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Abstract 
 
In this paper, the legal situation regarding the permissibility of preferential treatment 
and quotas in the work life has been investigated. The essay focused on preferential 
treatment and quotas of sex thereby the question of ethnicity where excluded. The 
method used in the judicial investigation was the traditional legal method, which 
involved a review of all the sources of law. A definition of the two concepts of 
preferential treatment and quotas were defined. From the investigation emerged that 
certain criteria for the permissibility of preferential treatment was set by the European 
Union's Court of justice. These criteria were mainly: when equal or almost equal 
qualifications was at hand, an objective assessment of merit, clear and transparent 
criteria for assessment, proportionality to the objective of preferential treatment and that 
a systematic work for equal gender rights was carried out. Quotas were considered 
inadmissible because it was contrary to European Union's law. 
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Sammanfattning 
 
I uppsatsen har rättsläget vad gäller tillåtligheten av positiv särbehandling och kvotering 
i arbetslivet utretts. Uppsatsen fokuserades på positiv särbehandling och kvotering av 
kön och exkluderade därmed etnicitet som särbehandlingsgrund. Som arbetsmetod har 
använts den traditionella juridiska metoden, vilken innebär studiet av de fyra 
rättskällorna, och ävenså har begreppen positiv särbehandling och kvotering gjorts. Av  
utredningen framkom att vissa kriterier för tillåtligheten av positiv särbehandling 
uppställs av EG-domstolen. Dessa kriterier var främst att: likvärdiga eller nästintill 
likvärdiga meriter förelåg, en objektiv bedömning av meriter gjordes, klara och öppna 
kriterier för bedömningen, proportionalitet mot målet med den positiva särbehandlingen 
och att ett systematiskt jämställdhetsarbete bedrevs. Kvotering ansågs som otillåtligt 
eftersom det stred mot EG-rätten. 
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Inledning 
 
Likhet inför lagen och att människor skall behandlas lika får anses som något historiskt 
nytt men ändå erbjuder flertalet av dagens stater deras medborgarna just detta.1 Rätten 
till likabehandling bygger på ett normativt grundmönster om individens rätt att bemötas 
sakligt oavsett könstillhörighet. Den positiva särbehandlingen bygger däremot på ett 
annat synsätt, nämligen att det i samhället finns orättvisor mellan könen.2 Det är just 
denna orättvisa mellan könen den positiva särbehandlingen vill stävja. 
 
Positiv särbehandling och kvotering är en kontroversiell fråga3 som kan diskuteras ur 
många olika perspektiv. Frågan är även aktuell i media: bland annat kan det läsas i en 
artikel från 14 oktober 2009 i Dagens Nyheter om en grupptalan mot Lunds universitet 
på grund av positiv särbehandling. Det som där skett var att män automatiskt hade fått 
förtur till utbildningsplatser på psykologiprogrammet.4 Inom det politiska området har 
det i nästan hundra länder införts någon form av könskvotering.5 Denna uppsats tar 
dock endast sikte på kvotering och positiv särbehandling ur ett arbetsrättsligt perspektiv 
och med avseende på kön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Gür, Tomas. Positiv särbehandling är också diskriminering s. 9 
2 Numhauser-Henning, Ann i JT 1997/98 s. 827 
3 Dahlerup, Drude och Freidenvall, Lenita. Kvotering s. 10 
4 http://www.dn.se 
5 Dahlerup, Drude och Freidenvall, Lenita. Kvotering s. 5 
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Syfte 
 
Denna uppsats skall undersöka när det är tillåtet att positivt särbehandla och kvotera i 
arbetslivet. Detta görs med grund i följande frågeställningar: 
 
- Hur definieras positiv särbehandling och kvotering och hur förhåller sig dessa begrepp 
till aktiva åtgärder? 
 
- Under vilka förhållanden kan positiv särbehandling vara tillåten? 
 
- Under vilka förhållanden kan kvotering vara tillåten? 

Avgränsning 
 
Denna uppsats kommer att ta sikte på positiv särbehandling på grund av kön och inom 
arbetslivet. Således kommer inte olika former av positiv särbehandling på grund av 
etnicitet att diskuteras, och ej heller positiv särbehandling inom utbildningsväsendet 
eller andra områden. 

Metod 
 
Den metod som används är den rättsvetenskapliga metoden. Således kommer samtliga 
rättskällor  undersökas vilka främst är lag, praxis, förarbeten och doktrin. Arbetet 
inleddes med informationssökning via Internet och sökdatabaser vid Luleå tekniska 
universitets bibliotek. Sökord som bland annat "positiv särbehandling", "kvotering" och 
"diskriminering" användes. Sedan gjordes en disposition över arbetets tilltänkta 
utformning. 
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1 Begreppsdefinitioner 
 
I detta avsnitt kommer begreppen positiv särbehandling och kvotering och även dessas 
förhållande till begreppet aktiva åtgärder att definieras. Detta eftersom begreppen i fråga 
saknar en klar och tydlig definition både inom vanligt språkbruk och inom det juridiska 
området.6 

1.1 Positiv särbehandling 
 
I diskrimineringslagens7 2 kapitel § 2 stycke 2 punkt stadgas det att förbudet mot 
diskriminering i 1 § inte hindrar "åtgärder som är ett led i strävanden att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män..." Detta kan anses vara en av det mest grund 
läggande för positiv särbehandling, nämligen att det är ett undantag från principen om 
likabehandling. Begreppet innefattar åtgärder som ger förmåner, företräde eller fördelar 
åt underrepresenterade eller eftersatta grupper.8 Eva-Maria Svensson menar att positiv 
särbehandling förvisso normalt förknippas med en särbehandling av vissa individer. 
Detta till skillnad från andra individer som därmed får anses behandlas neutralt eller 
normalt. Dock anser hon att begreppet positiv särbehandling borde ses som en åtgärd 
som kompenserar för den positiva särbehandling som sker utan lagens hjälp. Vanligtvis 
sker denna oreglerade positiva särbehandling till fördel för män.9  
 
En vanlig uppfattning i Sverige torde vara att positiv särbehandling är sådana åtgärder i 
arbetslivet som innebär att en sökande, från ett underrepresenterat kön, till en tjänst, ges 
denna tjänst trots att det finns bättre meriterade sökande av det överrepresenterade 
könet.10 I propositionen till den gamla jämställdhetslagen11  sägs att särbehandling som 
är ägnad att främja jämställdhet i arbetslivet brukar kallas positiv särbehandling.12 
 
