom

sexuell läggning.grunddiskriminering pådiskriminering och av

Rättegången diskrimineringstvister12 z

gälla förskallprocessuella reglerhandlar vilkaavsnittDetta somom
föreslår ansluterordning vidiskrimineringstvister. Denrättegången i

etnisklagenjämställdhetslagen ochtill regleringen i mot
diskriminering.

Tillämpliga regler7.12.1

Därmed behövsordning.arbetsrättsliglagen bör lösas iTvister enligt
därtvisterarbetstvistlagen.till Förhänvisning ävenatt enen

arbetstvistdiskriminerad skall betraktasarbetssökande sig som enanser
arbetssökande jämställsframgåskallföreslår vi det lagtexten attatt av
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vilkenmed arbetstagare och arbetsgivare också den hosatt som anses
sökt arbete.någon

arbetstvistlagen tillämplig kan talan väckasoch medI äratt av en
facklig förenskild arbetssökande eller arbetstagare eller organisationen

den enskildes räkning.
arbetsrättsligaenligt lagen bör liksom andra tvisterMål den nya

förekommatvisteförhandlingar, där sådana kanföregås fackligaav
målenavtalade förhandlingsordningar. Därigenomenligt ellerMBL är

föreslår därfördomstolen. Viförberedda debättre rättnär prövas enav
bör,arbetssökandes organisation. Regelnförhandling förtill även

och lagen etnisk diskriminering,jämställdhetslagensåsom i mot
hör med tillbestämmelser ihänvisa till de MBL rättensom samman

självadvs. första hand 10 § ochtvisteförhandlingar i 15-17 om
information, tystnadsplikttill 21-22förhandlingen, 18 § rätt omom

skadeståndspåföljd.och 54-61 om

talanföra7.12.2 Rätt att

böravsnittet 7.1 lframgåttSom ovanav
för enskildha föra talanDiskrimineringsombudsmannen rätt att en

utformas med de andraarbetssökande. Reglerna börellerarbetstagare
förförutsättningförebild. Somantidiskrimineringslagama ensom

ellerenskilde för hansgälla den medger DObör därförtalerätten attatt
skyldig föra fall uppgivenbör DO intehennes talan. Vidare att avvara

bedömadomstol. bör för iinför DOdiskriminering attutrymmeges
betydelsefull för rättstillämpningen ellerfall dom tvistvilka i ären en

målför talan. handlar här delssärskilda skäl Detfinnsdet om avannars
särskiltdär det finnsmål DOprejudikatintresse, dels ettattanserom

tillvarabehov rätt.taatt personsenav
frågor bör överklagas.dessa inte fåDO:s beslut i

Arbetsdomstolen.skall föras vidDO:s talan
förhållandeskall subsidiär italerättVidare bör gälla DO:satt vara

talerätt. Närtill de fackliga organisationemas en
enskilde enligtföra talan för denhararbetstagarorganisation rätt att

föra bara organisationenarbetstvistlagen bör talankap. § DO4 5 om
det.inte gör

rättegången påkonstruktion innebär DO blir iDenna partatt samma
kap.facklig för talan med stöd 4 5 §organisationnärsätt avensom

könsdiskriminering.för talan målarbetstvistlagen eller JämO inär om
ställning iarbetstvistlagen den enskildesföreskrivs iVad omsom

för talan.också ombudsmannen Detbör tillämpasrättegången när
förmålet DObehandlas iden enskildeinnebär närävenpartatt som
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talan i målet. Detta har betydelse för jävsfrågor,part personligsom
inställelse och förhör under sanningsförsäkran och andra frågor om
bevisningen. talanEn förs DO bör också behandlassom av som om
talan förts den enskilde själv. betyderDet kanDO åberopa deattav

förmånliga preskriptionsbestämmelser gäller för den enskilde.mer som
Säkerligen kommer tvister på grund uppsägningar ochav

avskedanden många gånger föras med stöd både i LAS och denatt nya
lagen eller med åberopande någon de olikaav av
antidiskrimineringslagama. Ofta kommer då de fackliga
organisationerna föra talan. Inget bör emellertid i sådanatt situationen
hindra DO och JämO uppträder parallelltatt i rättegången, eller denatt

ombudsmannen för talan enligt båda lagarna. På gällersättene som
enligt 1994 års lag etnisk diskriminering bör dessutommot DO ha
möjligheten ombud anlita advokat för utföraatt talan DOattsom om

det lämpligt i enskilt fall. lärDO i någon utsträckning redanett ianser
dag ha dialog med i arbetsrätt väl förfarna advokater innan DOen tar
ställning till talan etnisk diskriminering skall väckas.om om

DO har enligt 1994 års lag etnisk diskriminering imot ADrätt att
föra talan i mål omfattar andra grunderäven etniskänsom
diskriminering. Den bör finnas enligträtten den lagen de falläven inya
DO bedömer rättegång lämplig.en gemensam

7.12.3 Preskription m.m.

förefallerDet sannolikt talan enligt den lagen ibland kommeratt en nya
föras med åberopandeatt LAS. I enlighetäven medav

jämställdhetslagen och lagen etnisk diskriminering bör därför vissamot
reglerna i LAS tillämpliga i fallgöras uppsägningar ochävenav av

avskedanden innebär diskriminering. Detta bör gälla reglernasom om
anställningar inte upphör förrän tvisteratt uppsägningen ellerom

avskedandet slutligt avgjorda, och bestämmelsernaär förbud motom
avstängning och till förmåner så längerätt anställningen består. Vidare
bör möjligheten till interimistiska beslut finnas se 34 § andra och
tredje stycket, 35 § andra och tredje stycket LAS.

Det bör också finnas hänvisning till 37 § LAS, handlaren som om
det fall domstol ogiltigförklarat uppsägning elleratt avskedande.etten
Arbetsgivaren får då inte arbetstagare på deavstänga grunderen som
föranlett uppsägningen eller avskedandet.

Även 38 andra stycket andra meningen LAS bör gälla. stadgasDär
ersättning för förlust tid efteratt anställningens upphörandesom avser

under alla omständigheter får bestämmas högst till det belopp kansom
utgå arbetsgivarenär sig eftervägrar ogiltigförklaringrättaatten en av
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Äveneller avskedande.uppsägning 39 § sådant särskiltetten om
skadestånd bör tillämplig i den lagen.göras nya

När det sedan gäller preskriptionsregler bör dessa till vadanpassas
vanligt i de arbetsrättsliga lagarna. På så underlättasär sättsom

tillämpningen bestämmelserna.av
Med hänvisning till LAS kommer följande gälla.40-42 atten

Preskriptionstiden för ogiltighetstalan uppsägning ellermoten
avskedande blir helt kort. Arbetsgivaren måste underrättas om

föra frånarbetstagarens avsikt talan inom två veckor uppsägningenatt
beskedeteller avskedandet. Om arbetstagaren inte i om

informeratsuppsägning/avskedande vad han eller hon skall iaktta, är
stället månad. skallpreskriptionstiden dock i Talan vid domstolen

sedan väckas från det tvisteförhandlinginom antingen två veckor
för underrättelsen ogiltighetstalan gickavslutats eller tiden Enut.om

bör också till första stycket ochhänvisning 43 § andra meningengöras
andra stycket. stadgas mål gäller giltigheten uppsägningDär att som av

handläggas skyndsamt. finns också reglereller avskedande skall Där
överklaga beslutkommunikationsskyldighet och tingsrättsrätten attom

särskilt.under rättegången
avskedande börtalan uppsägning ellerdet gällerNär än motannan

börregler i 64-66 och 68 Dock ihänvisning till MBL:s §§göras som
förlängninglagen etnisk diskrimineringjämställdhetslagen och mot en

beträffande tidsfristen för den enskildes talan. Med dennagöras
förhandling fyraordning arbetstagarorganisation påkalla inommåste en

Talanfrån den fått kännedom diskrimineringen.månader det att om
från detdärefter ytterligare månadermåste väckas inom atttre

försitter dessaavslutats. organisationen någonförhandlingen Om av
väcka det fristenenskilde talan inom två månader frånfrister kan den

arbetssökande eller företrädsden arbetstagaren intelöpt Omut. enav
fyra månader frånskall han eller hon väcka talan inomorganisation

förkännedom diskrimineringen. Som närgränsytterstaom
de andrafår bör enlighet medskadeståndstalan väckas i

eftermånader diskrimineringenantidiskrimineringslagarna gälla åtta
fackligaför enskilde denoch ytterligare två månader den när

försuttitorganisationen tidsfristema.
frågade andra lagarna börPå i isätt om ensamma som

harskadeståndstalan med anledning beslut anställningett somav om
offentlig tidsfristemameddelats arbetsgivare med ställning,av en

räknas från den dag då anställningsbeslutet laga kraft. talanEn avvann
anledning beslutarbetssökande skadestånd med ettom av omen

arbetsgivare med offentliganställning har meddelats av ensom
lagaställning bör få anställningsbeslutet har vunnitinte innanprövas

kraft.
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12.4 Rättegångskostnader

Den förlorar rättegång åläggs normalt stå föratt motpartenssom en
rättegångskostnader. Arbetstvistlagen innehåller regler domstolattom
kan förordna vardera skall bära sin rättegångskostnadatt parten närom
den förlorande med hänsyn till målets beskaffenhet haft skäligparten
anledning tvisten prövad domstol. ochI medatt attav
arbetstvistlagen blir tillämplig diskrimineringstvisteri dennaär även
undantagsregel möjlig åberopa.att

7.12.5 Sekretess

Det tänkbart diskrimineringstvister kan komma beröraär att att
känsliga uppgifter. Redan den sexuella läggningen säkerligenär en
sådant personlig angelägenhet allainte gånger lämpar försig attsom
spridas allmänt. bör därför finnasDet möjlighet hållaatt
domstolsförhandlingar inom stängda dörrar liksom i andra
arbetsrättsliga mål jfr kap. rättegångsbalken.5 l § bör ocksåDet
finnas regler handlingsselcretess hos domstolen. Ett tillägg börom

kap.i 9 20 § sekretesslagen sekretess gäller målgöras iatt ävenom om
tillämpning den lagen.av nya

Angående sekretess hos och DiskrimineringsnämndenDO bör
bestämmelsen i 9 kap. sekretesslagen21 § kompletteras så denatt
uttryckligen ärenden den lagen för uppgiftävenavser om nya om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden det kan antas attom
den enskilde lider skada eller uppgiften röjs.men om

Förhållandet7.13 till andra lagar mot

diskriminering

Den lagen medför arbetstagare diskrimineras kan åberopaattnya som
flera lagar kan komma tillämpas parallellt. gäller dockDettaattsom

beträffande 1994 års lag etnisk diskriminering ochäven t.ex. mot är
huvud inte något ovanligt inom det arbetsrättsligaöver taget systemet.
bör därförDet inte medföra några särskilda tillämpningssvårigheter

eller andra olägenheter.
Under utredningsarbetet och det samråd med EDA-ägtsom rum

och FUDA-utredningama har diskuteratvi olika behov samordnaattav
lagförslagvåra och vår har varit så långt möjligt hittasträvan att

lösningar. gäller utformningenDet skyddett.ex. motgemensamma av
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diskriminering, frågor hur tillsynen skall liksomordnasom
processuella frågor. Ingen utredningarna har dock funnit attav en
samordning med jämställdhetslagens förbudsregler har varit möjlig
eftersom vi funnit jämställdhetslagen flerainnehåller brister ochatt

strider EG-rätten på väsentliga punkter. Som JämOäven ävenmot
påpekat i sin skrivelse till regeringen den dock19 augusti 1997 detär
angeläget de olika diskrimineringslagarna samordnas.att

har för föreslåVi skilda lagar, vid sidanäven stannat att tre om
jämställdhetslagen. finns dock mycket talar för lösningDet attsom en
enligt den i andra länder vanliga modellen med lag för allgemensamen
diskriminering i arbetslivet den ändamålsenliga lösningen.mestvore

sådan lag skulle, i vissa andra länder, kunna sinEn tasom
utgångspunkt i mänskliga rättigheter.ett resonemang om

Eftersom föreslår Ombudsmannen etnisk diskrimineringvi att mot
efterlevnadenskall tillsynen den föreslagna lagenutöva ävenav av om

förbud diskriminering på grund sexuell läggning, denmot av passar
officiella benämningen mindre inofficiellaDO väl. Denav

vanligtvisbenämningen DO Diskrimineringsombudsmannen. Viärav
erfarit EDA-utredningen i vårt förslag detta ihar instämmeratt att

formella benämningen. Samrådet medfortsättningen skall denvara
förslag till lagEDA-utredningen återspeglas på i detäven sättannat ny

Diskrimineringsombudsmannen vi lägger fram. Samrådet medsomom
och utredningarna kan vidare utläsas några deFUDA- iEDA- av

författningsändringarövriga förslagen till vi lägger fram.som
det gäller tillsynen inställer sig frågan denna inte börOckså när om

dagsamordnas. alternativ kunde de olika ombudsmän iEtt attvara som
ombudsmän, endafinns, inklusive Riksdagens lades tillsamman en

alternativ kunde inrättaombudsmannainstitution. Ett annat attvara en
ombudsmannainstitution för tillsyn efterlevnaden allagemensam av av

antidiskrimineringslagar. Ytterligare alternativ kunde iatt,ett vara
likhet med vad gäller för Rikdagens ombudsmän, inrätta ettsom

kansli för Handikappombudsmannen ochJämO, DO,gemensamt
Barnombudsmannen, med tillsynsfunktion. Uppgiftenoch sin attvar en

efterchefsombudsman kunde cirkulera mellan ombudsmannenvara
bestämda tidsintervall. integritetsskäl kundeAv
ombudsmannainstitutionema, likt lyda riksdagenJO, under änsnarare
under regeringen.

