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VARBERGS TINGSRÄTT 
Rotel 8 

Dok.Id 452986 
Postadress 
Box 121 
432 23 Varberg 

Besöksadress 
Östra Långgatan 7 

Telefon 
0340-62 84 00 
E-post: varbergs.tingsratt@dom.se
www.varbergstingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid  
måndag – fredag 
08:00–16:00 

DOM 
2021-12-17 
Meddelad i 
Varberg 

Mål nr 
T 2717-21 

PARTER 

Kärande 
Diskrimineringsombudsmannen 
Box 4057 
169 04 Solna 

Ombud: Björn Olof Bräutigam 
c/o Diskrimineringsombudsmannen 
Box 4057 
169 04 Solna 

Svarande 

______________________ 

A.A.  med enskild firma Musikstudion

DOMSLUT 

1. A.A.  ska till B.B.  betala 25 000 kr

jämte ränta på kapitalbeloppet enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2021

till dess betalning sker.

2.

______________________ 

A.A.  ska ersätta Diskrimineringsombudsmannen för

rättegångskostnader med 14 200 kr, varav 11 400 kr avser arbete, jämte ränta

enligt lag.

mailto:varbergs.tingsratt@dom.se
https://www.varbergstingsratt.domstol.se
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

Diskrimineringsombudsmannen (”DO”) har yrkat att A.A.  ska betala 

diskrimineringsersättning till B.B  med 25 000 kr 

jämte ränta på kapitalbeloppet enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2021 till dess 

betalning sker. DO har begärt ersättning för rättegångskostnader. DO har som grund 

för sin talan anfört det som framgår av bilaga 1. 

A.A.  har medgett DO:s talan i huvudsaken men motsatt sig att ersätta 

DO:s rättegångskostnader. 

Tingsrätten har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 3 rättegångsbalken avgjort 

målet utan huvudförhandling. 

DOMSKÄL 

Diskrimineringsersättning 

A.A.  har medgett DO:s talan i huvudsaken och medgett att han brutit mot 

lagen. Han ska därför betala diskrimineringsersättning till B.B.

 med 25 000 kr. På beloppet ska utgå ränta från dagen för delgivning av 

stämningsansökan, dvs. den 3 december 2021. 

Rättegångskostnader 

Rättsliga utgångspunkter 

I fråga om rättegångskostnader i diskrimineringsmål gäller 18 kap. rättegångsbalken i 

mål där DO för talan för en enskild, se 6 kap. 1 och 7 §§ diskrimineringslagen 

(2008:567). 



Sid 3 
VARBERGS TINGSRÄTT DOM 

2021-12-17 
T 2717-21 

Rotel 8 

Huvudregeln enligt 18 kap. rättegångsbalken är att den förlorande parten ska ersätta 

den vinnande partens rättegångskostnader med ett belopp som fullt ut motsvarar 

kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud 

eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. 

(Se 18 kap. 1 och 8 §§ rättegångsbalken.) 

Om tingsrätten finner att den vinnande parten har inlett rättegång utan att motparten 

gett anledning därtill eller annars uppsåtligen eller genom försummelse föranlett 

onödig rättegång kan dock rätten istället bestämma att den vinnande parten ska ersätta 

motparten för dennes rättegångskostnad eller att vardera parten ska bära sin kostnad. 

Om den vinnande parten har inlett målet genom stämningsansökan trots att saken lika 

gärna hade kunnat avgöras i mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande 

och handräckning, är dennes rätt till ersättning för kostnader begränsad till vad parten 

hade kunnat få i ett sådant mål. (Se 18 kap. 3 och 3 a §§ rättegångsbalken.) 

Parternas ståndpunkter 

A.A.  har motsatt sig att betala DO:s rättegångskostnader. Han har anfört 

att han aldrig motsatt sig kravet och att DO därför inte har rätt till ersättning eftersom 

talan har inletts i onödan. I vart fall ska DO:s kostnadsanspråk begränsas på sätt som 

framgår av 18 kap. 3 a § rättegångsbalken. 