Positiv särbehandling behöver inte endast omfatta olika typer av särbehandlingar mellan 
män och kvinnor eller endast tillsättning av tjänster inom arbetslivet. Det kan även 
omfatta till exempel uttagning till intervjuer, kompetensutveckling, särskilda 
utbildningsinsatser, mentorer till anställda eller särskilda praktikplatser.13 I Amerikas 
Förenta Stater påbörjades exempelvis 1978 användningen av positiv särbehandling 
inom högre utbildningar för att skapa ett större etniskt mångfald inom dessa 
utbildningar.14 Något liknade genomfördes även i Storbritannien15 där positiv 
särbehandling av etniska minoriteter tilläts vid utbildning och kompetensutveckling men 
inte vid anställning. Positiv särbehandling kan även ske med diskrimineringsgrunderna 
religion eller annan övertygelse, sexuell läggning, ålder och funktionshinder.16 
 
Begreppet i fråga saknar en definition i lag. Det finns inte heller någon definition som 
kan anses given och som alla är överens om. Det finns även en rad ord som har 
närliggande eller snarlik betydelse både i Sverige och internationellt. Några sådana 

                                                 
6 SOU 2006:22 s. 600 
7 SFS 2008:567 
8 SOU 2006:22 s. 624 
9 Svensson, Eva-Maria. Genusforskning inom juridiken s. 27-28 
10 SOU 2004:55 s. 196 
11 SFS 1979:1118 
12 Prop. 1978/79:175 s. 18 
13 SOU 2004:55 s. 196 
14 SOU 2004:29 s. 265 
15 Denna åtgärd kallades "Race Relations Act" 
16 SOU 2004:55 s. 196 
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termer är bland annat "särskilda åtgärder", "aktiva åtgärder" och "kvotering". 
Internationellt finns bland annat följande uttryck på engelska: "active measures", 
"positive action" och "preferential treatment".17 

1.2 Aktiva åtgärder 
 
Uttrycket aktiva åtgärder kan generellt beskrivas som åtgärder vilka syftar till att främja 
jämställdheten och likabehandling. Det kan sägas att uttrycket innefattar åtgärder vilka 
skall var drivande och manande för att motverka diskriminering. Vidare tar uttrycket ej 
sikte på individuell nivå utan mer på grupper av till exempel arbetstagare eller 
studenter.18 Aktiva åtgärder är främst ett målinriktat jämställdhetsarbete med syfte att 
bryta den könsdiskriminering som finns på arbetsmarknaden.19 Det kan sägas att positiv 
särbehandling är en form av aktiva åtgärder men det är ej samma sak som aktiva 
åtgärder. Alla typer av aktiva åtgärder omfattar inte positiv särbehandling. Det kan 
sägas att aktiva åtgärder är det större begreppet som innefattar uttrycket positiv 
särbehandling.20 

1.3 Kvotering 
 
Kvotering innebär att ett visst antal eller andel personer av ett visst kön, från en viss 
region, intressegrupp eller liknade skall finnas representerade i exempelvis riksdagen, 
en styrelse eller på en viss typ av tjänst. Individer i olika grupper konkurrerar inte med 
varandra vid kvotering, konkurrensen sker endast inbördes inom den kvoterade 
gruppen.21 Kvotering innebär att det sätts klara kvantitativa mål.22 Detta skulle innebära 
till exempel att en arbetsgivare bestämmer att en arbetsstyrka skall bestå av 50 procent 
män och 50 procent kvinnor. Arbeten eller befattningar bestäms helt enkelt fördelas in i 
olika delar eller kvoter.23 Förutom platser kan även kvotering innebära att resurser 
tilldelas en särskild grupp. Syftet med åtgärden är att omfördela en ojämn fördelning, 
vanligtvis inom  beslutsfattande ställningar, tillgång på utbildningsmöjligheter eller 
tillgång till vissa arbeten. Kvotering kan ses som en kvalificerad form av positiv 
särbehandling.24 
 
Begreppet kvotering förkommer inte någonstans i de svenska författningarna. Dock kan 
vallagen25 ge uttryck för kvotering i dess fjärde kapitel. Bestämmelserna medför bland 
annat att den centrala valmyndigheten för val till riksdagen beslutar hur många fasta 
valkretsmandat som varje valkrets skall inneha.26 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Prop. 2007/08:95 
18 SOU 2006:22 s. 692-693 
19 Prop. 1999/2000:143 s. 19 
20 SOU 2006:22 s. 627 
21 SOU 1990:41 s. 218 
22 Dahlerup, Drude och Freidenvall, Lenita. Kvotering s. 10 
23 SOU 2004:55 s. 198 
24 SOU 2006:22 s. 629  
25 SFS 2005:837 
26 SOU 2006:22 s. 629 
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1.4 Uttryckens inbördes förhållanden 
 
Det förhållande som finns mellan uttrycken kan enklast beskrivas med hjälp av följande 
figur. Kvotering är en del av begreppet positiv särbehandling som i sin tur är en del av 
begreppet aktiva åtgärder.27 
 
 

 
Figur 1. Förhållandet mellan aktiva åtgärder, positiv särbehandling och kvotering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Lerwall, Lotta. Könsdiskriminering - En analys av nationell och internationell rätt s. 335 
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2 Författningar 
 
Under denna rubrik kommer de olika, för arbetet relevanta, författningarna som finns att 
presenteras. Här kommer även en icke längre gällande bestämmelse, 
likabehandlingsdirektivets28 artikel 2.4, att presenteras. En stor del av den praxis som 
finns från EG-domstolen är baserade på denna artikel varför det således är intressant att 
ta upp även denna bestämmelse. 

2.1 Svenska författningar 
 
Ett skydd mot könsdiskriminering infördes första gången i svensk lag 1976. Detta skydd 
infördes i regeringsformen 2 kapitel 16 §. Den första jämställdhetslagen fick vi i 
Sverige först 1980 en uppdatering skedde av lagen 199229.30 Den 1 januari 2009 togs en 
ny diskrimineringslagstiftning i bruk nämligen diskrimineringslagen. Tidigare var de 
olika regleringarna om diskriminering sprida i olika lagar. I och med 
diskrimineringslagen slogs dessa lagar ihop till en sammanhållen lag.31 

2.1.1 Regeringsformen 
 
Regeringsformens32 2 kapitel 16 § förbjuder diskriminering av medborgare på grund av 
kön. Paragrafen har följande lydelse: 
 
"Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund 

av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet 

mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt." 
 