Vi har i samråd med och FUDA-utredningarna frånEDA- avstått att
frågor,gå in på dessa bl.a. med hänsyn till utformningennärmare av

vårt uppdrag och tidsskäl. förefaller dockFrågan värd attav vara
behandla i sammanhang.närmare ett annat
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8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lag diskriminering imot

arbetslivet på grund sexuell läggningav

Inledning

Lagen består två delar. Det inledande avsnittet med materiellaav
bestämmelser innefattar ändamâlsangivelse, några definitioner, själva
diskrimineringsförbuden, arbetsgivarens uppgiftsskyldighet och
skyldighet utreda och ingripa trakasserier på grund sexuellatt mot av
läggning, förbud repressalier, och regler påföljder. andraDenmot om
delen lagen de processuella bestämmelserna främst reglerärav om-
tillsyn lagens efterlevnad och rättegången i diskrimineringstvister.av

Diskrimineringsreglerna utformade annorlunda de jämförbaraär än
reglerna i 1994 års lag etnisk diskriminering ochmot
jämställdhetslagen. Flera reglerna påföljder, tillsynav om av
diskrimineringsförbudet och rättegången i diskrimineringstvister har
däremot i allt väsentligt förebildersina i 1994 års lag. Såvitt gäller
denna del lagen kan vägledning hämtas förarbetena till den lagenav ur
prop. 1993/942101, bet. 1993/94:AU9, rskr 1993/94:l82, SFS
1994:134.

Lagen saknar regler bevisning diskriminering. Som närmareom av
i avsnittet 7.9 kan det emellertid uttryckligaäven utananges

stadganden bevisbörderegel innebär uppdeladantas att en som en
bevisbörda med viss presumtionsverkan kommer användas iatt
rättstillämpningen.

I något fall har bestämmelser utformats med jämställdhetslagen som
förebild. dessaI delar kan ledning hämtas också förarbetenai till
jämställdhetslagen prop. 1990/9l:l13, bet. l990/9l:AUl7, rslcr.
1990/9l:288, SFS 1991:433, 1993/942147, bet. l993/94:AU17,prop.
rskr. l993/94z290, SFS 1994: och där292, gjorda hänvisningar till

1978/79: angående175 den gamla jämställdhetslagen.prop.
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ändamålLagens

ändamållag till motverka diskriminering arbetslivet§ har il Denna att
grund sexuell läggning.av

Bestämmelsen lagens ändamål. har behandlats iDetta avsnitt 7.1.anger
programförklaringParagrafen uppfatta och iär sättatt ett attsom en

lagtexten markera avståndstagande från diskriminering på grund av
sexuell läggning.

diskriminering och sexuell läggning förklarasBegreppen i de
följande stadgandena i lagen.

Orden arbetslivet uttrycker lagen tillämplig förhållandetiäratt
mellan arbetssökande/arbetstagare och arbetsgivare endast. Därmed

fackligafaller förhållandet mellan arbetstagare och mellan
och medlemmar utanför lagens tillämpningsområde.organisationer

lagstiftning harkaraktär civilrättslig, arbetsrättsligLagens av
behandlats i avsnitt 7.2.

Definitioner

heterosexuellMed sexuell läggning homosexuell, bisexuell och2 § avses
läggning.

bestämmelse definieras begreppet sexuell läggning. BegreppetdennaI
har utvecklats i avsnittet 7.3.

lagensläggning lagtekniskSexuell är term angeren som
skyddade personkretsen.tillämpningsområde såvitt denavser

till endastsexuell läggning i lagenBegreppet är avgränsat att avse
fullständighomosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. En

prägladeavsedd med det vetenskapligt ochöverensstämmelse är
internationellt vanliga uttrycket sexuell orientering eng. sexual

dessaAlla människor, kvinnor, har någonorientation. män treavsom
läggningsexuell läggning. Andra dessa sexuelläntyper tre typerav av

inte kända.är
heterosexuell läggning avseddahomo-, bi- ochBegreppen är att

uppfattas vanligen uppfattas.så begreppensom
sexuella eller sexuella uttryckssättAndra variationertyper av

omfattas sexuell läggning lagens mening. Därmedinte begreppet iav
gäller lagens skydd företeelser såsom pedofili, exhibitionism,inte

finnas hostranssexualism, transvestism variationer kanDessam.m.
individer med homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. De
ligger av eller går den grundläggande sexuellapå utövertoppen
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betyder individ kan heterosexuellläggningen. Det att t.ex.en ses som
och pedofil däremot kan denne enbart pedofil.inte Ensomses-

anställning, befordranarbetssökande eller arbetstagare nekas etc.som
pedofila inriktningen eller pedofila handlingar,med hänvisning till den

framgång åberopa lagen, vilken sexuellkan därmed inte med oavsett
gällerhan eller hon ha. vid uppsägningarläggning sig Detsammaanser

därmed har dock uttalat någon mening huroch avskedanden; vi inte om
utfallaenligt eller skulle komma iprövning 18 LAS7 ettatten

fall.enskilt
grundläggande dragsexuella läggning iEn individs är ett en

ellerskiljas från de sexuella handlingar detindivids karaktär måstesom
läggningkan uppvisa. viss sexuellsexuella beteende En ären person
beteendeförutsättning för visst beteende och sexuelltinte ärettetten

sexuella läggningen.med nödvändighet följd deninte en av
första hand den individ självskall kunna åberopas iLagen somav
eller heterosexuell. äridentifierar homo-, bi- Vemsig somsom

fastställas medbisexuell bör alltså principhomosexuell eller i
identifikation med sexuellden enskildes vissutgångspunkt i egen

normalthan eller hon homosexuell börläggning. Den ärsäger attsom
ha den läggningen.anses

emellertid också kunna åberopasLagen utanpersoner somavavses
arbetsgivaremed viss sexuell läggningsjälva identifiera sigatt avsom

definieraspersonkrets kan ocksåuppfattas ha läggning. Dennaviss som
homosexuellauppfattas praktiken"felaktigt" isompersoner som ~-

praktiska falletkanske tänkbarabisexuella.eller Det ärnärmast att en
arbetsgivarenidentifierar heterosexuellsjälv sig som avperson som

därförhomosexuell och det skälet missgynnasuppfattas attavsom
Även dessa fallhomosexualitet. ivillarbetsgivaren inte äruppmuntra

till det diskriminerande förfarandet,sexuell orsakenläggning även om
kansakförhållandet. Dettafråga här missförståndär ettom om

arbetsgivareform, tillämpliguttryckas, i enkel lagen näräratt ensom
ellerarbetstagare homo-arbetssökande ellereller tror"vet äratt en

det blir nödvändigtfördel med denna lösning intebisexuell. En är attatt
"verklig" sexuell läggning.föra bevisningmål diskrimineringi omom

fallomfattar detolaga diskriminering kap. 9 § BrBi 16Brottet att
närståendespå grundnäringsidkare diskriminerar enen person aven

tillhörighet.rörde etnisk Denförhållanden se NJA 1994 511s. som
tillämpningsområdet.föreslår har det omfattandelag vi inte mera

denna lagMed diskriminering grund sexuell läggning i3 § attavsesav
orsak harnågon strid med bestämmelserna i 4-6missgynnas i av som

samband med sexuell läggning.
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Med trakasserier grund sexuell läggning trakasserier, såsomav avses
mobbning eller ovälkommet uppträdande, grundas sexuellannat som
läggning och kränker arbetstagares integritet.som en

första stycket definierasI begreppet diskriminering. Begreppet har
utvecklats i kapitel

slåsHär till början fast diskriminering förutsätter någonatt atten
missgynnas på de i 4-6 och detta harsätt att ettsom anges
samband med dennes sexuella läggning.

Ordet missgynna syftar till uttrycka den hävdar sigatt att som
diskriminerad måste ha för nackdel. Vad kanutsattsvara en som vara

nackdel har utvecklats i avsnitt också7.5.1.; nedan under 4en se
Missgynnandet kan bestå handlandei eller i underlåtenhet handla.att

det gällerNär orsakssambandet mellan läggningen och
missgynnandet förutsätts förinte diskriminering skall föreliggaatt
någon diskriminerande avsikt, i betydelsen vilja orsaka skadaatten
eller nackdel för arbetssökanden eller arbetstagaren. heller krävsInte
uppsåt diskriminera eller vårdslöshet hos arbetsgivarenatt attens
orsakat den diskriminerande effekten. Såväl medveten omedvetensom
diskriminering omfattas alltså lagen, förutsättningarövriga ärav om
uppfyllda. Det avgörande resultatet behandlingen innebärär ettom av
missgynnande.

erfordrasDet emellertid koppling samband mellanetten - -
läggningen och missgynnandet se avsnitt 6.4.2. den månInärmare en
avsikt diskriminera föreligger givetvis den erforderliga kopplingen.att
Även då arbetsgivare missgynnat någon följd t.ex.en som av
undfallenhet andras önskemål behöva hainte medmot attom
homosexuella finns sambandet. Arbetsgivaren har då låtit dengöraatt
sexuella läggningen sitt handlande. sexuella läggningenDenstyra
behöver inte heller orsak eller den viktigaste orsakenvara ensam ens
till viss behandling det räcker den flerautan äratten en av
omständigheter påverkat arbetsgivarens handlande.som

Lagens konstruktion innebär den arbetsgivare missgynnatatt som
någon på kan innebära diskriminering, för freda sig harsättett attsom

förklara sitt handlande. Om arbetsgivaren kan lämna förklaringatt en
godtagbar föreligger diskriminering.inte fallI dåär ettsom

arbetsgivaren känt till arbetstagarens sexuella läggning, och missgynnat
denne, och kan tillfredsställande förklaringinte till handlandesittge en
föreligger diskriminering förutsättningarövriga för handen.ärom
Skyddet för diskriminering på grund sexuell läggning kan alltsåav

uttrycketsig osäkerhet beslut eller handlandeytterst ta att ett annatom
från arbetsgivare sakligt befogat eller acceptabelt, innebärär atten
arbetsgivaren kan ha diskriminerat stridi med lagen.
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Det uttrycks lagtexten dei ordensagts attsom nu genom svagare
har samband med används i stället för diskriminering på grund av
sexuell läggning.

andraI stycket förklaras vad med trakasserier på grundsom menas
sexuell läggning. Frågan har utvecklats i ochavsnitt 7.6 inärmareav

3.6.
Som trakasserier sådan mobbning och ovälkommetannatavses

uppträdande kränker den hans elleri hennes egenskaputsattesom av
arbetstagare. Den visst beteende ovälkommet.avgör ärutsatte ettom

Som framgår orden pågrundas här endast trakasserierav avses som
omedelbart beror på den sexuella läggning. Bestämmelsenutsattes tar
sikte endast på trakasserier där uppsåtet vålla skada eller obehagär att
på grund den sexuella läggningen. Detta högre krav påär ettav
orsakssamband mellan läggningen och den trakasserande åtgärden än
det orsak har samband med sexuell läggningsvagare som som
beskrivits förstai stycket.

Definitionen har betydelse för arbetsgivarens skyldighet utredaatt
och ingripa trakasserier enligt 9mot

Förbud diskrimineringmot

fårarbetsgivare inte behandla arbetssökande4 § En eller arbetstagareen
mindre förmånligt behandlararbetsgivaren eller skulle ha behandlatän

med sexuell läggning i likartade direktsituationerpersoner annan
diskriminering.

gäller behandlingen berättigad sådantDetta inte hänsyn tillär ettom av
ideellt eller särskilt intresse uppenbarligen bör vikainte for intressetannat som

diskriminering arbetslivet påi grund sexuell läggning inteattav av
förekommer.

stycket innehåller grundläggande förbudetFörsta det direktmot
diskriminering och har behandlats i avsnitt 7.4.3. kapitel 6 har lämnatsI

övergripande översikt diskrimineringsbegreppets innebörden mer av
och tillämpning i olika sammanhang, också 3 §se ovan.

Bestämmelsen bör läsas tillsammans med vilka6 § isom anger
faktiska förbudetsituationer gäller. kompletterarReglerna varandra på
så förbudet4 § direkt diskriminering och 6 §sätt att motanger anger
vilka faktiska förfaranden omfattas diskrimineringsförbudetsom av

Direkt diskriminering typiskt sikte på den likasituationentar sett att
fall behandlas olika, med diskriminerande effekter. Direkt
diskriminering därmed detsamma negativ icke godtagbarär som
särbehandling. frånLagen utgår det i arbetslivet finnsinte någonatt
relevant skillnad mellan individer med olika sexuell läggning. I det
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ligger homosexuell och heterosexuell arbetstagare lika ochatt ären
inte skall särbehandlas. principiella aspekten utvecklasDen i avsnitt-
7.1.

Direkt diskriminering kan föreligga oberoende subjektivaav
förhållanden hos arbetsgivaren. anställaEn homosexuellvägran att en

med uttrycklig eller underförstådd förklaring den sexuellaattperson
läggningen orsak till avsiktlig direktexempel påvägran,är är ett
diskriminering. exempel på oavsiktlig direkt diskrimineringEtt på

skulle befordragrund sexuell läggning kunna vägran attav vara en en
homosexuell till arbetsledare, grundar sig påvägranperson om
slentriantänkande eller fördomar homosexuellast.ex. om
förutsättningar fungera förmån i starkt maskulin miljö. Häratt som en

dock fråga uppsåtlig diskriminering den meningeniär attom
till läggningarbetsgivaren medveten hänsyn sexuellär ärattom

för föreligger vilja avsiktstyrande beslutet. inte någonDäremot att
skadamissgynna eller arbetstagaren.

omfattar arbetssökande och arbetstagare.Skyddet
skall föreligga krävs behandlatsdiskrimineringFör attatt en person

förförmånligt. detta ligger denne skall hamindre I att utsatts en
Nackdelen kan tydlig förnackdel jfr under 3 §.ovan vara envar,

såsom omplacering eller löneskillnad, eller subtilt.ex. en mer somen
utebliven förmån. Fråga måste dock något medt.ex. vara om somen

fog kan värde få möjlighet till, möjlighett.ex.att attanses vara av
fråga för anställning, befordran, utbildning,komma i en en en mer