DO har vidhållit att A.A.  ska ersätta DO:s rättegångskostnader och anfört 

följande. A.A.  har, under den utredning som föregått DO:s 

stämningsansökan, förnekat att missgynnandet av B.B.

 skulle ha utgjort en överträdelse av diskrimineringslagen. Det erkännande av 

diskrimineringen som skett genom svaromålet förelåg alltså inte vid tidpunkten för 

målets anhängiggörande. DO har därför haft fog att uppfatta såväl den aktuella 

diskrimineringen som den diskriminerades rätt till diskrimineringsersättning som 

tvistiga frågor. 
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Diskrimineringslagens konstruktion är sådan att den bygger på att den som har 

diskriminerats ska få en ersättning som avser den kränkning som har skett, dvs. en 

konstaterad eller medgiven kränkning av dennes rättigheter enligt diskrimineringslagen 

Rätten till diskrimineringsersättning förutsätter alltså att det i rättslig mening är 

klarlagt att svaranden har gjort sig skyldig till en överträdelse av diskrimineringslagen. 

Utan ett sådant klargörande finns det inte någon klar och förfallen fordran som kan 

fastställas genom ett utslag vid Kronofogdemyndigheten. 

Av särskild betydelse är vidare att den enskilde i ett mål om diskriminering har rätt att 

få själva diskrimineringen fastställd genom ett domstolsförfarande. Detta följer av EU- 

domstolens förhandsavgörande den 15 april 2021 i mål C-30/19 Braathens Regional 

Aviation AB, där EU-domstolen har uttalat att ett mål om diskriminering inte får 

reduceras till att enbart handla om pengar (se rättsfallet p. 47 och 49). Rätten till en 

domstolsprövning är därför oberoende av om svaranden anser sig ha fullgjort det 

betalningsanspråk som diskrimineringen föranleder (se anmärkt rättsfall p. 54). Mot 

angiven bakgrund är bestämmelserna i 18 kap. 3 och 3 a §§ rättegångsbalken inte 

tillämpliga i detta mål. Rättegångskostnaderna ska därför fördelas i enlighet med 

huvudregeln. 

Tingsrättens bedömning 

Eftersom DO vunnit målet ska A.A.  som utgångspunkt ersätta DO:s 

rättegångskostnader. A.A.  har dock invänt att DO har inlett talan i målet i 

onödan och att han därför inte ska ansvara för DO:s rättegångskostnader. A.A.

 har således åberopat ett undantag från huvudregeln om hur ansvaret för 

rättegångskostnaderna ska fördelas. Han bör därför vara den av parterna som har att 

visa att något av de undantag som anges i 18 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger. 

DO har anfört att den utredning som föregått stämningsansökan har gett DO fog för att 

uppfatta frågorna om diskriminering och diskrimineringsersättning som tvistiga före 

målet anhängiggjordes. A.A.  har förnekat detta men inte åberopat någon 
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utredning som talar emot DO:s uppfattning. Vid sådana förhållanden är det inte visat 

att DO inlett rättegång utan att A.A.  gett anledning till det eller att DO 

uppsåtligen eller av försummelse föranlett onödig rättegång. Det finns därför inte skäl 

att frångå huvudregeln med tillämpning av 18 kap. 3 § rättegångsbalken. 

Med hänsyn till vad DO anfört om att DO uppfattade de i målet aktuella frågorna som 

tvistiga före stämningsansökan gavs in och med beaktande av de övriga skäl som DO 

anfört kan vidare 18 kap. 3 a § rättegångsbalken inte anses vara tillämplig i 

förevarande mål. 

Sammantaget finns inte skäl att frångå huvudregeln om fördelningen av ansvaret för 

rättegångskostnaderna. A.A.  ska därför som förlorande part ersätta DO:s 

rättegångskostnader. Det belopp som DO begärt är skäligt. A.A.  ska därför 

ersätta DO:s rättegångskostnader med begärt belopp. 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (TR-02) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 7 januari 2022 och ställas till 

Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillstånd krävs. 

Fredrik Wågman 
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VARBERGS TINGSRÄTT 
Ink 2021 -11- 12 

....... 
varbers tingsrätt 

432 23 Varberg 
varbergs.tingsratt@dom.se 

VARBERGS TINGSRÄTT 
Handläggare 8 

INKOM: 2021-11-12 
MÅLNR: T 2717-21 
AKTBIL: 1

Ansökan om stämning 
Kärande: Diskrimineringsombudsmannen 

Box 4057 
169 04 Solna 

Företrädd av: Processföraren Björn Olof Bräutigam 
Adress som ovan 
E-post dogdo.se och bjorn.olof. brautigam@do.se 

Svarande: A.A. med enskild firma Musikstudion (MS)

Saken: Diskriminering och ersättning enligt 
diskrimineringslagen (2008:567), nedan DL 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot 
A.A  med enskild firma Musikstudion

. För registreringsbevis, se bilaga 1. 

DO för med stöd av 6 kap. 2 § DL talan för B.B  
räkning. B.B har medgett att DO för hans talan i målet. 