I förarbetena33 nämns att det är en naturlig och angelägen uppgift att i grundlagen 
tillförsäkra både kvinnor och män jämbördiga levnadsvillkor. Förbud mot särbehandling 
på grund av kön kan inte begränsas till att gälla föreskrifter som missgynnar det ena 
könet. Om en lag gynnar det ena könet medför detta alltid att det andra könet kommer 
att missgynnas. Därför måste, i princip, all särbehandling av könen förbjudas i 
grundlagsregeln.34 
 
Det finns dock speciella situationer där det kan finnas behov att besluta om regler som 
särbehandlar könen. Det rör sig främst om åtgärder och beslut av motdiskriminerande 
karaktär. vilket innebär beslut och åtgärder som har till syfte att påskynda en utveckling 
mot ökad jämställdhet mellan könen. Som exempel kan kvotering vid intag till viss 
utbildning nämnas. En grundlagsregel som förbjuder könsdiskriminering måste därför 
innefatta ett undantag för den typ av särbehandling som syftar till att på lång sikt skapa 
större jämställdhet mellan könen.35 
 
För offentlig anställning är bestämmelserna i regeringsformens 11 kapitlet 9 § av 
intresse. Denna paragraf stadgar i sitt andra stycke följande: 
 
                                                 
28 76/207/EEG 
29 SFS 1991:433 
30 Lerwall, Lotta. Könsdiskriminering - En analys av nationell och internationell rätt s. 63-64 
31 http://www.sweden.gov.se 
32 SFS 1974:152 
33 Prop. 1975/76:209 
34 Prop. 1975/76:209 s. 41 
35 Prop. 1975/76:209 s. 41 



11 
 

"Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom 

förtjänst och skicklighet." 
 
Uppräkningen av saklig grund är inte uttömmande.36 Detta har givit en öppning att även 
kunna beakta andra omständigheter än förtjänst och skicklighet i och med uttrycket 
"såsom". Dessa andra omständigheter är främst arbetsmarknadspolitiska skäl. Den 
möjlighet som detta ger kommer, enligt förarbetena, inte utnyttjas på ett sådant sätt att 
rättsäkerhetsproblem uppstår för den enskilde.37 Ett exempel på andra sakliga grunder 
som kan beaktas är strävan att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Detta har 
accepterats i både förstainstanser och besvärsärenden vad gäller tillsättning av statligt 
reglerade tjänster sedan 1978. Jämställdhetsintresset kan väga över i fråga om förtjänst 
och skicklighet mellan sökande av olika kön om deras meriter är i stort sett lika. 
Jämställdhetsaspekten är dock en av flera sakliga grunder som kan vara avgörande när 
sökande har likvärdiga meriter.38 Med "förtjänst" avses i bestämmelsen främst den vana 
som förvärvats genom tidigare tjänstgöring. Uttrycket "skicklighet" avser lämplighet för 
befattningen vilket främst visas genom avlagda teoretiska och praktiska utbildningar.39 
 
För att positiv särbehandling skall få ske enligt regeringsformen krävs i princip att det är 
i syfte att främja jämställdheten i arbetslivet. Således måste den positiva 
särbehandlingen ha grund i en utarbetad jämställdhetsplan för att utjämna en ojämn 
fördelning mellan könen. Ser man på 2 kapitlets 16 § och 1 kapitlets 2 §, vilken stadgar 
att "Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på 

grund av kön..." torde ej en mer långtgående särbehandling kunna genomföras utan stöd 
i författning. Sådant författningsstöd finns i anställningsförordningen och lag om 
offentliganställning.40 

2.1.2 Lag om offentlig anställning och anställningsförordningen 
 
I lagen om offentlig anställning41 ges vissa krav på bedömningsgrunderna för 
anställning. I 4 § första och andra stycket stadgar följande: 
 
"Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet. 
Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat." 
 
Den uppräkning av saklig grund som finns i första stycket är inte uttömmande. Hänsyn 
kan även tas till exempelvis strävan att uppnå reell jämställdhet.42 
 
I anställningsförordningen43 som gäller för arbetstagare hos myndigheterna och under 
regeringen finns i 4 § en bestämmelse vilken även uppräknar jämställdhetsmål som 
saklig grund vid anställning. Denna paragraf har följande lydelse: 
 

                                                 
36 Prop. 2007/08:95 s.164 
37 Prop. 1973:90 s. 406 
38 Prop. 1985/86:116 s. 5 
39 Prop. 1973:90 s. 405-406 
40 Numhauser-Henning, Ann i JT 1997/98 s. 817 
41 SFS 1994:260 
42 SOU 2004:55 s. 195 
43 SFS 1994:373 
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"Vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta 

sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, 

jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål." 
 
Denna paragraf medför att myndigheter även skall beakta, utöver förtjänst och 
skicklighet, bland annat jämställdhets aspekter vid anställning.44 

2.1.3 Diskrimineringslagen 
 
Diskrimineringslagen45 har i sitt 2 kapitels 2 § 2 punkt ett undantag från diskriminerings 
förbudet i 2 kapitlets 1 §. Regeln har givits följande lydelse: 
 
Förbudet i 1 § hindrar inte "åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor". 
 