Ävenkvalificerade arbetsuppgifter eller löneförhöjning. obehagt.ex.en
grund mobbning eller andra trakasserieroch personligt lidande på av

förbör tillräckligt för nackdel skall kunnaatt anses varavara en
detnackdel bör bestämmas objektivt,handen. Vad ärär mensom en

uppfattning vadnaturligt den enskildes äratt som enegen om
förhållande hänsyn till.förbättring eller försämring Detett tas storav

kanfår förutsättas helt bagatellartade skillnader i bemötande inteatt
diskriminering.utgöra

föreligga,skall vidare, för direkt diskriminering skall kunnaDet att
ellerfinnas skillnad beträffande två eller flera arbetssökandesen

och den förmånligaarbetstagares sexuella läggning mindre
dettabehandlingen skall ha kommit till uttryck i likartad situation. Ien

ligger jämförelse normalt ske mellan den arbetstagareatt antas somen
förfördelad eller flera andra, med sexuellsig ochanser en annan

jämförelseperson,läggning. krävs någon faktisk detDet inte även om
föredra, fiktiv jämförelse kan räcka. möjlighet tillDennaär att utan en

hypotetisk jämförelse uttrycks med ordet skulle i lagtexten.
Jämförelsen för för handen,måste, diskriminering skall kunnaatt vara

sexuelli slutsatsen olika med olika läggningutmynna att personer
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båda befunnit sig i likartad situation. Detbehandlats olika trots att en
för enskilt fallför diskriminering handen iavgörande testet är ettom

haalltid: Skulle med dvs. heterosexuell läggningär annanen person
föreliggersätt. Om ja intebehandlats på ärsvaretsamma

undantagsfall konstaterasdiskriminering. lär diskriminering kunnaI-
jämförs med verklig ellerenskilds förhållandenäven attutan enen

referensperson.hypotetisk
de båda söktfråga situationLikheten i t.ex. att sammaavserom

form utbildning,huvudsak lika meriter ianställning och de har iatt av
lämplighet för visst arbete.erfarenhet och personlig ett

likartad situation,fönnånlig behandling, ochkravet på mindreI
befordrananställningsbeslut, beslutarbetsgivare vidligger ettatt omen
förmånligförbudet mindreskall hainte överträtt motetc. anses

haftfått anställningen bättre meriter.behandling den somom
för diskriminering någotförutsättninguppställs dock inteDet som

haft bättrediskriminerad skall hasigpå denkrav att som anser vara
Även haftdende medsökande.sakliga förutsättningar än som

diskrimineradkanförutsättningar för arbetetlikvärdiga omvaraanses
någotmindre förmånligt ibehandladarbetssökande blivitden annat

sådanförklaras arbetsgivaren. Ominte kanavseende enavsom
harfick anställningen intefrån denarbetssökande till skillnad som

förklarasförfarandet inte kananställningsintervju, ochkallad tillblivit
dennebestå just ikan diskrimineringengodtagbart arbetsgivaren, attav

möjligheten pågick misteintervjun och därmedkallades till attinte om
förhar dåanställningen.aspirera på Denallvar utsatts enpersonen

arbetssökande ijämfört med deförmånlig behandlingmindre som en
kallats till intervjun.likartad situation

frånundantagreglerar möjligaAndra stycket
Undantagenbehandlats i avsnitt 7.4.3.diskrimineringsförbudet och har

detUndantagetframgå lagtexten.börahar motsvararansetts somav
jämställdhetslagen.punktenandra stycket 3finns i 16 §

enskilt falldiskrimineringsförbudet iundantag frånOm ettett
konstaterasinnebär det dettillämpligtbefinns attattvara

diskrimineringen i detföreliggeroch fördiskriminering i sig attmen
godtagbarför sådangodtagbar.fallet Utrymmetenskilda är

svårtlitet.sexuell läggning Detdiskriminering på grund ärär ytterstav
med förhärskandeförenligtkan kommaförutse fall där det attatt vara

grunddiskriminera någon påetiska och sociala värderingar att av
hindra arbetsgivareAvsikten dock intesexuella läggning.dennes är att

ideellasociala ochväsentliga samhälleliga,hänsyn tillfrån att ta
främjandekvinnor ochjämställdhet mellanintressen män, avsom

säkerhet Tillämpningfunktionshindrade, riketsarbetstillfällen för m.m.
hör också hit.återanställningomplacering ochreglerav om
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§ arbetsgivare5 En får förhållandei till arbetssökande eller arbetstagareen
inte tillämpa bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt framstårett etten som

neutralt i praktiken missgynnar väsentligt andelstörresom men som en
med viss sexuell läggning. Detta gäller dock inte tillämpningenpersoner om

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivtmotsvararav ett
godtagbart verksamhetsbehov åtgärden lämplig och nödvändig förärsamt att
tillgodose behovet indirekt diskriminering

Bestämmelsen innehåller förbud indirekt diskriminering och harett mot
sin förebild i EG-förslaget tillnärmaste bevisbördedirektiv. harDen
behandlats i avsnitt kapitel7.4.3. harI 6 lämnats övergripandeen mer
översikt diskrimineringsbegreppets innebörd och tillämpning i olikaav
sammanhang, också 3 §se ovan.

Bestämmelsen bör läsas tillsammans med 6 § i vilkasom anger
faktiska situationer förbudet gäller. Reglerna kompletterar varandra på
så förbudet5 § indirekt diskrimineringsätt och 6 §att motanger anger
vilka faktiska förfaranden omfattas diskrimineringsförbudetsom av

Bestämmelsen sikte på fall då olika fall behandlas lika medtar
diskriminerande effekter. Så kan fallet bestämmelse,när ettvara en
kriterium eller förfaringssätt framstår helt neutralt förhållandeett isom
till med olika sexuell läggning, det i själva verket ipersoner men
praktiken missgynnar med viss sexuell läggning, eftersompersoner en
väsentligt andel med den läggningenstörre inte kanav personer
uppfylla kravet.

kapitelI har6 exempel hurpå indirekt diskriminering påangetts
grund sexuell läggning kan har ocksåDärut. angetts ettav se
antagande förbudet indirekt diskriminering i inte5 §att motom
kommer ha lika praktisk betydelse förbudet direktatt stor motsom
diskriminering i 4

Om indirekt diskriminering föreligger i enskilt fall efterett avgörs
intresseavvägning. förIntressen respektive visst förfarandemot etten

ställs varandra enligt den s.k. proportionalitetsprincipen. efterFörstmot
avslutad intresseavvägning kan ställning till diskrimineringtaman om
förekommit eller ej. Det iandra därmed intemeningen är attsom anges
uppfatta undantag från förbudet diskriminering,mot utansom som en
del i bedömningen fråga alls diskriminerandeär ettav om om
förfarande. föreliggerHär skillnad i förhållande till förbudet moten
direkt diskriminering i 4

Intresseavvägningen sker i enligt vad itre steg närmaresom anges
avsnitt 7.4.3. Om verksamhetsbehovet godtagbart först.är prövas
Därefter bedöms tillämpningen det omstridda kriteriet ärom av en
lämplig åtgärd för nå verksamhetsbehovet. Slutligen bedöms detatt om
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nödvändigt tillämpa kriteriet för tillgodoseär att att
verksamhetsbehovet. Det skall med andra 0rd inte föreligga några
alternativa handlingssätt, för kriteriet skall få tillämpas.att

Skydd vid rekrytering och under pågående anställning

6 Förbuden diskriminering§ i 4-5 gäller arbetsgivarennärmot
sökande till anställningsintervju, beslutar anställningsfrågani ellertar ut

vidtar åtgärd under anställningsförfarandet,annan
beslutar befordran eller arbetstagare till utbildning för befordrantar utom

eller
tillämpar lön eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet, säger

avskedar, ellerperrnitterar vidtar andra ingripande åtgärder motupp, en
arbetstagare.

Bestämmelsen i vilka faktiska situationeranger
diskrimineringsförbudet gäller. Saken har utvecklats avsnittinärmare

Bestämmelsen bör läsas7.5. tillsammans med själva
diskrimineringsförbuden i 4-5 §§. Reglerna kompletterar varandra på

förbudetså och diskriminering4 5 §§ och 6 §sätt att motanger anger
vilka faktiska förfaranden omfattas diskrimineringsförbudet.som av

det gäller arbetssökande i punkten omfattas arbetsgivaresNär 1
åtgärderanställningsbeslut och alla och underlåtenheter föregårsom

förbudet. Diskriminerande förfarandendetta vid hanteringav av
ansökningshandlingar, urval till anställningsintervjuer, referenstagning

tidigare arbetsgivare,och andra kontakter med lämplighetstester och
andra arbetsgivare kanåtgärder tänkas vidta under ettsom en

omfattasanställningsförfarande också. Lagtexten inteanger
uttömmande de fall där diskriminerande kan förekomma inför ett
anställningsbeslut, exempel på sådana situationer.ärutan att se som

anställningsbeslut har fattats förutsättningAtt inte förett är atten
förbudet skall kunna åberopas. sökande fårinteEn ettensam som

Ävenkan förbudetarbete gällande. anställningsförfarandegöra ettom
avbryts och ingen anställs kan diskriminerande förfaranden under

gällerrekryteringen angripas. arbetsgivareDet inte villt.ex. om en
anställa homosexuell arbetssökande på grund dennes sexuellaen av
läggning och anställerinte någon alls.

I punkten 2 diskriminering kan förekomma dåävenattanges
arbetsgivaren beslutar befordran eller arbetstagare tilltar utom
utbildning för befordran. Gränsdragningen inte alltid självklarär när
det gäller beslut befordran den redan anställd. Ettett ärom av som
beslut befordran eller utbildning kan ettom om vara
arbetsledningsbeslut eller någon gång sådan ingripande åtgärden som
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befordranomtalas punkten se nedan. beslut skulle ocksåi 3 Ett om
beslut anställning. Genomnågon gång kunna ett attomses som

fall den osäkerhetlagtexten uttryckligen dessa två somanger anses
finnas den punkten undanröjd.kunnat på

anställningsförhållandet punktengäller det bestående 3detNär
vad utvecklats avsnittsituationer i enlighet med i 7.5.2.tre somavses

anställningsvillkor, det andraförsta fallet gällerDet
ingripande åtgärder frånarbetsledningsbeslut och det tredje

fråga anställningsvillkor kanarbetsgivarens sida. Diskriminering i om
ellerarbetstagare erhåller lägre lön andra intebestå i viss änatt en

eller andra.åtnjutande förmåner villkorkommer i samma somav
fråga arbetsledningsbeslut består iDiskriminering i att enom

sexuell särbehandlas arbetsgivarenarbetstagare med viss läggning när
arbetsrättslig Typiskafördelar arbetet i vedertagen mening.leder och

och vilkaledningsbeslut beslut hur mångaexempel på är om
utföra arbete, hur arbetet skallskall visstarbetstagare sättas ettattsom

utbildningskall till förrnan eller genomgåorganiseras, utsesvem som
arbetsplatsen.ordningsföreskifter på Dettaoch beslut ärom

ensidigt beslutarförhållanden arbetsgivaren om.som
konkretaingripande åtgärderDiskriminering i fråga andra avserom

märksnackdel för arbetstagare.åtgärder till Härär t.ex.ensom
indragningavskedanden, permitteringar ochuppsägningar, av

förmåner.
förbudetför alla diskrimineringGenerellt gäller att tartre typerna av

tillförfaranden. kan hänvisasbagatellartade Härsikte endast på änmer
innebörden nackdel".anförtsvad under 2 § om avovansom

Uppgift meriterom

inte harhar anställts eller arbetstagarearbetssökande inte7 § En somensom
fåbefordran, har begärantill utbildning förbefordrats eller tagits rätt attut

utbildning,och omfattningenuppgift arbetsgivarenskriftlig arten avomen av
fråga den medandra jämförbara meriter iyrkeserfarenhet och annanom

stället fick arbetet eller utbildningsplatsen.sexuell läggning isom

skyldig tillarbetsgivareBestämmelsen innebär är attatt enen
anställts eller till arbetstagare intearbetssökande inte somsom en

uppgifterutbildning för befordran, lämnabefordrats eller tagits tillut
erhöllsexuell läggning i ställethos den medmeriter annan somom

arbetet eller utbildningsplatsen.
bestämmelsen finns jämställdhetslagen.Förebilden till i

omfattningenfaktiska uppgifter ochEndast såsom arten av
liknande omfattasutbildning, yrkeserfarenhet och av
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uppgiftsskyldigheten. Arbetsgivaren skyldiginte lämna uppgifterär att
referenser och andra vitsord och inte heller uppgifter negativom art.av

Skyldigheten gäller vidare bara beträffande förmeriter den fåttsom
anställningen eller utbildningsplatsen. Uppgifter avseende andra
medsökande behöver inte lämnas ut.

En särskild svårighet hur den arbetssökande och arbetsgivarenär
skall kunna säkra på den erhöll anställningen ellerattvara som
utbildningsplatsen har sexuell läggning den sigänannan som anser
förbigången. bedömerVi godtagbar lösning kanatt atten vara man som
utgångspunkt den inte utifrån eller andras uppgiftertar att som egna
framstår homo- eller bisexuell kan heterosexuell.antassom vara

Uppgiftsskyldigheten inte sanktionerad. En arbetssökandeär som
misstänker han eller hon för diskriminering kan dockatt vändautsatts

tillsig DO och få del de begärda handlingarna via DO:s tillrättav
uppgifter arbetsgivaren inte hörsammat begäran enligt jfr7 § 19om en
§-

Förbud repressaliermot

arbetsgivare får8 § En inte arbetstagare för påutsätta repressalier grunden av
arbetstagaren har anmält arbetsgivaren for diskriminering enligt denna lag.att
Den i arbetsgivarens ställe har besluta arbetstagaresrätt attsom om en

arbetsförhållanden skall vid tillämpning första stycket likställas medav
arbetsgivaren.

bestämmelse,Denna behandlats i avsnitt uttrycker7.8, förbudettsom
repressalier formi arbetsgivare straffar ellermot hämnas påattav en

den arbetstagare anmält arbetsgivaren för diskriminering.som
Som exempel där skyddsregeln kan tillämpas kan nämnas

situationer där arbetstagare får kännas vid försämring sinaen en av
arbetsvillkor eller förväntad förmån uteblir. Det kan sigröraen om
försämrade arbetsuppgifter, arbetsbelastning, onormala kravstörreen
på övertid, uteblivna förmåner eller liknande repressalieâtgärder.
Bestämmelsen reglerar alltså inte sådana trakasserier i 9som avses

Förbudet riktar sig arbetsgivaren. Den i arbetsgivarensmot som
ställe har besluta arbetstagaresrätt arbetsförhållandenatt likställsom en
med arbetsgivaren. Härmed arbetsledare och personalchefer.t.ex.avses
Arbetsgivarens innefattar alltså alla har ledande ställningansvar som en

andra arbetstagareöver och vilkas beslut direkt kan påverka den
enskilde arbetstagarens arbetsförhållanden eller villkor.