För att underlätta den fortsätta hanteringen, särskilt möjligheten till 
elektronisk kommunikation, har DO valt att använda förkortningar för 
inblandade personer. Det framstår som lämpligt om denna ordning i 
möjligaste mån tillämpas under den fortsatta skriftväxlingen i målet. 

DO vill också fästa tingsrättens uppmärksamhet på att det i ansökan om 
stämning och bilagda handlingar förekommer uppgifter som kan omfattas 
av sekretess enligt 21 kap. 1 § och 36 kap. 4 § 2 offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
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Yrkanden 

1. DO yrkar att rätten förpliktar MS  att till B.B. utge
diskrimineringsersättning med 2 5  ooo (tjugofemtusen) kronor jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av 
stämning till dess full betalning sker. 

2. DO yrkar också ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som
kommer att anges senare. 

Omständigheter till grund för talan 

3. MS  tillhandahåller musikproduktionstjänster, s.k. musikpaket, till
allmänheten mot betalning. 

4. MS  har den 2 0  maj 2 0 2 1  missgynnat B.B. genom att avboka ett
musikpaket som B.B. och MS hade  avtalat om den 18 maj 2021.  Skälet till 
avbokningen var att B.B. hade svarat ja på MS  fråga om han är 
homosexuell. MS  har därmed missgynnat B.B.  genom att behandla 
honom sämre än hur en annan kund skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation av skäl som har samband med sexuell läggning. 

5. Det sagda innebär att MS  har utsatt B.B. för direkt diskriminering i strid
med 2 kap. 12 § 1 jämfört med 1 kap. 4 § 1 DL och att MS  är skyldig att 
enligt 5 kap. 1 § samma lag utge diskrimineringsersättning till B.B. för den 
kränkning som diskrimineringen har inneburit. 

Utveckling av talan 

Bakgrund och händelseförlopp 

6. MS  är en enskild firma som tillhandahåller musikproduktionstjänster
till allmänheten mot betalning. Tjänsterna benämns av företaget som 
musikpaket och marknadsförs bland annat via en hemsida, se bilaga 2. 

7. Den 17 maj 2 0 2 1  tog B.B. kontakt med MS  via Facebook och bad om en
länk till företagets hemsida. MS  skickade över en sådan länk, varpå B.B. 

gick igenom de olika musikpaketen på hemsidan. 

8 .  Den 18 maj 2 0 2 1  tog B.B. kontakt med MS  på nytt och uppgav att han var 
intresserad av att köpa ett musikpaket som innefattade textskrivning. 
MS  svarade att det just då fanns ett kampanjpris och att B.B. kunde få 
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köpa tjänsten för 3 500 kr om han gjorde en första delbetalning senast i 
juni 2021.

9. B.B. accepterade MS  erbjudande och parterna bokade därefter tid för
inspelning till den 7 juli 2021. Som underlag för de kommande 
fakturorna skickade B.B. samtidigt över sina kontaktuppgifter till MS 

10. Den 20 maj 2021 skickade MS  ett nytt meddelande till B.B.och  frågade
om han var homosexuell. B.B. svarade ja på frågan och MS  uppgav då att 
det var ett problem och att han skulle avboka B.B. se bilaga 3. Tjänsten 
kom således inte att utföras av skäl som hade samband med B.B.  sexuella 
läggning. 

Diskrirnineringsersättningens storlek 

11. Vid bestämmandet av diskrimineringsersättningens storlek ska det
särskilt beaktas att det har varit fråga om en nekad tjänst och att 
diskrimineringen har haft ett uttryckligt samband med B.B. sexuella 
läggning. Diskrimineringen har dock skett i en icke-offentlig miljö och 
ersättningen kan därför stanna vid skäligen ansedda 25 ooo kr. 

Bevis uppgift 

12. Under den utredning som har föregått DO:s stämningsansökan har det
framkommit att händelseförloppet är ostridigt. DO åberopar därför 
ingen bevisning i nuläget. 

Målets fortsatta handläggning 

13. Målet torde lämpligen kunna avgöras på handlingarna. Vid ett eventuellt
sammanträde för muntlig förberedelse hemställer DO därför om att få 
delta via videolänk. 

1. Registreringsbevis för MS
2. MS  musikpaket
3. MS  meddelande om avbokning den 20 maj 2021
4. Rättegångsfullmakt
5. Kvitto på betald ansökningsavgift
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Bilaga 2

Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 



Sida 2 av 2 

www.domstol.se 

 •
• 

Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp
målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i
rättstillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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