Denna regel innehåller ett undantag från diskrimineringsförbudet för positiv 
särbehandling på grund av kön.  Det är således, enligt regeln, tillåtet med positiv 
särbehandling på grund av kön om det är ett led i strävan att främja jämställdheten 
mellan kvinnor och män. Den positiva särbehandlingen kan inte ske vid tillämpning av 
löne- och andra anställningsvillkor, dock kan den ske vid anställning, befordran och 
ledning och fördelning av arbetet.46 Den närmare innebörden av positiv särbehandling 
styrs av EG-rättens regler. Det är ej tillåtet för medlemsstater att tillämpa generösare 
regler än vad som bestäms enligt EG-rätten.47 
 
Det står i 2 kapitlet 2 § 2 punkten att det skall vara fråga om ett "led i strävan att främja 

jämställdheten i arbetslivet". Detta medför att arbetsgivaren skall bedriva en 
systematisk verksamhet som syftar till att främja jämställdheten i stort. Vidare är den 
positiva särbehandlingen endast tillåten i det enskilda fallet. För att systematisk 
verksamhet skall föreligga bör arbetsgivaren till exempel anknyta den positiva 
särbehandlingen till jämställdhetsavtal eller liknande samarbete med 
arbetstagarorganisationer på personalpolitikens område. För att kunna visa att det inte 
rör sig om diskriminering utan positiv särbehandling bör det lämpligen hänvisas till 
regler och riktlinjer som utarbetats med de fackliga organisationerna. Enstaka åtgärder 
eller förfaranden som kan anses diskriminerande kan inte genomföras utan stöd i  en 
jämställdhetsplan eller liknande med hänsyn till undantaget i regeln. En 
underrepresentation av visst kön kan anses föreligga när arbetsgivaren har mindre än 40 
procent i den aktuella typen av arbete.48 
 
Diskrimineringslagen innehåller i sitt 3 kapitel 1-13 §§ bestämmelser om aktiva 
åtgärder i arbetslivet. Det stadgas bland annat i 1 § att "Arbetsgivare och arbetstagare 

ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i 

arbetslivet oavsett kön...". Samverkan innebär att samarbete via dialog skall ske 
gemensamt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Samverkansskyldigheten är 
allmänt hållen och några särskilda procedurregler har ej ansetts nödvändiga. Parterna får 
anpassa detta till specifika behov på en arbetsplats eller inom en viss bransch.49 Kapitlet 

                                                 
44 SOU 2006:22 s. 606 
45 SFS 2008:567 
46 Källström, Kent. Anställningsförhållandet. s. 94 
47 Göransson, Håkan. Diskrimineringslagarna - En praktisk kommentar. s. 77 
48 Prop. 2007/08:95 s. 502-503 
49 Prop. 2007/08:95 s. 533 
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innehåller även bestämmelser om aktiva åtgärder vad gäller bland annat lön, 
arbetsförhållanden, rekrytering med mera. 

2.2 EG-författningar 

2.2.1 Likabehandlingsdirektivet 
 
Likabehandlingsdirektivet är den EG-bestämmelse som de flesta av EG-domstolens 
domar angående positiv särbehandling, grundar sig på50. I dess 2 artikel punkt 1 stadgas 
följande: 
 
"I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att det inte får 

förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller 

indirekt, särskilt med hänvisning till äktenskaplig status eller familjestatus." 
 
Denna punkt i artikel skall ses mot 4:e punkten som ger ett undantag från denna 
likabehandlingsprincip och stadgade följande51: 
 
"Detta direktiv skall inte hindra åtgärder som främjar lika möjligheter för kvinnor och 
män, i synnerhet när det gäller att avlägsna befintliga ojämlikheter som påverkar 

kvinnors möjligheter på de områden som nämns i artikel 1.1." 
 
Artikel 1.1 har följande lydelse: 
 
"Syftet med detta direktiv är att i medlemsstaterna realisera principen om 

likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, däribland 

befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och, enligt de villkor som nämns i punkt 2, 

social trygghet. Denna princip kallas härefter likabehandlingsprincipen." 
 
I likabehandlingsdirektivet har ändringar gjorts genom direktiv 2002/73/EG och artikel 
2 punkt 8 har givits denna lydelse: 
 
"Medlemsstaterna får behålla eller besluta om åtgärder inom ramen för artikel 141.4 i 

fördraget för att i praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män." 
 
Direktivet 76/207/EEG om genomförandet av likabehandling av kvinnor och män 
brukar benämnas som likabehandlingsdirektivet. Å 2002 genomfördes omfattande 
ändringar av direktivet i och med direktiv 2002/73/EG. Syftet med att ändra direktivet 
var att uppdatera det 25 år gamla likabehandlingsdirektivet mot EG-domstolens 
rättspraxis.52 
 
Innehållet i direktivet bestämmer att kvinnor och män skall behandlas lika i arbetslivet. 
Denna likabehandling skall tillämpas inom anställning, yrkesutbildning, arbetsvillkor 
och befordran. Nationella lagstiftningar på området skall medföra ett förbud för 
diskriminering mot dessa avseenden. Vidare skall kollektivavtal och enskilda 
anställningsavtal med mera som strider mot denna likabehandlingsprincip anses som 
ogiltiga. Undantag får göras mot förbjudet om en anställning är av sådan art att det kan 
krävas en viss specifik könstillhörighet53.54 
                                                 
50 Se mer under rubriken Praxis nedan. 
51 Detta är den ursprungliga lydelse i direktiv 76/207/EEG senare ändrad genom direktiv 2002/73/EG 
52 Prop. 2007/08:95 s. 58 
53 Detta skulle exempelvis kunna vara fallet vid rolltillsättning inom film och teater.  
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Direktivet innehåller förbud mot både direkt och indirekt diskriminering på grund av 
kön. Direkt diskriminering är uppenbart diskriminerande bestämmelser till exempel en  
diskriminering som direkt följd av könstillhörighet. Indirekt diskriminering innebär att 
en tillsynes neutral och objektiv bestämmelse i praktiken får diskriminerande verkan för 
en person av exempelvis ett visst kön.55 Förbudet mot diskriminering omfattar även i 
vidare mening frågor som: villkor för tillträde till anställning, till verksamhet som 
egenföretagare och till yrkesutövning, tillträde till yrkesvägledning, yrkesutbildning, 
högre yrkesutbildning, omskolning och yrkespraktik, anställnings- och arbetsvillkor och 
medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, 
arbetsgivarorganisationer och yrkesorganisationer. Undantag får även göras för att 
skydda kvinnor under graviditet och mammaledighet och för positiv särbehandling. 
Likabehandlingsdirektivet är ett så kallat minimidirektiv vilket innebär att 
medlemsstater får införa och behålla bestämmelser som går längre än vad direktivet 
förespråkar.56 Positiv särbehandling enligt artikel 2.4 är en möjlighet för 
medlemstaterna och därmed ett frivillig sätt att främja likabehandling mellan kvinnor 
och män.57 
 