skyddDetta endast arbetstagare, inte arbetssökande.avser

Skyldighet åtgärderutreda och vidtaatt trakasseriermot
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fårarbetsgivare kännedom9 § En arbetstagare sig haattsom om en anser
blivit påför trakasserier grund sexuell läggningutsatt annanav av en
arbetstagare skall omständigheternautreda kring de uppgivna trakasserierna
och förekommande fall vidta de åtgärder skäligeni kan krävas för attsom
förhindra fortsatta trakasserier.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.6.1.
Regeln innebär skyldighet för arbetsgivaren utreda mobbningatten

och andra trakasserier arbetstagare och vidta åtgärder i syfteatt attav
få slut pågående trakasserier. första handpå Fråga här iär om
trakasserier från andra arbetstagare, trakasserier frånocksåmen
arbetsgivarföreträdare i förekommande fall. förhållandetDet attavses

företrädare för arbetsgivaren kan ligga bakom trakasserierna hindraren
arbetsgivaren skyldig vidta åtgärder; denneinte ävenäratt att

företrädare arbetstagare förhållande tillbetrakta iär att som
arbetsgivaren/företaget Om exempelvis förmån elleretc. en
personalhandläggare sig skyldig till trakasserier, åligger detgör

högre organisationen, eller hierarkin, vidta åtgärderansvariga i attupp
de nås uppgifter trakasserierna. faller eventuellaDäremotnär av om

från fackliga ellertrakasserier organisationer andra utomstående
skyldigheter.utanför arbetsgivarens

skyldigheter gäller avsiktliga trakasserier, dvs. fallArbetsgivarens
trakasserar kännedom dendär den med utsattesom agerar en om

och eller borde dennearbetstagarens sexuella läggning inser inse att
Allmänna attityderden kränkande behandlingen. negativasigmotsätter

finnas arbetsplatser,och förhållningssätt till homosexuella kan påsom
flera individer faller utanförinte riktas just ellermotmen ensom

tillämpningsområde.regelns
trakasserade klart för den trakasseraråligger denDet göraatt som

forrnlöstbeteendet ovälkommet. bör kunna helt iDettaär görasatt en
skriftlig kontakt eller förmedlingmuntlig eller t.ex. avgenom en

skyddsombud,arbetskamrat. alternativ kan kontaktaEtt attvara
fackligayrkesinspektionen eller någon från den organisationen på

arbetsplatsen för hjälp. Orden trakasserier eller mobbning skall inte
behöva användas det bevissynpunkt lämpligtgivetvis äräven attom ur

Ofta det uppenbart för bådearbetstagaren tydlig. lärär envarvara
beteendet denvilken avsikt den trakasserande har och hur mottas av

särskildför trakasserierna. sådana fall behöver inte någonIutsättssom
framställning ske. det dock den har visa bådeYtterst är utsatte attsom
den trakasserande avsikten och den trakasserar förstått frågaatt attsom

trakasserier den enskilde önskar för.inteär utsättassomom
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Arbetsgivarens utredningsplikt bör initieras behörig företrädarenär
för arbetsgivaren erhåller kännedom arbetstagareatt sigom en anser

eller ha förutsättas mobbning eller andrautsatts trakasserier på grund
sexuell läggning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall alltså inteav

med ingripa tillsvänta han eller hon heltatt säker på så fallet.är äratt
För krav på agerande från arbetsgivarenatt skall kunna ställas måste
denne få kännedom trakasserierna. de fallI då missförhållandenaom
inte uppenbara för arbetsgivarenär måste det åligga den förutsättssom
trakasserierna påtala dessa för arbetsgivaren.att

Arbetstagaren bör inte avkrävas bevisning trakasserierna. Omom
arbetsgivaren kan flera orsaker ligger bakom mobbningen,anta att och

den sexuella läggningen dem, böratt dettaär tillräckligt fören av vara
utredningsansvaret skall utlösas. Arbetsgivarenatt bör underlåta att

endast han eller hon alldeles säker påär påståendenaagera attom om
trakasserier på grund sexuell läggning ogrundade.ärav

Arbetsgivaren bör utreda omständigheterna på det detisätt som
enskilda fallet bäst bringa klarhetär ägnat i vad förevarit.att Isom
detta ligger främst reda på eller vilka trakasseraratt ta ochvem som
vilka uttryck trakasserierna sig, i drag. Arbetsgivaren börtar intestora
låta utredningen vid konstaterandet 0rd stårstanna ord. Hanatt mot
eller hon bör bilda sig uppfattning riktigheten denen egen om av
klagande arbetstagarens påståenden trakasserier.om

I andra bör arbetsgivaren vidta åtgärderett försteg förhindraatt
fortsatta trakasserier. Om trakasserierna upphört förefaller
arbetsgivaren inte kunna avkrävas någon vidare aktivitet. fallI av
upprepade och alltjämt pågående trakasserier skall arbetsgivaren
bemöda sig lösa problemen. Exakt vilka åtgärderatt ärom som
lämpliga eller nödvändiga deti enskilda fallet omöjligt slå fast iär att
förväg. Omständighetema i det enskilda fallet här avgörande.är

En begränsning i arbetsgivarens ligger i endast deattansvar
åtgärder skäligen kan krävas måste vidtas. Arbetsgivarens åtgärdersom
skall skäliga dels i den meningen de vidtas dröjsmål ochatt utanvara
skall kunna effekt, dels på så fråganantas trakasseriersätt attge om
inte orimliga proportioner det gäller kostnadernär och viddent.ex.ges

ingripanden dem står bakom trakasserierna.mot Iav
skälighetsbedömningen spelar flertal omständigheter in, såsomett
trakasseriemas och omfattning, arbetsplatsensart storlek och
utformning, arbetstyrkans sammansättning, arbetsgivarens och
verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Säkerligen det iär
allmänhet befogat med samtal både med den förutsattssom
trakasserier, den eller de står bakom trakasserierna och andrasom
arbetstagare. Kanske det ibland lämpligtär med ökad information till
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våldhomosexualitet,allmäntanställda,de mott.ex. omom
hiv/aids.homosexuella eller om

principerallmännamed beaktandekanArbetsgivaren omav
denolika åtgärder-skydd vidtaochanställningstrygghet mot som

medlämpligtförefaller dethandförstaandra. Itrakasserar vara
sluta medskallden trakasseraruppmaningartillsägelser och att somom

varning,Härefter bör arbetsgivarenhandlandet. övervägaoönskadedet
till budskan stådisciplinpåföljderolikaochomplacering samt-som

trakasserar.denuppsägningytterst somav-
arbetsplatsenpårepresentationenden fackliganaturligtDet är att

beslutochdel både utredningenaktiv iavdelningeneller inom tar en
utomstående förhjälpanlitabör kunnaArbetsgivarenåtgärder. avom

lämpliga. Vidvilka åtgärderbedömningen ärochutredningen somav
arbetsgivarennaturligtframstådetbrott kanmisstanke attsomom

polis.tillkallar
skall haalltiddennearbetsgivarenkrävaskan knappast attDet av
Allmäntpågående trakasserier.påfå slutmed sinframgång strävan att
fackligamedsamrådiarbetsgivare,denkan sägas att som

ochföretagshälsovårdfallförekommandeoch iorganisationer
för fåbegärasrimligen kanvadha gjortkan attliknande, sägas som
har brutitmissförhållandena, inteoch slut påförhållandenaklarhet i

bestämmelsen.mot
ingripa, 15underlåtenhetpåföljd förskadeståndOm att sesom

Påföljder

Ogiltighet

sådaneller medgerföreskriverdetutsträckningogiltigt i denavtal§10 Ett är
lag.enligt dennaförbjudendiskriminering ärsom

enligt dennaförbjudetnågotpåarbetstagare ärDiskrimineras sätt11 § somen
bestämmelsenskallarbetsgivaren,avtal medbestämmelse ilag ettengenom
bestämmelsenbegär det.arbetstagaren Harogiltig,förklarasjämkas eller om
detta i övrigtskäligen kan krävasdet inteavtaletsådan betydelse för attatt

hänseendefår avtalet järnkas iinnehåll,oförändrat ävengälla med annatskall
ogiltigt.förklarashelheteller i sin

dennaenligtförbjudetnågotarbetstagareDiskrimineras sätt ärsomen
sådanavtal eller vidtararbetsgivarenlag säger ettatt annanenuppgenom
begärogiltig, arbetstagarenförklarasrättshandlingenskallrättshandling, om

det.
tillämplig.10gäller inte §Vad har ärsagts omnu



SOU 1997: 175 örfattningskommentarF 193

Skadestånd

12 § Om arbetssökande diskrimineras arbetsgivaren bryteratt moten genom
förbudet 4-6 §§ skall arbetsgivaren skadeståndbetala till den arbetssökande
för den kränkning diskrimineringen innebär.som

§ Om arbetstagare13 diskrimineras arbetsgivaren bryteratt moten genom
förbudet i 4-6 skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren for
den förlust uppkommer och for den kränkning diskrimineringensom som
innebär.

14 § Om arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 9 § skallen
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren for den kränkning
underlåtenheten innebär.

§ arbetstagare15 Om för repressalier skallutsätts i 8 §en som avses
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som
repressalierna innebär.

det skadestånd16 § Om skäligt kan enligt 12-15 ned eller heltär sättas
falla bort.

Bestämmelserna ogiltighet och skadestånd har behandlats i avsnittom
7.10. Reglerna i 10-16 och första11 12 13 §motsvarar samt
stycket, och i 1994 års lag14 15 etnisk diskriminering.mot
Förarbetena till den lagen alltså ledning för bestämmelsernasger
tillämpning. Endast arbetstagare har till ekonomiskt skadestånd.rätt

behandlatsSkälet härför har i avsnitt 7.10.1. Skyldigheten att utge
allmänt skadestånd gäller falletdet arbetsgivare underlåteräven att en

ingripa trakasserier grund sexuell läggning och fallatt mot av av
repressalier på grund anmälan diskriminering.av om

Lagen inte någon motsvarighet till 25 § andra stycketupptar
jämställdhetslagen och 13 andra stycket i§ 1994 års lag etniskmot
diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

17 § En arbetssökande eller arbetstagare sig ha behandlats på sättettsom anser
förbjudet enligt denna lagär kan vända sig tillsom

Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen rådskall ge
och stöd till den enskilde.

arbetsgivareEn skyldig lämna uppgifterär att när
Diskrimineringsombudsmannen biträder begäran enligt 7en

7 17-1547
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Diskrimineringsombudsmannen finns bestämmelser i lagen 1998:000Om
Diskrimineringsombudsmannen.om

behandlats Bakgrunden tillBestämmelsen har i avsnittet 7.11.
Ombudsmannen etniskändringen benämningen motav

Diskrimineringsombudsmannen ochdiskriminering till av
till Dislcrimineringsnämndenetnisk diskrimineringNämnden mot

1.6.har behandlats i avsnitt 7.1
rådgivande roll i förhållande till enskildaförsta stycket DO:sI anges

sig ha blivitarbetssökande och arbetstagare. Den som anser
förfördelad strid med lagen, böreller idiskriminerad, på sättannat

fråga därför råd och stöd. viktig DO:skunna vända sig till DO En
skall väckas ierfarenhet får betydelse talankompetens och är om

framgårtill och DO:sdomstol. kan hänvisas 20 21Här attvarav-
talerättenenskildes medgivande ochföra talan beror den atträtt att av

fackligaförhållande till den organisationen.subsidiär iär
skyldig lämnaarbetsgivareandra stycketI är attatt enanges

enligtbiträder begäranDiskrimineringsombudsmannenuppgifter när en
7

upplysningskaraktär, erinrartredje stycket,Det är attomav rensom
verksamhet finns i denochbestämmelser DO:snärmare om ansvar

avsnitt .8.särskilda DO-lagen se 7.1 l

Vite

enligt § andraefter uppmaning 17inte sigOm arbetsgivaren18 § rättar en
arbetsgivarenvid föreläggaDiskrimineringsombudsmannen vitefårstycket,

överklagas hoskanSådant vitesföreläggandedet.göraatt
får överklagas. TalanNämndens beslut inteDiskrimineringsnämnden. om

videnligt denna lag förs tingsrätthar förelagtsutdömande vite avsomav
Diskrimineringsombudsmannen.

framgår DObehandlats avsnitt Härhar i 7.ll.5.Bestämmelserna att
situationen.arbetsgivare vite i den angivnaföreläggaäger rätt att

Rättegången i diskrimineringstvister

reglerillämpligaT

lagenskall handläggas enligtMål och 8-16tillämpningen 4-619 § avom
rättegången i arbetstvister.1974:371 om

arbetsgivareockså arbetssökande ocharbetstagareDärvid somanses som
någon sökt arbete hos.också den harsom
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Andra stycket gäller också reglerna tvisteförhandling i lagennär om
1976:580 medbestämmande arbetsliveti tillämpas i tvist enligt 4-6om en
och 8-16 §§.