Vad gäller ändringen av likabehandlingsdirektivet enligt direktiv 2002/73/EG säges att 
förbudet mot att diskriminera inte skall hindra att regler på nationell nivå bibehålls eller 
antas för att förhindra eller kompensera för nackdelar en grupp av personer av samma 
kön kan ha. Dessa åtgärder innebär att organisationer för endast ett kön är tillåtet så 
länge organisationen främsta syfte är att underlätta för dessa personer och att främja 
jämställdheten mellan män och kvinnor.58 
 
I kommitténs förslag59 till ändring av direktivet anges bland annat att det ej är motiverat 
att kvinnor automatisk skall givas företräde till tjänster inom de sektorer där de är 
underrepresenterade. Vidare anses att det är motiverat att kvinnor ges företräde i fall det 
ej sker automatiskt. De manliga sökande med likvärdiga meriter måste i det fallet ges en 
objektiv bedömning där samtliga kriterier som sammanhänger med en sökande 
beaktas.60 

2.2.2 EG-fördraget 
 
EG-fördraget artikel 141.4 har sedermera ersatt artikel 2.4 likabehandlingsdirektivet via 
en hänvisning i likabehandlingsdirektivets artikel 2.8. Artikel 141.4 har givits följande 
lydelse: 
 
"I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män 

får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller 

besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det 

underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller 

kompensera nackdelar i yrkeskarriären." 
 
Denna bestämmelse syftar till att ge full jämställdhet i arbetslivet i praktiken. 
Bestämmelsen innebär att principen om likabehandling får ge vika för positiv 

                                                                                                                                               
54 Laurén, Reidunn. Nya jämställdhetslagen - Kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet s. 71 
55 Lundström, Karin. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten s. 29, 31-32 
56 Prop. 2007/08:95 s. 59 
57 Lundström, Karin. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten s. 115 
58 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/73/EG skäl 15 
59 KOM (2000) 334 
60 KOM (2000) 334 via SOU 2006:22 s. 633 
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särbehandling av ett underrepresenterat kön. Det kan noteras att artikeln är könsneutral 
och åsyftar både män och kvinnor.61 I förklaringen till artikel 141.4 påpekas dock att när 
åtgärd enligt artikeln skall genomföras bör det i första hand sträva efter att förbättra 
kvinnors situation i arbetslivet.62 I och med att möjligheten till positiv särbehandling 
fördragsfästs stärks den grund som åtgärder av denna form står på.63 Omfattningen av 
möjligheten till positiv särbehandling i artikeln kan till viss del utläsas i uttrycket "att i 

praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet".64 
 
Lydelsen i artikel 141.4 anses vara svårtolkad. En del menar att artikeln inte alls 
förändrar förhållandena vad gäller positiv särbehandling jämfört med tidigare. Andra 
menar att, om tyngdpunkten läggs vid tidigare nämnda uttryck " att i praktiken 

säkerställa full jämställdhet i arbetslivet" kan mer långtgående slutsatser dras om en 
mer aktiv jämställdhetspolitik. En annan terminologi har också valts i förhållande till nu 
upphävda artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet. Vilka följder detta har på positiv 
särbehandling är ännu okänt.65 
 
Artikeln ger inte en klar bild av tillåtligheten av positiv särbehandling. De valda 
skrivningarna " särskilda förmåner för att göra det lättare" och " förebygga eller 

kompensera nackdelar " är otydliga och behöver inte innebära att tillåtligheten av 
positiv särbehandling utvidgas jämfört mot likabehandlingsdirektivets artikel 2.4. Det 
kan å andra sidan anses att artikel 141.4 avviker väsentlig från artikel 2.4. Att det nu 
skrivs "säkerställa full jämställdhet i arbetslivet" torde medföra något mer än 
skrivningarna i likabehandlingsdirektivet.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten s. 225-226 
62 Förklaring 28 om artikel 141.4 vilken fogats till Amsterdamfördraget 
63 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten s. 226 
64 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 154 
65 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten s. 226 
66 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 154-155 
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3 Praxis 
 
I denna del kommer den praxis som finns inom området positiv särbehandling att 
behandlas. Det finns endast två fall inom området från svensk rättspraxis; de övriga 
fallen är från EG-domstolen. Efter rättsfallen kommer även diskussioner och analyser 
som förekommer inom doktrin att tas upp i den mån det existerar. I slutet av kapitlet 
kommer även analyser från jämställdhetsombudsmannen och från 
diskrimineringskommittén rörande flertalet av EG-domarna redovisas. 
 
I vilken utsträckning positiv särbehandling får användas bestäms ej av Sverige på 
nationell nivå. Detta bestäms i stället av EG-rätten som har företräde framför nationell 
rätt. Den svenska lagstiftningen kan inte utformas eller tillämpas på ett sätt som inte 
överensstämmer med den gräns som satts av EG-rätten. Således styr EG-rätten det 
handelsutrymme som finns för Sverige vad gäller positiv särbehandling. 

3.1 Arbetsdomstolen 

3.1.1 AD 1981 nr 171 

3.1.1.1 Bakgrund 
 
Kalmar kommun skulle tillsätta en vikarierande assistent till konsumentsekreteraren. 
Till denna tjänst sökte bland annat Kjell Wikström och Gertrud Tausis. Kjell var den av 
de två som tilldelades vikariatet. Gertrud ansåg att hon hade haft bättre meriter än Kjell 
och att det således hade skett en diskriminering på grund av kön. Detta skulle i så fall 
strida mot diskrimineringsförbudet i 2 och 3 §§ i dåvarande jämställdhetslag67. 
Kommunen menade bland annat att konsumentrådgivningen i landet var 
kvinnodominerat och att därav välja en man i stället för en kvinna skulle varit motiverat. 

3.1.1.2 Domskäl och Domslut 
 
Efter grundlig genomgång av de tvås meriter ansåg domstolen att Gertrud hade varit 
bättre lämpad än Kjell för tjänsten som assisterande konsumentvägledare. Därmed hade 
diskriminering på grund av kön skett i strid mot diskrimineringsförbudet. Detta förbud 
skulle dock inte bli aktuellt om presumtionen om diskriminering kunde brytas. 
Domstolen menade att det förvisso förelåg ett underskott på män inom verksamheten i 
stort. Kommunen bedrev dock inte något jämställdhetsarbete som ansågs tillräckligt 
aktivt för att bryta presumtionen om diskriminering. Det var ej heller tillräckligt för att 
bryta presumtionen att ett underskot av män fanns. 
 
Domstolen ålade därmed Kalmar kommun att på grund av brott mot 2 och 3 §§ 
dåvarande jämställdhetslag utge skadestånd till Gertrud med femtontusen kronor. 

3.1.2 AD 1982 nr 139 

3.1.2.1 Bakgrund 
 
En tjänst som studierektor vid Kvinnerstaskolan i Örebro söktes av bland annat Gärd L-
B och Anders L vilka bägge var lärare på skolan. Örebro läns landstings 
utbildningsnämnd tillsatte Anders vid tjänsten. Jämställdhetsombudsmannen menade att 

                                                 
67 SFS 1979:1118 
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landstinget hade diskriminerat Gärd på grund av kön i strid med 2 och 3 §§ dåvarande 
jämställdhetslagen. 

3.1.2.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen fann efter en grundlig genomgång av de bådas meriter att Gärd varit bättre 
lämpad för tjänsten än Anders. Efter detta prövade domstolen huruvida presumtionen 
om diskriminering kunde brytas på grund av bland annat positiv särbehandling i 
jämställdhetssyfte. En arbetsgivare skulle kunna få göra en sådan motbevisning mot 
diskriminering för att bryta presumtionen om denne hade ett aktivt jämställdhetsarbete. 
Dock skall det enligt domstolen när det rör sig om högre tjänster som det var i detta fall 
krävas en mer noggrann granskning av meriterna. Det var således svårare att bryta 
presumtionen då det rörde sig om högre tjänster enligt AD. 
 
Örebro läns landsting förpliktigades att utge skadestånd med tjugotusen kronor till 
Gärd. 

3.2 EG-domar 

3.2.1 Mål 312/86 Kommissionen mot Frankrike (Celex 61986J0312) 

3.2.1.1 Bakgrund 
 
Frankrike hade antagit ett antal regler vilka gav speciella rättigheter endast till kvinnor. 
Dessa regler föreskrev bland annat förlängning av ledighet på grund av graviditet, 
arbetstidsförkortning för kvinnor över 59 år, möjlighet till ledighet vid sjukt barn, extra 
ledigt i förhållande till antal barn, ledigt på mors dag, en ledig dag för barnens skolstart, 
med mera. Kommissionen ansåg att vissa av dessa rättigheter kunde stämma överens 
med artikel 2.3 och 2.4. Dock menade kommissionen att reglernas generalitet ledde till 
diskriminering mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

3.2.1.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen konstaterar att artikel 2.4 har till syfte att tillåta åtgärder som kan verka  
diskriminerande men i själva verket är till för att eliminera eller minska rent reella 
ojämlikheter. I detta fall fanns dock inte något som tydde på att de generella rättigheter 
som givits kvinnor var skapade för detta syfte. 
 
EG-domstolen konstaterade att Frankrike inte hade uppfyllt de krav som ställts på dem i 
och med direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 
arbetsvillkor. 

3.2.2 Mål C-450/93 Kalanke-målet (Celex 61993J0450) 

3.2.2.1 Bakgrund 
 
Eckard Kalanke ansåg sig i ett befordringsärende förbigången av sin kvinnliga kollega 
Heike Glißmann. Företaget LGG som de båda jobbade åt hade ett kvoteringssystem där 
kvinnor fick företräde till befordran om lika meriter förelåg. Kalanke ansåg att LGG:s 
kvoteringssystem stred mot den tyska rätten. Den tyska domstolen begärde ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen. De undrade huruvida dåvarande artikel 2.4 
likabehandlingsdirektivet tillät en reglering som gav kvinnor företräde till befordran om 
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dessa var underrepresenterade. Med "underrepresenterade" avsågs i detta fall när 
kvinnor ej utgjorde minst hälften. 

3.2.2.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen konstaterade att det enligt artikel 2.1 inte får förekomma någon som helst 
diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller indirekt. Att låta kvinnor 
automatiskt gå före vid en befordring där meriterna är likvärdiga medförde en 
diskriminering på grund av kön. Dock kunde detta vara tillåtet enligt artikel 2.4 om det 
genomförs med syfte att främja lika möjligheter för kvinnor och män. Denna 
bestämmelse hade som syfte att tillåta åtgärder, som är diskriminerande, vilka 
begränsade eller avskaffade reella ojämlikheter mellan könen68. Dock ansågs att detta 
undantag till direktivet skulle tolkas restriktivt. Detta medförde att en reglering som 
undantagslöst och ovillkorligt garanterade kvinnor företräde vid tillsättning eller 
befordran överskred gränsen för de undantag som artikel 2.4 är tänkt för. 
 
Svaret till den tyska domstolen blev således att en reglering av aktuellt slag, där kvinnor 
ovillkorligt ges företräde vid befordring och tillsättning när lika meriter föreligger,  
hindras av artikel 2.1 och 2.4 likabehandlingsdirektivet. 

3.2.2.3 Doktrin om Kalanke-målet 
 
De som betraktade positiv särbehandling som något legitimt och önskvärt fann Kalanke-
domen som chockerande och debatt uppstod om domens rätta tolkning.69 Domen kan 
ses ur en mer inskränkt tolkning om man tar fasta på 22:a punkten i domen vilken 
stadgar att nationella regleringar som "undantagslöst och ovillkorligt" ger kvinnor 
företräde vid tillsättning eller befordran ej är tillåten enligt artikel 2.4. En del menar att 
domen avvisar kvoteringssystem överhuvudtaget och hänvisar till punkt 23 där det står 
att man ej kan befrämja lika möjligheter genom att direkt tvinga fram resultatet.70 Det 
rådde även en viss osäkerhet huruvida artikel 2.4 omfattade anställning och befordran 
men denna osäkerhet undanröjdes i och med avgörande i Marchall-målet.71 Kalanke-
domen ger ett intryck av att resonemanget bakom domslutet har långtgående 
konsekvenser. Undantaget som artikel 2.4 ger får ej komma i konflikt med den 
enskildes rätt enligt huvudregeln. De undantag som blir aktuella är sådana som avser att 
undanröja eller kompensera för faktiska olikheter i livsvillkor och ge kvinnor möjlighet 
att konkurrera under lika villkor på arbetsmarknaden.72 