Bestämmelsen har behandlats i utformats7.12.1. enlighetDen i med
motsvarande regler i jämställdhetslagen och 1994 års lag etniskmot
diskriminering. Innebörden diskrimineringstvister enligt lagenär att
skall betraktas arbetstvister i den mening isom som avses
arbetstvistlagen. andraI stycket jämställs uttryckligen arbetssökande
med arbetstagare och förklaras arbetsgivarepresumtiv iävenatt en
lagens mening betrakta arbetsgivare.är att som

Avsikten med tredje stycket säkerställaär att att
diskrimineringstvister föregås tvisteförhandlingar, där sådana kanav
förekomma, därmedoch blir förberedda på andrasättsamma som
arbetstvister.

föraRätt talanatt

20 § fårI tvist enligt 19 Diskrimineringsombudsmannen§ föra talan fören en
enskild arbetstagare eller arbetssökande, den enskilde medger det ochom om
ombudsmannen finner dom i tvisten betydelsefull föratt ären
rättstillämpningen eller det finns särskilda skäl för det. Omannars
ombudsmannen fårfinner det lämpligt han eller hon i rättegång förasamma
också talan ombud för den enskilde.annan som

Ombudsmannens frågorbeslut i enligt första fårstycket inte överklagas.
Ombudsmannens talan enligt första stycket fors vid Arbetsdomstolen.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.l2.2. Den uttrycker på-
motsvarande regler i jämställdhetslagen och lagensätt motsamma som

etnisk diskriminering DO har talerätt i de falli AD den enskildeatt-
medger det och D0 finner finnsdet skäl för talan. När DO föratt en
talan DO och inte den enskilde formelltär i målet.part- —

§21 När arbetstagarorganisation har talanföra för den enskilderätt atten
enligt 4 kap. lagen5 § 1974:371 rättegången arbetstvister, fåriom
Diskrimineringsombudsmannen föra talan bara organisationen inte det.görom

Vad den lageni föreskrivs den enskildes ställning i rättegångensom om
skall tillämpas också ombudsmannen för talan.när

Bestämmelsen, behandlats i avsnitt 7.12.2, DO:s talerättattsom anger
subsidiär förhållandei till denär enskildes fackliga organisation.
Andra stycket innebär den enskilde behandlas i måletatt partsom

förDO talanäven när i målet. harDetta betydelse förpartsom
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sanningsförsälcran ochinställelse och förhör underjävsfrågor, personlig
betyder också DO måste avvaktafrågor bevisningen.andra Det attom

vill föraställningstagande till denfackligaden organisationens om
talan.kan väckamedlemmens talan innan DO

beslutskadestånd med anledningenligt 13 §§ Talan22 ettav omom
fåroffentlig ställningarbetsgivare medhar meddelatsanställning av ensom

laga kraft.anställningsbeslutet har vunnitinte innanprövas

arbetssökandeskadestånd tilltalanregel innebärDenna att enen om
förrän anställningsbeslutetfårhos offentlig arbetsgivare inte prövasen

möjlighetarbetssökande har alltsålaga kraft.har vunnit Den att
därefter väckaochbeslut till sista instansöverklaga arbetsgivarens

överklaga och sedanfrånkan också avståtalan. eller honHan att
kraft väcka talan.beslutet vunnit laga

Preskription m.m.

avskedande skallelleranledning uppsägningnågon talan medför23 § Om av
andrastycket, 38 §andra och tredje 37tredje stycket, 35 §andra och34 §

andra meningenstycket43 § första39-42 §§stycket andra meningen, samt
anställningsskydd tillämpas.lagen 1982:80och andra stycket om

och 68skall 64-66någon talan i 23 §fråga24 § I än som avsesannanom
med dentillämpasmedbestämmande i arbetslivetlagen 1976:580 om

stycket första meningen§ förstatidsfrist i 66skillnaden denatt som anges
två månader.skall vara

beslutskadeståndstalan med anledningfråga§ ett25 I omavenom
offentlig ställning,medmeddelats arbetsgivareharanställning enavsom

lagadå anställningsbeslutetfrån den dagenligt §räknas tidsfristema 24 vann
kraft.

behandlasDiskrimineringsombudsmannenförs26 § Talan som omavsom
arbetssökande.eller denpå arbetstagarentalan hade forts vägnaregna av

förstamed 24 25 §Bestämmelserna i 23-26 överensstämmer
etnisklagårsandra stycket och 27 § i 1994stycket, 26 23 § mot

diskriminering.
förlängda frister för talansinnebär DO harRegeln 26 §i att samma

arbetssökande eller arbetstagare.enskildväckande som enm.m.
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8.2 Förslaget till lagny om

Diskrimineringsombudsmannen

Förslaget till lag Diskrimineringsombudsmannen harDOny om
behandlats i avsnitt 7.1 1.8. bestämmelserLagen DO ochutgörs av om
den Nämndennuvarande etnisk diskriminering. Vi förslår DOmot att
byter till Diskrimineringsombudsmannen i stället förnamn
Ombudsmannen etnisk diskriminering och nämnden bytermot att

till Diskrimineringsnämnden.namn
Delvis den lag föreslårvi likalydande med 1986 års lagär mot

etnisk diskriminering DO-lagen bestämmelser överfördes tillvars
1994 års lag etnisk diskriminering. Vägledning kan därmedmot
fortfarande i tillämpliga delar hämtas förarbetena till lag1994 årsur
prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:AU9, rskr 1993/942182, SFS

där gjorda hänvisningar1994:134 och till 1985/86:98 angåendeprop.
den gamla DO-lagen.

EDA-utredningen har i SOU lämnat1997:174 förslag till lagens
lydelse de delari etnisk diskriminering. kommerLagen attsom avser
bestå bestämmelser DO:s roll det gäller både etnisknäromav
diskriminering och diskriminering i arbetslivet på grund sexuellav

fullständighetensläggning. skullFör återges här EDA-även
utredningens lagförslag.

Lagens ändamål

ändamål§ lag har till motverka1 Denna etnisk diskriminering ochatt
diskriminering arbetsliveti grund sexuell läggning. Med etniskav
diskriminering eller missgynnas iattavses en person en grupp av personer
förhållande till andra eller för eller kränkandeorättvissätt utsättsannat
behandling på grund hudfärg, nationellt eller elleretnisktav ras, ursprung
trosbekännelse. Med diskriminering arbetslivet grund sexuell läggningi av

arbetssökande eller arbetstagare med viss sexuell läggningattavses
förhållandemissgynnas i arbetssökande ellertill arbetstagare med annan

sexuell läggning.

Diskrimineringsombudsmannen

2 § Regeringen ombudsman skall verka för etniskutser atten som
diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller andra områden av
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arbetslivet grund sexuelloch för diskriminering isamhällslivet att av
förekomma.läggning inte skall

med nuvarande och § i 1994i princip l § 2Reglerna överensstämmer
varifrån de överförts med ändringetnisk diskriminering,års lag mot av

lagens ändamål sikte påoch med tilläggetombudsmannens att tarnamn
grundarbetslivet påoch diskriminering ibåde etnisk diskriminering av

sexuell läggning.

diskrimineringEtnisk

på medverka till denråd ochOmbudsmannen skall§3 sätt attannatgenom
till rättigheter.diskriminering kan sinafor etnisk tautsatts varasom

myndigheter,överläggningar medvidareOmbudsmannen skall genom
ochopinionsbildning, informationoch organisationerföretag samt genom

till åtgärder etnisk diskriminering.initiativliknande sätt mottaannat

etniskarbetssökande förskall särskilt motverkaOmbudsmannen utsätts4 § att
ochockså med arbetsgivareskall i kontaktOmbudsmannendiskriminering.

olikaförhållande mellanarbetstagarorganisationer främjaberörda gottett
arbetslivet.etniska igrupper

1998:000efterlevnaden lagenskall tillsynOmbudsmannen överöva av
bestämmelserna i denenlighet medarbetslivet ietnisk diskriminering imot

lagen.

läggning.grund sexuelldiskriminering påinteoch3 4 avavser

grund sexuell läggningarbetslivet påDiskriminering i av

denmedverka tillråd och påskallOmbudsmannen§ sätt att5 annatgenom
tillkangrund sexuell läggningför diskriminering tautsatts varaavsom

rättigheter.sina
1998:000enligt lagentalan tvisterhar föra iOmbudsmannen rätt att om

med vadenlighetpå grund sexuell läggning iarbetslivetdiskriminering i av
i den lagen.angessom

sexuell läggning. Härpå grundenbart diskriminering§5 avavser
bestämmelsernatillRegeln knyterroll i sådana tvister.DO:s ananges

sexuellgrundarbetslivet pådiskriminering iDO i lagen mot avom
l.läggning se avsnitt 7.1

Diskrimineringsnämnden
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6 § Regeringen nämnd etnisk diskriminering skall beståutser moten som av
ledamöter. Ordföranden skall lagkunnigtre och ha erfarenhetvara som

domare.
Nämndens uppgifter ombudsmannen rådär i principiellt viktigaatt ge

frågor tillämpningen lagen 1998:000 etnisk diskriminering ochmotom av att
hos föreslåregeringen de författningsändringar eller åtgärderandra ärsom
ägnade motverka etnisk diskriminering.att

Nämnden skall vidare ärenden enligt lagenpröva 1998:000 etniskmot
diskriminering i arbetslivet och lagen 1998:000 diskriminering imot

påarbetslivet grund sexuell läggning.av

Bestämmelsen delvis 5 § i 1994 års lag etniskmotsvarar mot
diskriminering. Den Diskrimineringsnämnden enda uppgiftavser vars
såvitt diskriminering på grund sexuell läggning är attavser av

vitesförelägganden enligt den lagen.överpröva
Nämnden har inte till uppgift rådDO i principiellt viktigaatt ge

frågor tillämpningen den lagen diskriminering på grundmotom av nya
sexuell läggning eller föreslå författningsändringar.attav

8.3 Förslaget till ändring lagenav

1974:371 rättegången iom

arbetstvister

kap.1 Lagens tillämpningsområde

3 § Tvist skall handläggas enligt denna lag får i stället avtalsom genom
hänskjutas till avgörande skiljemän. Detta gäller dock fall iav som avses
31§ första eller tredje stycket lagen 1976:580 medbestämmande iom
arbetslivet. heller får i tvist föreningsrätt eller könsdiskriminering ellerom
otillbörlig särbehandling arbetssökande eller arbetstagare enligt lagenav
1994:134 etnisk diskriminering eller diskriminering enligt lagenmot
1998:000 diskriminering arbetslivet på grundi sexuell läggningmot av

gällande avtal,göras före tvistens uppkomst träffats tvisten skallattsom om
skiljemän förbehållavgöras for klandrarättutan parterna attav om

skiljedomen.

Lagen träder krafti den l januari 1999.

Ändringen, behandlats i avsnitt fine,7.10 in innebär förutomsom en
mindre språklig förändring endast hänsyn tagits till den lagenatt nya

diskriminering i arbetslivet på grund sexuell läggning.mot av



SOU 1997: 175örfattningskommentar200 F

sekretesslagentill ändringFörslaget8.4 av

1001980:

9 kap.

1982:80mål tillämpningen lagendomstol igäller hosSekretess20 § avom
arbetslivet,medbestämmande i1976:580anställningsskydd, lagen omom

lagen 1994:261offentlig anställning, 4-11 §§1994:260lagen31-33 §§ om
1991:433,jämställdhetslagenochfullmaktsanställning, 15-20 22-28om

diskriminering, lagenetnisk1994:134lagenoch 11-159 mot
grund sexuell läggningarbetslivet pådiskriminering1998:000 i samtmot av

ekonomiskaellerenskilds personligakollektivavtal uppgiftmål föri omom
närståendenågoneller honomden enskildekanförhållanden, det attantasom

röjs.uppgifteneller betydandeavsevärd skadalider men om
år.högst tjugogäller sekretessen iallmän handlingIfråga uppgift iom

ellerJämställdhetsombudsmannengäller ärende hosi§ Sekretess21
uppgift1991:433 förjämställdhetslagenJämställdhetsnämnden enligt om

denförhållanden, det kaneller ekonomiskapersonligaenskilds antas attom
uppgiften röjs.skada ellerenskilde lider men om

Diskrimineringsombudsmannen ochgäller hosSekretess
etnisk1994:134enligt lagenDiskrimineringsnämnden ärendeni mot

grundarbetslivet pådiskrimineringlagen 1998:000 idiskriminering, mot av
Diskrimineringsombudsmannen för1998:000och lagensexuell läggning om

det kanförhållanden,ekonomiskapersonliga ellerenskildsuppgift omom
uppgiften röjs.ellerenskilde lider skadadenattantas ommen

1994:749lagenverksamhet enligtgäller iSekretess om
personliga ellerenskildsför uppgiftHandikappombudsmannen om

någonellerden enskildeförhållanden, det kanekonomiska attantasom
uppgiften röjs.skada ellernärstående liderhonom men om

enligt lagenärendeKonsumentombudsmannen igäller hosSekretess
medverkanavseendeförsöksverksamhet1997:379 avom

enskilds personligauppgifttvister föri vissaKonsumentombudsmannen om
skadaenskilde liderdenförhållanden, det kaneller ekonomiska attantasom

uppgiften röjs.eller men om
år.högst tjugohandling gäller sekretessen iallmänfråga uppgift iI om

1999.kraft den januariträder i 1Lagen
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Ändringama, behandlats i avsnitt 7.12.5, innebär hänsyn tagitsattsom
till den föreslagna lagen diskriminering i arbetslivet på grundmotnya

sexuell läggning förslagetoch till lagav ny om
Diskrimineringsombudsmannen.

Bestämmelserna möjlighet till sekretess för uppgifterger om
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i ärenden rörsom
diskriminering, repressalier på grund anmälan och arbetsgivarensav

utreda och ingripa trakasserier enligt den lagenatt mot motansvar nya
diskriminering på grund sexuell läggning.av

Ändringen i kap.9 21 § innebär hänvisning åter sker till denatt nu
särskilda lagen Diskrimineringsombudsmannen, på sättom samma som

Ävenfallet före 1994 års lag etnisk diskriminering. uppgiftermotvar
hos DO har samband med diskrimineringstvist och DO harsom en som

fallerbegärt in under begreppetin "uppgifter i ärende enligt DO-
lagen.
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Ekonomiska konsekvenser9 m.m.

Några de framlagda förslagen kommer de genomförs iatt vartav om
fall på kort sikt innebära ökade utgifter förvissa staten.

I avsnitt Förstärkning föreslår7.11.7 DO vi DO tillförsattom av
formi handläggare och biträdande DO. kanDettaresurser av en ny en

beräknas kostnad miljon kr.motsvara en av ca en
Nämnden diskrimineringetnisk dvs. Diskrimineringsnämndenmot -

i förslag kan förväntas fåvårt något ökad arbetsbörda, denmen-
ökningen torde bliinte kostnaden för detta understörre än att ryms
befintliga fallanslag. det bekant för EDA-utredningenI ärvart attoss

förslagSOU 1997:174 i sitt utgår från nämnden skall tillskjutasatt
ytterligare medel. ökning kan följa anledningDen i detsom av
förslaget torde tillräcklig för täcka ärenden enligt den lagävenattvara

föreslår.vi
Ärendena hos rörande anmälningar diskrimineringDO iom

arbetslivet kan förväntas medföra ökade kostnader för anlitaatt
advokat. Kostnadsökningen uppskattas till 300.000 kr.ca

det gäller bedömningarna förNär ekonomiska konsekvenser DOom
särkildkan erinras utredare tillkallats för förbereda ochatt attom en

genomföra bildandet integrationsmyndighet 1997:117.se Dir. Iav en
uppdraget ingår lämna förslag hur skallDo inomas iatt om
myndigheten. bedömning skall också denEn göras om nya

ellermyndighetens styrelse, delar den, kan den nuvarandeersättaav
diskriminering.Nämnden etniskmot

Förslaget innebär enskilda i utsträckningäven störreatt personer
kan diskrimineringsprocesstänkas driva domstol och därvid vissai ien
fall anlita den allmänna rättshjälpen. Vissa ökade kostnader för denna
kan därför också förutses. Det dock svårt förutse i vilkenär att
utsträckning kan komma föras och vilken omfattning deattprocesser
kommer få. uppskattar ökningenVi till 500.000 kr.att ca

något ökad arbetsbörda förutses förEn kan Arbetsdomstolen och
andra domstolar. bedömer domstolarnaVi inte behöver tillskjutasatt
ytterligare resurser.