3.2.2.4 Europeiska gemenskapens kommissions tolkning av Kalanke-målet 
 
Kommissionen utgav, med anledning av debatten kring domslutet en tolkning73 av 
domen. Kommissionen menar att domen kan tolkas på två sätt. Antingen tolkas domen 
så, att domstolen avvisar möjligheten att rättfärdiga kvoteringssystem överhuvudtaget. 
Detta avvisande skulle även omfatta system som innehåller säkerhetsklausuler som 
möjliggör hänsynstagande till särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Eller så 
tolkas domen så, att domstolen avvisar endast den strikta kvotering som var föreskriven 
i delstaten Bremens lag och tillämpades automatiskt på Kalanke. Kommissionen ansåg, 

                                                 
68 Se ovanstående fall 312/88 
69 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 149 
70 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 158 
71 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 154 
72 Numhauser-Henning, Ann i JT 1997/98 s. 820 
73 KOM(96) 88 
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med grund i domstolens ordval, att domstolen endast fällt domen mot det automatiska 
kvoteringssystem som förekom i Bremen. Således är nationella regler som 
undantagslöst och ovillkorligt garanterar kvinnor företräde vid tillsättning eller 
befordran ej tillåten. Lagstiftning som inte automatiskt ger företräde till kvinnor eller är 
lika strikt som Bremens kvoteringssystem berörs ej av domen och är sålunda lagenliga. 
Arbetsgivare och medlemsstaten får använda sig av andra typer av positiv särbehandling 
än den strikta kvoteringssystemet. Dessa andra system kan också innefatta flexibla 
kvoteringssystem.74 

3.2.3 Mål C-409/95 Marschall-målet (Celex 61995J0409) 

3.2.3.1 Bakgrund 
  
Läraren Hellmut Marschall hade sökt en högre tjänst inom den skola i Tyskland han 
jobbade på. Vid tillsättningen valdes dock en kvinna med likvärdiga meriter i stället för 
Marchall. Detta med grund i en bestämmelse som hade följande lydelse: "Om färre 

kvinnor än män är anställda i den tjänstegrupp till vilken befordran är aktuell vid en 

myndighet, skall kvinnor ges företräde om de sökande har samma lämplighet, 

kvalifikationer och yrkesskicklighet, om det inte på grund av omständigheter som 

sammanhänger med en annan sökandes person finns övervägande skäl att välja denne" 
Marschall överklagade beslutet och frågan togs upp i tysk domstol. Den tyska 
domstolen begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen huruvida ovannämnda 
bestämmelse överensstämde med artikel 2.1 och 2.4 likabehandlingsdirektivet. 

3.2.3.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen påpekade att kvinnor, på grund av fördomar och stereotypa föreställningar 
om deras arbetskapacitet, i vissa fall inte konkurrera på lika villkor med deras manliga 
kollegor vad gäller arbetstillsättning och befordran. En nationell lagstiftning som gav 
kvinnor, där de är underrepresenterade, företräde vid befordran och anställning kunde 
stämma överens med artikel 2.4 om lagen kunde bidra till att motverka ovannämnda 
fördomar och dess negativa följdverkningar. Dock fick lagstiftningen ej ovillkorligt 
eller undantagslöst ge kvinnor företräde då detta överskred undantaget i artikeln.75 Detta 
undantag överskeds inte så länge de manliga sökande med likvärdiga meriter gavs en 
objektiv bedömning där samtliga kriterier runt den sökandes person beaktas. Föranledde 
något eller några av dessa kriterier att mannen skulle väljas, skulle denne få företräde. 
Kriterierna fick dock inte vara sådana att de diskriminerade kvinnorna. 
 
Denna typ av nationell lagstiftning ansågs således överensstämma med artikel 2.1 och 
2.4 då ovanstående givna förutsättningar förelåg. 

3.2.3.3 Doktrin om Marschall-målet 
 
Domstolen konstaterade i målet att bara för att två sökande av motsatt kön har 
likvärdiga meriter, medför detta inte att de har lika möjligheter. Detta på grund av bland 
annat stereotypa idéer om kvinnoroller och kvinnors arbetsförmåga, rädsla för 
avbrytande av karriär på grund av sin uppgift i hemmet och familjen.76 Det kan noteras 
att regeln som var aktuell i detta rättsfall innehöll en undantagsregel, till skillnad från 
Kalanke-målet. Vidare konstateras att artikel 2.4 utgör ett undantag från en individuell 

                                                 
74 KOM(96) 88 s. 9-10 
75 Se före gående rättsfall "Kalanke" 
76 Glavå, Mats. Arbetsrätt. s. 265 
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rättighet som likabehandlingsdirektivet ger. Därför får inte regler som gynnar kvinnor 
undantagslöst och ovillkorligt erbjuda kvinnor företräde eftersom det då går över den 
gräns för undantagsregeln som fastställdes i Kalenke-domen.77 
 
Något som diskuterats angående domen är hur mycket längre Marchall-målet går än 
Kalanke-målet vad gäller positiv särbehandling. Den avvägning som i målet sker är 
intresset mellan den enskilde arbetstagaren att bedömas objektivt och att en särskild 
grupp av individer inte skall diskrimineras på arbetsmarknaden. Enligt Marschall-målet 
tillåts i dessa fall ett visst utrymme för positiv särbehandling, dock får tillåtligheten 
bedömas från fall till fall. Även om domen inte är helt tydlig står det klart att den går 
längre än Kalanke-målet och tillåter viss positiv särbehandling åtminstone när 
flexibilitet föreligger.78 
 
En av de avgörande skillnaderna mellan Kalanke-målet och Marschal-målet är att 
domstolen i det senare ansåg att kvinnor i den situation där den aktuella regeln är 
tillämplig inte kan konkurrera med män på lika villkor trots att lika meriter föreligger79. 
Den bedömning som finns i domen vad gäller underrepresentation av kön skiljer sig 
från den svenska bedömningen. I både Marschall och Kalanke-målet ansågs 
underrepresentation föreligga då kvinnor utgjorde färre än hälften medan Sverige utgått 
från en fördelning på 40-60 procent80.81 