Folkhälsoinstitutet skall enligt förslaget ha kvar de uppgifter som
idag följer det särskilda regeringsuppdraget. Vi bedömer inte detattav

några särskilda konsekvenser ekonomisk art.ger av



SOU 1997: 175 Ekonomiska konsekvenser 203m.m.

Vi också skyldiga redovisa i vilkenär utsträckning utredningensatt
förslag får regionalpolitiska effekter, effekter för jämställdheten mellan
kvinnor och konsekvenser för brottsligheten och detmän samt
brottsförebyggande arbetet. Vi skall också förutsättningslöst pröva
frågan offentligt åtagande.om

I princip förslagvårt påverka förhållandenaär ägnat påatt
arbetsmarknaden. Vi kan dock inte några regionalpolitiskaattse
konsekvenser förslagvårt i den meningen sysselsättningen i olikaattav
delar landet kommer påverkas. kan dockDet erinras förslagetattav om

DO inordnas i den integrationsmyndigheten ochatt attom avses nya en
utgångspunkt den myndighetens huvudsakliga verksamhet skallär att

lokaliserad i Norrköping.vara
kanVi inte bedöma förslaget medför några konsekvenser förom

jämställdheten mellan kvinnor och män.
Vårt förslag till lag diskriminering kan ha vissamot antasen ny

effekter det gäller brottslighet och det brottsförebyggande arbetet.när
förefaller finnasDet samband mellan våldsbrott och andra brottnäraett

homo- och bisexuella och diskriminering i arbetslivetmot av
homosexuella. Detta gäller särskilt den diskriminering består isom
trakasserier. attitydförskjutningar förväntarDe vi och inte minstoss
den skyldighet utreda och försöka få trakasserier upphöra viatt att
föreslår, torde kunna innebära både brott förebyggs iatt större
utsträckning och begångna brott lättare klaras kan såledesDetatt upp.

erfarenheterna från tillämpningen den lagen i vissantas att av nya
utsträckning kan ha positiva effekter både på brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet.

detNär gäller omfattningen offentliga åtaganden innebär vårtav
förslag till börja med lag skall stiftas. Alternativet medatt att en ny
avtalslösningar eller andra lösningar innefattarinte offentligtettsom
åtagande avvisas. Likaså förutsätter tillsynen lagens efterlevnad medav
nödvändighet statligt enligt förslaget den idagviaett engagemang,
existerande myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. alltsåDet är
klart de mål ligger bakom vårt förslag innebär de åtagandenatt attsom

följer det bör offentliga.som av vara
Vårt förslag innebär i princip ändringaringa i Folkhälsoinstitutets

verksamhet. Därmed kan inte ställning till hittills uppnådda effektertas
institutets verksamhet.av
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Bilaga 1

centralbyrån,Statistiska SCB.frånRapporten

Undersökningen

Uppdraget

arbetslivetiförbud diskriminering"UtredninguppdragPå motomav
Arbetsmarknadsdepartmentet harvidläggning"grund sexuellpå av

Syftet medundersökning.genomförtcentralbyrånStatistiska en
sådanförekomstenfå uppfattningbl.a.undersökningen är att avomen

diskriminering.

Genomförandet

oktoberunder augustipostenkätgenomfördesUndersökningen som -
1997.

Frågeblankett

fickförsta frågornadeomfattade sidor. PåFrågeblanketten nio aven
deraspåeller någonde "vet" "tror"urvalspersonen att personsvara om

sexuella läggning. Dediskriminerad på grund sinarbetsplats blivit av
vilket/vilkamöjlighet beskriva påfick sedan sättattvet personernasom

förkundendiskriminerade. ochblivit SCB gemensamtansvarar
utformningen frågor.av
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Population och urval

Undersökningen gjordes urvalsundersökning.som en

Population i undersökningen förvärvsarbetande i åldernär 20 64 år.-
Som urvalsram användes SCB:s sysselsättningsregister avseende 1995.
Ett s.k. obundet slumpmässigt urval OSU omfattande 4 000ca
individer drogs från urvalsramen. För aktuella adressuppgifteratt
matchades urvalet SCB:s register totalbefolkningen RTB.mot över

Datainsamling

Enkäten skickades den 19 augusti 1997. Efter dryg vecka, denut 28en
augusti, skickades s.k. tack- och påminnelsekort till dem inteett som
skickat in något Till dem inte besvarat enkäten eftersvar. som
ytterligare två veckor skickades skriftlig påminnelse meden ny
blankett. Samtliga urvalspersoner besvaratinte enkäten den 22som
september ingick i bortfallsuppföljning telefonintervju.en genom

tabellenI nedan redovisas det slutliga resultatet datainsamlingen.av

Tabell A
Antal Procent

Urval 4 030
Övertäckning 67
Urval 3963 100,0netto
Enkät-/intervjusvar 3029 76,4
Bortfall 934 23,6

Övertäckning de bruttopopulationeniär inte tillhör denpersoner som
vill undersöka. Som Övertäckning dennai undersökninggrupp man

räknas de ensamföretagare.ärsom

Dataregistrering

inkomnaDe enkätema dataregistrerades i RODE-PC, ett program som
för dataregistrering fastaär svarsaltemativ.anpassat av
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uppräkningsförfarandeBearbetning och

bl.a.materialet genomgått vissa kontroller,Efter registrering har
dubblettkontroll.

till populationsnivå.har räknatsSvaren upp

haroch variansprogrammet CLANTabellprogrammet SPSS använts
därefter förts tillTabellema har EXCELvid tabellframställningen. över

vidare bearbetning.för

Övrigt

har genomfört undersökningen.Enkätfunktionen vid SCB
arbetsmarknad.vid för regionalUrvalsdragningen gjordes Programmet

datainsamling ochhar förB1omé—PetterssonSusan ansvarat
ochHolmberg har tagit fram tabeller i SPSSHelenadataregistrering.
ochför undersökningenSandqvist har varit ansvarigCLAN. Agneta

skrivit rapport.

för analys materialet.Kunden avsvarar

Sekretess

frågeblankettenhar ieller inteEftersom använtspersonnummernamn
datalagenssvarsdata har personregister imed någoteller i registret

från Datainspektionen inteDärför har tillståndmening inte upprättats.
krävts.

Kvalitetet

undersökningsmaterialet skattningarberäknas frånresultatDe ärsom
delar populationen, redovisnings-värden för populationen eller avav

befolkningenEftersom skattningarna bygger på urvalett avgrupper.
beakta förslumpfel förekommer. särskilt viktigavi Dessa är attvet att

litet.där antalet urvalspersoner relativtredovisningsgrupper är

det viktigtsäkerheten undersökningsresultatenbedöma iFör är attatt
undersökning.till andra fel kan förekomma ikänna ävenatt en
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Konfidensintervall

slumpmässigaDen osäkerheten varierar beroende på det skattade
procenttalets storlek och urvalets storlek för den redovisningsgnipp
skattningen Osäkerheten liten för skattningaräravser. som avser
samtliga individer i urvalet för mindreär störremen
redovisningsgmpper. Osäkerheten hos skattningen beräknas med ett
s.k. 95-procentigt konfidensintervall, vilket med 95 säkerhetprocents
inkluderar det värdet för populationen. I tabell 2-16 detsanna anges
halva konñdensintervallet för skattningen i kursiv stil direkt under varje
procentskattning.

Exempel: Tabell 8 Tycker Du homo- och bisexuellaatt
mindreär lämpliga förpersoner

vissa arbeten

Redovisningsgrupp Svarsalternativ "Ja, absolut"

årMän 34 12,5-
2,8

årKvinnor 34 2,5—
1,4

Drygt "förvärvsarbetande"12 i åldern 20 34 år tyckerprocent mänav -
homo- och bisexuella mindre lämpliga för vissa arbeten.äratt personer

Halva konñdensintervallet för denna skattning 2,2. Andelenär
"förvärvsarbetande" ålderni år i populationen tycker20 34män som-
så ligger då i intervallet 0,3 14,7 12,5 2,2 och 2,2.12,5procent +- -

"förvärvsarbetande"För kvinnor i åldern 20 år motsvarande34 är-
skattning 2,5 och halva konñdensintervallet Värdet1,4procent procent.
för populationen ligger således mellan och Eftersom1,1 3,9 procent.
intervallen för "förvärvsarbetande" i åldersgruppen 20 34 år ochmän -
"förvärvsarbetande" kvinnor i åldersgruppen år överlappar34 inte-
varandra finns det statistiskt säkerställd skillnad mellan andelama.en

Om intervallen för två redovisningsgmpper skall jämförassom
överlappar varandra skillnaden inte statistiskt säkerställd.är
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bortfallsredovisningUnderlag för

Nedan redovisas tabeller jämför urval, svarandegrupp och bortfall.som
definierade övertäckningenDen ingår i redovisningen urvalet.av

Uppgifter kommer från SCB:s register totalbefolkningen RTB.över

Tabell Bl Kön

Kön
Svarande BortfalletUrvalet

% % %Antal Antal Antal
2092 51,9% 1480 48,9% 569 60,9%Man

1549Kvinna 1938 48,1% 51,1% 365 39,1%
Samtliga 100%4030 100% 3029 934 100%

ÅlderTabell B2

Ålder Svarande BortfalletUrvalet
%% Antal % AntalAntal
36,3%-34år 34,5% 1032 34,1% 3391390
50,4%35-54år 2116 52,5% 1615 53,3% 471
13,3%år- 524 13,0% 382 12,6% 12455

Samtliga 100% 3029 100% 934 100%4030

Ålder/könB3 för urvaletTabell

Radprocent
Ålder KvinnorKvinnor MänMän

Antal Antal% % % %
34År 35,9% 639 33,0% 54,0% 46,0%751-

35-54 1071 51,2% 1045 53,9% 50,6% 49,4%
55- 270 12,9% 254 13,1% 51,5% 48,5%
Samtliga 2092 100,0% 1938 100,0% 51,9% 48,1%
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Ålder/könTabell B4 för de svarande

Radprocent
Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor

Antal % Antal % % %
År-34 521 35,2% 511 33,0% 50,5% 49,5%

35-54 768 51,9% 847 54,7% 47,6% 52,4%
55- 191 12,9% 191 12,3% 50,0% 50,0%
Samtliga 1480 100,0% 1549 100,0% 48,9% 51,1%

Ålder/könTabell B5 för bortfallet

Radprocent
Ålder Män Kvinnor MänKvinnor

Antal Antal% % % %
34År 38,5%219 120 32,9% 64,6% 35,4%-

35-54 282 49,6% 189 51,8% 59,9% 40,1%
68 5655- 12,0% 15,3% 54,8% 45,2%

Samtliga 569 100,0% 365 100,0% 60,9% 39,1%

Resultatredovisning

syfte undersökningen få uppfattning förekomstenEtt med är att en om
diskriminering arbetslivet grund sexuell läggning.i påav av

resultaten har bearbetats det få kännerNär visar sig det tilläratt som
förblivit sådan diskriminering.utsattapersoner som

förekomsten diskriminering arbetslivet på grundAtt imäta av av
sexuell läggning förenat med problem,är stora t.ex.

kännedom arbetskamratemas sexuella läggningom-
vetskapen diskriminering förekommerattom-
vetskapen den läggningensexuella orsak tillärattom ev.—

diskriminering.

undersökningen ställdes fråganI känner till påom man om personer
arbetsplatsen diskriminerats på antal olikaett sätt.
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tabellen nedanI redovisas den skattade svarsfordelningen för
respektive Inom hur många observationersätt. parentes anges som
skattningen bygger på.

någon påTabell 1 Känner Du till Din arbetsplatsperson som
på något/några pådiskriminerats följande grundsätt attav av

han/hon homosexuell eller bisexuellär

Fråga 7 Ja, jag Ja, jag NejNetvet tror Totaltsvar

% Antal % Antal % % Antal %
obs obs obs

A Sökt arbete, 0,2 7 0,2 7 98,4 321,1 100,0men
fåttinte anställning

FåttB 0,2 6 0,3 9sämre 97,7 481,7 100,0
anställnings- eller
arbetsvillkor

fåttC befordranInte 0,2 5 0,6 18 97,4 1,8 50 100,0

OmplaceratsD eller 0,5 5 0,6 18 97,1 1,9 50 100,0
förflyttats

Förbjudits utföraE 0,2 5 - 97,8 1,9 54 100,0-
arbetsuppgiftervissa

Tvingats slutaF - - 98,0 1,8 51 100,0- -

G Mobbats eller 0,9 25 1,0 28 96,4 1,8 49 100,0
trakasserats av
arbetskamrater

H Mobbats eller 0,4 13 120,4 97,3 1,8 51 100,0
trakasserats av
arbetsgivare/arbets-
ledare

påI Diskriminerats 0,4 11 0,5 13 97,5 1,7 48 100,0
annat sätt

framgårSom tabellen det få "Ja, jag vet". Enär svaratav personer som
uppskattning visar det mindreröratt än procentgrov som om en som
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någon/några blivit diskriminerade på något devet att personer av
angivna sätten.

Mobbning/trakasserier arbetskamrater och arbetsgivare/arbetsledareav
de former diskriminering känner till flest fallär av man av.

antalet har lämnats där diskrimineringDet vet attmansvar som
förekommit för uppskattninginte tillräckligt kunnaär göraatt en av
förekomsten diskriminering relation till arbetsplatsens storlek.iav

har därför valt med ord beskriva diskriminering några aspekterVi att ur
enkäten.itassom upp

fall skettkänner till har i de flesta påDen diskriminering som man
flesta fall skettarbetsplatser domineras kön. har påDeettsom av

offentliga sektorn statlig eller kommunal.arbetsplatser inom den
haftArbetsplatserna har de flesta fall fler tio anställda.i än

fler kvinnor diskriminerats i de fall beskrivits.Det är män än som som

gåttpå diskrimineringen tillHär följer exempel hur

mobbad arbetskamrater, gliringar, skvaller, skitsnack, brytandeav av-
ryktesspridning, skitprat, utfrysning,förtroenden, tråkningar, prat

bakom ryggen

kvalificerad,fick jobb välfick omplacerats,göra trotsannat,-
ats/fått utvecklas, kompetens har utnyttjbefordrad, utrymme att

från arbetsgivarentrakasserier-

förbjöds arbetaatt ensam-

på arbetsgivaren/arbetsledningenExempel orsaker angettsom

homosexualitet/sexuell läggning—
nedskärningar-
olämplig jobba med människor grund bisexuellvissa påatt av-
provocerat-
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frågorpå antaluppgiftslämnamafick rörenkätenI ett somsvara
bisexuella i arbetslivet.till ochinställningen homo-

för respektivepå frågornaredovisarföljer tabeller mänHär svarensom
åldersgrupper.olikakvinnor i

skall lägga sig i"Tyckerfråga Dudet gäller 19 DNär att staten om-
ellerbisexuellaanställa homo- ellervilleventuella arbetsgivareDin

Viden kan tolkas på tvåsåformulerad på sätt.denej" sätt attettär
vidochtabellerna 10, 15,frågan iresultatet påredovisar men
kantänka pådet viktigt Ja-svarenresultatentolkningen är att attav

från sida.inblandningoch negativbetyda både positiv statens

någon/någon roll för DigspelaSkulle detTabell 2 om
ellerhomo-några eventuella arbetskamrater ärDinaav

bisexuella
Samtliga

Konfidens-Fråga Procent19 A
intervall
0,74,1absolutJa,
1,09,2kanskeJa
1,670,7Nej
1,3tänkt på det 15,4inteHar
0,30,6svar
0,0100,0Totalt

bisexuellahomo- ellerTycker DuTabell 3 att personer
arbetenför vissalämpligamindreär

Samtliga

Konfidens-Fråga Procent19 B
intervall
0,9absolut 7,3Ja,
1,315,6kanskeJa
1,763,0Nej
1,2det 13,5inte tänkt påHar
0,30,7svar
0,0Totalt 100,0
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Tabell 4 Tycker du homo- och bisexuellaatt personer
skall förbjudas ha vissa arbetenatt
Samtliga

Fråga 19 C Procent Konfidens-
intervall

Ja, absolut 5,2 0,8
Ja kanske 9,5 1,1
Nej 73,2 1,6
Har inte tänkt på det l 1,2 1,1

0,8 0,3svar
Totalt 100,0 0,0

Tabell 5 Tycker du skall lägga sig i dinatt staten om
eventuella arbetsgivare vill anställa homo- eller
bisexuella eller ej
Samtliga

OBS Tänk på tolkningen Ja-svarenav

Fråga 19 D Procent Konfidens-
intervall

Ja, absolut 7,2 0,9
kanskeJa 7,9 1,0

Nej 73,8 1,6
Har inte tänkt på det 10,1 1,1

0,9 0,3svar
Totalt 100,0 0,0
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6 Tycker du arbetsgivare kanTabell sägaatt en upp en
får på han/honarbetsgivaren redaanställd attom

eller bisexuellhomo-är
Samtliga

Fråga Konfidens-19 E Procent
intervall

absolut 1,6 0,5Ja,
kanske 4,3 0,7Ja

88,4 1,1Nej
0,8tänkt på det 5,0Har inte
0,30,7svar
0,0Totalt 100,0
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någon någon/någraTabell 7 Skulle det spela för Digroll om
Dina eventuella arbetskamrater homo- bisexuellaär ellerav

och kvinnor olika åldersgrupperMän i

Fråga 19 A
påJa, absolut Ja, kanske Nej Har inte tänkt det Totaltsvar

Män
år34-

61,27,1 15,5 15,7 0,4 100,0
Konfidensintervall
2,2 3,1 4,2 3,1 0,5 0,0

år35 54-
6,0 12,4 64,2 16,5 0,9 100,0
Konfidensintervall
1,7 2,3 3,4 2,6 0,7 0,0

år55 äldreel
5,8 8,4 63,9 20,4 1,6 100,0
Konfidensintervall
3,3 3,9 6,8 5,7 1,8 0,0
Kvinnor

år34-
1,2 5,1 83,0 10,8 0,0 100,0
Konfidensintervall
0,9 3,3 0,0 0,01,9 2,7

år35 54—
1,7 4,6 77,8 15,1 0,8 100,0
Konfidensintervall
0,9 1,4 2,8 2,4 0,6 0,0

år55 el äldre
3,7 7,3 73,3 15,7 0,0 100,0
Konfidensintervall
2,7 6,33,7 5,2 0,0 0,0
Totalt mänoch kvinnor
4,1 9,2 70,7 15,4 0,6 100,0
Konfidensintervall
0,7 1,61,0 1,3 0,3 0,0
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Tabell 8 Tycker Du homo- eller bisexuella äratt personer
arbetenmindre lämpliga för vissa

och kvinnor olika åldersgrupperiMän

Fråga 19 B
på det Ej TotaltJa, kanske Nej Har inte tänktJa, absolut svar

Män
år34-

8,6 0,6 100,058,312,5 20,0
Konfidensintervall

2,4 0,7 0,03,4 4,22,8
år35 54—

100,015,9 1,017,3 55,510,3
Konfidensintervall

0,02,6 0,72,7 3,52,1
år55 äldre

100,015,7 2,122,0 50,89,4
Konfidensintervall

2,0 0,05,25,9 7,14,2
Kvinnor

år34—
100,09,6 0,076,511,42,5

Konfidensintervall
0,0 0,02,62,8 3,71,4

år35 54-
0,6 100,014,911,6 69,73,3

Konfidensintervall
0,5 0,02,42,2 3,11,2

år55 äldre
100,016,8 0,016,2 61,35,8

Konfidensintervall
0,00,06,9 5,33,3 5,2

Totalt och kvinnormän
100,013,5 0,715,6 63,07,3

Konfidensintervall
0,3 0,01,20,9 1,3 1,7



218 Bilaga 1 SOU 1997:175

Tabell 9 Tycker du homo- och bisexuellaatt personer
skall förbjudas ha vissa arbetenatt

och kvinnor i olika åldersgrupperMän

Fråga 19 C
påJa, absolut Ja, kanske Nej Har inte tänkt det Ej Totaltsvar

Män
år34-

7,1 10,7 73,9 7,7 0,6 100,0
Konfidensintervall
2,2 2,7 3,8 2,3 0,7 0,0

år35 54—
7,7 13,2 66,0 12,2 0,9 100,0
Konfidensintervall
1,9 2,4 3,4 2,3 0,7 0,0

år55 äldre
7,9 16,2 59,2 14,7 2,1 100,0
Konfidensintervall
3,8 5,2 7,0 5,0 2,0 0,0
Kvinnor

är34-
0,8 5,5 85,9 7,4 0,4 100,0
Konfidensintervall
0,8 2,0 3,0 2,3 0,5 0,0

år35 54-
3,1 5,5 78,3 12,4 0,7 100,0
Konfidensintervall
1,2 1,5 2,8 2,2 0,6 0,0

år55 el äldre 5
9,4 67,5 16,8 0,5 100,0

Konfidensintervall
3,3 4,2 6,7 5,3 1,0 0,0
Totalt och kvinnormän
5,2 9,5 73,2 11,2 0,8 100,0
Konfidensintervall
0,8 1,1 1,6 1,1 0,3 0,0
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Tabell 10 Tycker du skall lägga sig i dinatt staten om
eventuella arbetsgivare vill anställa homo- eller
bisexuella ejeller
Män och kvinnor i olika åldersgrupper

TänkOBS på tolkningen Ja-svarenav

Fråga 19 D
påJa, absolut Ja, kanske Nej Har inte tänkt det Ej Totaltsvar

Män
år34—-

9,2 9,4 72,6 7,7 100,01,2
Konfidensintervall
2,5 2,5 3,8 2,3 0,9 0,0

år35 54-
6,8 7,3 75,5 9,5 0,9 100,0
Konfidensintervall
1,8 1,8 3,0 2,1 0,7 0,0

år55 el äldre
2,6 6,3 78,5 11,0 1,6 100,0
Konfidensintervall
2,3 3,4 5,8 4,4 1,8 0,0
Kvinnor

år34—
11,0 10,4 65,8 12,1 0,8 100,0
Konfidensintervall
2,7 2,6 4,1 2,8 0,8 0,0

år35 54—
5,8 8,2 74,3 11,0 0,8 100,0
Konfidensintervall
1,6 1,8 2,9 2,1 0,6 0,0

år55 äldre
5,8 2,1 81,7 10,5 0,0 100,0
Konfidensintervall
3,3 2,0 5,5 4,4 0,0 0,0
Totalt och kvinnormän
7,2 7,9 73,8 10,1 0,9 100,0
Konfidensintervall
0,9 1,0 1,6 1,1 0,3 0,0
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du arbetsgivare kanTabell 11 Tycker sägaatt en upp en
påfår han/honarbetsgivaren redaanställd attom

bisexuellellerh0m0-är
åldersgrupperi olikaoch kvinnorMän

Fråga 19 E
på Totaltkanske Nej Har inte tänkt det EjJa, absolut Ja, svar

Män
år34-

4,2 1,0 100,06,9 85,62,3
Konfidensintervall

0,8 0,02,2 3,0 1,71,3
år35 54—

100,00,984,2 5,72,7 6,4
Konfidensintervall

0,01,6 0,72,61,2 1,7
år55 äldre

100,02,184,3 7,31,6 4,7
Konfidensintervall

2,0 0,03,73,0 5,21,8
Kvinnor

år34-
100,00,22,72,0 94,70,4

Konfidensintervall
0,00,41,41,2 1,90,5

år35 54-
100,00,64,62,1 92,20,5

Konfidensintervall
0,00,51,8 1,41,00,5

år55 äldre
0,0 100,07,988,02,1 2,1

Konfidensintervall
0,03,8 0,04,62,0 2,0

kvinnorTotalt ochmän
100,05,0 0,74,3 88,41,6

Konfidensintervall
0,3 0,00,80,7 1,10,5
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någonTabell 12 Skulle någon/det spela roll för Dig om
några Dina arbetskamratereventuella homo- ellerärav
bisexuella
Sektor på arbetsmarknaden

Fråga 19 A
påJa, absolut Ja, kanske Nej Har inte tänkt det Totaltsvar

Sektor
Privat
5,1 10,8 66,6 16,8 0,7 100,0
Konfidensintervall
1,1 1,6 2,4 1,9 0,4 0,0
Övrigt
3,2 74,97,5 13,9 0,6 100,0
Konfidensintervall
0,9 1,3 2,2 1,7 0,4 0,0
Totalt

9,2 70,7 15,4 0,6 100,04,1
Konfidensintervall
0,7 1,0 1,6 1,3 0,3 0,0
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Tabell 13 Tycker Du homo- eller bisexuellaatt personer
mindre lämpliga för vissa arbetenär

Sektor arbetsmarknadenpå

Fråga 19 B
påJa, Nej Har inte tänkt TotaltJa, absolut kanske det svar

Sektor
Privat

16,6 58,8 14,4 0,8 100,09,4
Konfidensintervall

1,8 0,5 0,01,5 1,9 2,5
Övrigt

67,1 12,5 0,6 100,014,65,1
Konfidensintervall

0,4 0,01,8 2,4 1,71,1
Totalt

0,7 100,015,6 63,0 13,57,3
Konfidensintervall

0,01,2 0,30,9 1,3 1,7
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Tabell 14 Tycker du homo- och bisexuellaatt personer
skall förbjudas ha vissa arbetenatt
Sektor på arbetsmarknaden

Fråga 19 C
Ja, absolut Ja, påkanske Nej Har inte tänkt det Ej Totaltsvar
Sektor

Privat
6,5 11,4 69,0 12,3 0,8 100,0
Konfidensintervall
1,3 1,6 2,3 1,7 0,5 0,0
Övrigt
3,9 7,6 77,6 10,2 0,8 100,0
Konfidensintervall
1,0 1,3 2,1 1,5 0,4 0,0
Totalt
5,2 9,5 73,2 11,2 0,8 100,0
Konfidensintervall
0,8 1,1 1,6 1,1 0,3 0,0

Tabell 15 Tycker du skall lägga sig i dinatt staten om
eventuella arbetsgivare vill anställa homo- eller
bisexuella eller ej
Sektor på arbetsmarknaden. OBS Tänk på tolkningen Ja-svarenav

Fråga 19 D
Ja, absolut påJa, kanske Nej Har inte tänkt det Totaltsvar
Sektor
Privat
5,7 7,0 76,7 9,7 1,0 100,0
Konfidensintervall
1,2 1,3 2,1 1,5 0,5 0,0
Övrigt
8,8 8,9 71,0 10,6 0,8 100,0
Konfidensintervall
1,4 1,4 2,3 1,5 0,4 0,0
Totalt
7,2 7,9 73,8 10,1 0,9 100,0
Konfidensintervall
0,9 1,0 1,6 1,1 0,3 0,0
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arbetsgivare kan sägadu16 TyckerTabell att enuppen
påfår han/honredaarbetsgivarenanställd attom

bisexuellellerhomo-är
arbetsmarknadenpåSektor

Fråga 19 E
på Totaltdet Ejinte tänktNej Harkanskeabsolut Ja,Ja, svar

Sektor

Privat
0,9 100,05,486,35,12,3

Konfidensintervall
0,00,51,21,81,10,8

Övrigt
100,00,64,590,63,40,9

Konfidensintervall
0,00,41,10,9 1,50,5

Totalt
100,00,75,088,44,31,6

Konfidensintervall
0,3 0,00,81,10,70,5
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Bilaga 2

Enkäten hos RFSL och Lesbisk Nu

frågeblankettenHär återges med svarsuppgifter och kommentarer
införda under fråga.respektive Anvisningama på blanketten har1 is.
inte medtagits. Svarsuppgifter och kommentarer har införts med-
kursiv stil. OBS alla inte har besvarat alla frågor. Enatt svarspersoner-
del har på frågorvissa kryssat för fler än ettsvarspersoner
svarsalternativ. Enkäten har till har1 429 Densänts ut personer.-
besvarats 650 dvs. 45 Bortfallet alltså 55ärprocent.av personer, av
procent.

Du skall int§ ditt Du lämnar kanDe Dunäruppge namn svarar. svar
w spåras till Dig.

Bakgrundsfrågor

Är1 Du eller kvinnaman
Män 468 st..
Kvinnor: 1821, st.
Totalt: 65 Opersoner

2 Hur gammal Duär
-24
25-34
35-54f

V
eller äldre55f

exakt fördelning; alla kategorierHar dock representerade,ingen aranges
med övervikt för år.35-54

8 17-1547
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3 Ser Du Dig lesbisk, homosexuell eller bisexuellsom
Lesbisk Man: Kvinnor: 144-
Homosexuell Man: Kvinnor:434 13
Bisexuell Man: 22 Kvinnor: 13D

Män: Kvinnor:8 5AnnatD
bl.a. bög 5 vill kallabarSom "annat" inte sigmanangetts som
man,homosexuella, fd. hetero 1 transgender Z man, osäker bomo- eller

sexuell sexuell varelse 3 kvinnor ocb heterosexuellabisexuell man, eller 21

varav stödmedlem iRFSLkvinnor 1

Du4 Förvärvsarbetar
Ja

gjorde det tidigareNej,3 men
förvärvsarbetataldrigHarU

svarsuppgift; alla kategorier dock representerade,exaktHar ingen aranges
med klar övervikt för ja-kategorin.

eller denför det gäller Din nuvarande arbetsplatsskallDu somsvara
förvärvsarbete.hade slutade Dittarbetsplats DuDu när senaste

flera arbetsställen eller på intehar rörligt arbete,Om Du sättannatett
får själv vilken arbetsgrupp kanenda arbetsplats Du Duhar avgöraen

uttala Dig om

påmånga arbetsplatsvar det DinUngefär anställda det5 hur är
ensamföretagare,svarsuppgift. frånexakt Svaren varieraringenHar anges

arbetsplatser med tusentals anställda.ensamarbetande till

många på arbetsplatsenkvinnorArbetar/arbetade lika och6 män
Män: Kvinnor: 39145Ja7
Man: Kvinnor: 3179FlerC män

Kvinnor:Man: 112 54Fler kvinnorT
Kvinnor:Man: 37 11baraNästanB män
Kvinnor:Man: 33 37bara kvinnorNästanD

arbetar/arbetade DuarbetsmarknadenInom vilken sektor7 av
Kvinnor:Män: 59177PrivatD

Män: Kvinnor: 31Statlig 114
Kvinnor: 73Kommun/landsting Man: 114L
Kvinnor:Man: 35 13Annat



227 Bilaga 2 SOU 1997:175

öppenhet ocht- tystnad

8 Vet arbetsgivaren/arbetsledningen Du lesbisk, homo-att är eller
bisexuell

Ja Män:J 235 Kvinnor: 93
Nej Män:U 127 Kvinnor: 52
Vet Män:p 105 Kvinnor: 36

någon gång, på9 Har Du grund rädsla För omgivningensav
reaktioner, dolt Du lesbisk, homo-är eller bisexuell,att Dunärt.ex.

arbetesökt
någon gångJa, Män: 119 Kvinnor:f 49
flera gångerJa, Män: 180 Kvinnor:B 78

Nej Män: Kvinnor:D 157 55
skäl för dölja den sexuella läggningen harVarför Som främstatt angetts

"bäst lite, för säkerhets skull, arbetsgivarenvänta äratt vetvem om
fördoms relevant för arbetet ensak saken, kommermin inte upp, ,

naturligt samtali .ett

10 Har oftaDu bytt arbeten
Ja. Män: Kvinnor:7 4

endast de hänvisar till den sexuella läggningen,Här ja-svaranges som
mobbning, diskriminering, känslor ensamhet och utanförskap o.d. Enav -
överväldigande har medan ochnägra hänvisarmajoritet nej,svarat svarat
till karriär och andra skäl tycks hänga med sexuellintesom samman
läggning.

på11 Talar Du Din arbetsplatsöppet du Du lesbisk,att är ärom
homo- eller bisexuell

Ja Män: 198 Kvinnor:D 84
Nej Män: 260 Kvinnor: 97

många12 Hur Dina arbetskamrater känner till Du lesbisk,ärattav
homo- eller bisexuell

Alla Män: Kvinnor:D 154 50
Några enstaka Män: 187 Kvinnor: 57
Ingen Män:E 57 Kvinnor: 29
Annatü Män: 60 Kvinnor: 32

har bl.a. a.e flestaSom och kvinnor, hel del:: "en37 män 24annat angetts
och kvinnor och och kvinnor.vet19 män :11 4 män 2
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13 Vad tycker Dina arbetskamrater Du lesbisk, homo- ellerärattom
bisexuell

särskilt""OK/inget Män: Kvinnor:234 113
"Bra/mycket bra " Män: 12 Kvinnor: 5
"Illa/tar avstånd " Män: Kvinnor:4 9
"Oförstående" Män: Kvinnor:1 -
"Vet ej Män: Kvinnor:44 13
"Blandat/olilea Män: Kvinnor:22 8

rädda, generade"De Män: Kvinnor:är 2 7
nyfiknaPositivt Main: Kvinnor: 4-

Om14 ingen eller ingen Du lesbisk, h0m0- ellernästan ärattvet
skulle Dinabisexuell: Vad Du hända Din arbetsgivare ellertror om

arbetskamrater plötsligt upptäckte Du lesbisk, homo- elleräratt
bisexuell

Mein: Kvinnor:särskilt" 150 50"Inget
reaktion, avståndstagande" Män: Kvinnor: 13"Negativ 8

"Avskedande, sluta" Malin: Kvinnor:4 1tvingas
Män:"Snack bakom 9 Kvinnor: 4ryggen"

"Mobbning, skämt, hån Män: Kvinnor:öppet 24 4
Kvinnor:"Förvåning Män: 4" 11

förtroende, Män: Kvinnor:"Förlorad respekt, status" 75
blev rädda" Män: Kvinnor: 3"De 1

Män: Kvinnor:"Vet " 26 17

eller15 Om ingen eller ingen Du lesbisk, homo-nästan ärattvet
Dina arbetskamrater sigbisexuell: Hur talar om personer som ser

lesbiska, och bisexuellahomo-som
Kvinnor:positiva Män: 58 27DeJ är

Män: Kvinnor: 20De negativa 58U är
skämtar Män: Kvinnor: 56De 150U

Beskriv kortfattatAnnat.
"Neutralt eller allsinte Män: Kvinnor:31 17
"Blandat/ olika Män: Kvinnor: O16 1

förhållandena16 för bisexuella iTycker Du lesbiska, homo- elleratt
årenarbetslivet har ändrats de 10senaste

Ja, det har blivit bättre. Main: 287 Kvinnor: 97L
harJa, det blivit Män: Kvinnor:17 2sämre.
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NejL" Män: 38 Kvinnor: 11
Vet Män: 133 Kvinnor: 72

var har flera kryssar för flera alternativ

något17 Skulle förändras det fanns lag förbjuderom en som
diskriminering i arbetslivet, Dutror

Ja Män: 332 Kvinnor: 123
Nej Män: 22 Kvinnor: 14
Det skulle inte spela någon roll Män: 46 Kvinnor: 7
Vet‘ Män: 90 Kvinnor: 34

här har flera kryssat för flera alternativ
Bland skälen för lag skulle ha betydelse märks hospositiv många deatt en av

markering frånen samhället homosexuella likvärdigasvarat ärsom attom
heterosexuella och diskriminering fel lag, skulleär medföraatt att atten

kunde utkrävas domstol, "rågi stödi föransvar attryggen, vara
öppen/komma homosexuell" och lagens attitydpåverkande,ut som
normhildande efle/er Bland skälen hos de eller detnejm.m. svaratsom-
skulle spelainte någon roll märks farhågor hevissvårigheter ochom
uppfattningen lagar ellerinte påverkar attityder fördomar.att styr

Diskriminering

har de diskriminerats93 endast avseende.ipersoner uppgett att ett
har141 de diskriminerats flera avseenden.ipersoner uppgett att

Totalt har alltså de diskriminerats,234 elleripersoner uppgett att ett
flera avseenden. Det de36 650motsvarar procent personerav som

enkäten.på deOm 51svarat personer uppgett attsom-
diskrimineringen bestått {"endast7 trakasserier räknas med,inteav
återstår dvs.183 alla78 hasigpersoner; procent uppgettav som
diskriminerats något och allasått, 28 procent svaratav som
enkäten, har för diskriminering i snäv varmedmening,utsatts

åtgärder vedertagen arhetsrättslig karaktär såsomavses av
omplaceringar, löneskillnader m.m.

Under hur många18a ellersig veta "tro"personeranges sagtsom
de diskriminerats avseendei SammanställningenA-L.att ärresp.

för och kvinnor.män enskild kategoriFör varje kangemensam -
antalet diskriminering det avseendet avläsas.ipersoner angettsom

eftersomfleraMen de diskriminerats fleri änpersoner angett att ett

9 17-1547
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dennadiskimineringfall iantalettotalaavseende ar av
antaletlika medsammanställning inte svarspersoner.

personer.Zblandfördelningen 731819 männenUnder anges

personer.61kvinnornablandfördelningenUnder 18e anges

pånågot följandepå sättgång diskrimineratsnågonHar Du18 ava
bisexuellellerlesbisk, homo-på Du ärgrund attarbetsplats, av -en

kvinnorochBåde man

Nej/VJa, jag etjagJa, trorvet
Dfått Danställning Dintearbete,SöktA. men
574463076Summa: personer

DDeller DFått anställnings-B. sämre
kurserutbildning,fått gåintelön,t.ex. lägrearbetsvillkor

6102713Samma: 40 personer

DDfått befordranC. Inte
601321749Summa: personer

DDDförflyttatsellerOmplaceratsD.
arbetsuppgifterbytatvingats

615171835Summa: personer

DDarbetsuppgifter Dutföra vissaärbjuditsE. F
med barnjobbat.ex

635501Summa: 15 personer

DDDvikariatfått förlängtF. Inte
provanställningeller

6191615Summa: 31 personer

DDDslutaTvingatsG.
själveller slutatavskedandeuppsägning,

60893342Summa: personer

DDfrån DarbetskamraterTrakasserierH.
m.m.skämtdiversemobbning,

49236122158Summa: personer
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Trakasserier D D D
arbetsgivaren/arbetsledningen
mobbning, diverse skämt m.m.
Summa: 83 52 31 567personer

K Trakasserier från facket H D J
Summa: 16 11 5 634personer

L. på någotDiskriminerats sätt D Dannat D
Summa: 73 39 34 577personer

18b någon gångHar Du diskriminerats på något följande påsättav
påarbetsplats, grund Du lesbisk,är homo-att eller bisexuellen av -

Endast man

Ja, jag Ja, jag Nej/Vetvet tror
A. Sökt fåttarbete, inte anställning D D Dmen
Summa: 65 man 25 40 403

FåttB. anställnings-sämre eller D D D
arbetsvillkor lägret.ex. lön, inte fått utbildning, kurser
Summa." 30 man 9 21 618

fåttC. Inte befordran D D
Summa: 39 man 14 25 609

D. Omplacerats eller förjlyttats D l D
tvingats byta arbetsuppgifter
Summa: 28 män 13 15 620

E. F ärbjudits utföra vissa arbetsuppgifter D D D
t.ex jobba med barn
Summa: 14 man 9 5 634

fåttF. Inte förlängt vikariat I D D
eller provanställning
Summa: 23 män 13 10 625

G. Tvingats sluta D D D
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slutat självavskedande elleruppsägning,
26Summa: 34 män

från arbetskamraterTrakasserierH.
skämt m.m.diversemobbning,

91Summa: J13

från UTrakasserier
arbetsgivaren/arbetsledningen

skämt m.m.diversemobbning,
58736Summa: 61 män

från UfacketTrakasserierK.
638lSumma: 10 män

på något JsättDiskrimineratsL. annat
5902830Summa: 58 män
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någon gång18c Har Du diskriminerats på något följande påsättav
påarbetsplats, grund Du lesbisk, homo-att är eller bisexuellen av -

kvinnor.Endast

Ja,jag Ja, jag Nej/Vetvet tror
Sökt fåttA. arbete, inte anställning H Hmen

kvinnorSamma: 11 5 6 171

FåttB. anställnings-sämre eller L H H
arbetsvillkor t.ex. lägre lön, tättinte utbildning, kurser

kvinnorSamma: 10 4 6 161

fåttC. Inte befordran H J D
kvinnorSamma." 10 3 7 161

D. Omplacerats eller färflyttats H H H
tvingats byta arbetsuppgifter

kvinnorSamma: 7 5 2 175

E. Färbjadits utföra vissa arbetsuppgifter H H H
t.ex jobba med barn

kvinnaSamma: 1 1 181-

fåttF. Inte förlängt vikariat | I H H
eller provanställning

kvinnorSamma: 8 2 6 174

G. Tvingats sluta H U U
uppsägning, avskedande eller slutat själv

kvinnorSamma: 8 7 1 174

frånH. Trakasserier arbetskamrater U H H
mobbning, diverse skämt m.m.

kvinnorSamma: 45 31 14 137

frånTrakasserier l H
arbetsgivaren/arbetsledningen
mobbning, diverse skämt m.m.

kvinnorSamma: 22 16 6 160

frånK Trakasserier facket H H
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kvinnorSumma: 6 2 1764

på någotL. Diskriminerats sätt II I Iannat
kvinnorSumma: 9 6 16715

till19 Hur gick det
Beskriv kortfattat

någon diskrimineringen20 Fick Du orsak till
Ja

Nej/Kommer inte ihåg

övertygad diskrimineringenVad gjorde Du blev21 attatt om
på läggningberodde Din sexuella

organisationenfackliga22 Fick Du hjälp denav
facket hjälpte till. HurJU a,
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