3.2.4 Mål C-158/97 Badeck-målet (Celex 61997J0158) 

3.2.4.1 Bakgrund 
 
46 ledamöter av "Hessens Landtag"82 väckte vid den nationella domstolen en talan för 
att få till stånd en prövning av delstatslagen, nedan kallad HGIG83, som de ansåg strida 
mot Hessens konstitution. Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande från 
EG-domstolen. Den nationella domstolen undrade huruvida artikel 2.1 och 2.4 utgjorde 
hinder mot att tillämpa följande:  
 
1. Att kvinnliga sökande av befordran skall få gå före männen där en utarbetad bindande 
målsättningsplan finns för utjämning av könsfördelningen. Detta då inte något mer tungt 
vägande rättsliga skäl talar mot det och det är nödvändigt för att uppnå målsättningen.84  
 
2. Att de bindande målsättningarna i befordringsplanen skall föreskriva att 
tidsbegränsade vetenskapliga tjänster och vetenskapliga assistenttjänster vid fakulteter 
skall tillsätta kvinnor med det förhållande som motsvarar andelen kvinnliga 
utexaminerade doktorander och kvinnliga studerande.85  
 

                                                 
77 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten s. 224 
78 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten s. 225 
79 Numhauser-Henning, Ann i JT 1997/98 s. 825 
80 Jmf. även under 2.1.3 sista stycket. 
81 Numhauser-Henning, Ann i JT 1997/98 s. 833 
82 Delstatsparlament i delstaten Hessen i Tyskland. 
83 Delstaten Hessens lag om likabehandling av kvinnor och män och om undanröjande av diskriminering 
av kvinnor i offentlig tjänst (HGIG). 
84 Se HGIG 3 § p.1 och p.2, 5 § p.3 och p.4, 10§ 
85 Se HGIG 5 § p.7 
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3. Kvinnor som tillhör kvalificerade yrkesgrupper där de är underrepresenterade skall 
vid fördelning av utbildningsplatser tilldelas åtminstone hälften av platserna, förutom då 
staten ensam ansvarar för utbildningen.86  
 
4. I de sektorer där kvinnor är underrepresenterade skall lika många, eller samtliga, 
kvinnor kallas till anställningsintervjuer. Detta under förutsättningen att de uppfyller de 
för tjänsten föreskrivna villkoren.87  
 
5. I kommittéer, rådgivande organ, styrelser och andra organ skall hälften av platserna 
tilldelas kvinnor.88 

3.2.4.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen konstaterade att deras uppgift i tolkningsfrågan var att ta ställning till om ett 
antal lagar i delstaten Hessen rörande positiv särbehandling var förenliga med artikel 
2.1 och 2.4. Domstolen ansåg att vid en bedömning av kvalifikationer hos sökande fick 
vissa positiva och negativa kriterier beaktas som främst kom kvinnor till fördel men 
även kunde gynna män. Detta förfaringssätt hade till syfte att skapa reell jämlikhet och 
inte blott formell genom att minska faktiska ojämlikheter mellan män och kvinnor. 
Tillämpning av sådana kriterier skulle ske på ett öppet sätt som medförde att 
ifrågasättande och prövning av sådana beslut kunde göras. 
 
Domstolen konstaterade i domslutet att artikel 2.1 och 2.4 inte utgjorde hinder mot 
nationella bestämmelser av följande slag:  
 
1. Bestämmelser där kvinnliga sökande inom den offentliga sektorn, där de är 
underrepresenterade, skall ges företräde när likvärdiga meriter förelåg. Detta när det är 
nödvändigt för att uppfylla målsättningen för en befordringsplan för kvinnor under 
förutsättningen att inte några andra tyngre vägande rättsliga skäl talar emot ett sådant 
hanteringssätt. Samtliga ansökningar skall även bedömas objektivt med beaktande av 
sökandes personliga förhållanden. 
 
2. Bestämmelser där bindande målsättningar i en befordringsplan, vid fakulteter, för 
kvinnor föreskriver att vetenskapliga assistenttjänster och tillfälliga vetenskapliga 
tjänster skall innehas av kvinnor till åtminstone en motsvarande andel av kvinnor som 
utexamineras, doktorerar, och studerar vid varje fakultet. 
 
3. Bestämmelser, i syfte att undanröja kvinnlig underrepresentation, som föreskriver att 
kvinnor som tillhör kvalificerade yrkesgrupper där de är underrepresenterade skall 
tilldelas i varje fall hälften av utbildningsplatserna. Detta gäller dock inte utbildningar 
som staten har monopol på eller om antalet kvinnliga sökande är otillräckligt trots att 
åtgärder gjorts för att uppmärksamma dem på utbildningsplatserna. 
 
4. Bestämmelser enligt vilka kvinnor inom sektorer där de är underrepresenterade 
garanteras att kallas till anställningsintervjuer. Detta om likvärdiga meriter med männen 
föreligger och nödvändiga eller föreskrivna villkor uppfylls för att söka tjänsten. 
 

                                                 
86 Se HGIG 7 § p.1 
87 Se HGIG 9 § p.1 
88 Se HGIG 14 § 
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5. Bestämmelser om styrelser, arbetstagarorganisationer och andra 
organsammansättningar, enligt vilka föreskrifter som antas skall beakta målsättningen 
att minst lika många kvinnor som män skall deltaga i organen. 

3.2.4.3 Doktrin om Badeck-målet 
 
Domstolen beskrev Hessens lösning som "flexibla resultatkvoter". Denna lösning 
medförde inte att kvinnor i ett dödläge på grund av likvärdiga meriter skulle givas 
automatiskt företräde. Domen i Badeck-målet överensstämde ganska väl med både 
Kalanke- och Marschall-målet. Dock gav denna dom ett intryck av att vara betydligt 
mer långtgående än de två andra domarna. Här omfattade målet bindande målsättningar 
för att avsätta tjänster för kvinnor vilket innefattade regelrätta kvoter. Skulle en man 
tillsättas i strid med bemanningsplanen krävdes speciellt godkännande på överordnad 
nivå. Hade en bemanningsplan ej framtagits fick överhuvudtaget inte anställning ske. 
Det kan även noteras att regleringen i fråga89 innefattade detaljerade föreskrifter för hur 
bedömandet av meriter skulle göras, i förhållande till de krav tjänsten ställer. Denna 
reglering vållade inte några problem i förhållande till tillåtligheten av positiv 
särbehandling i målet. Dock återkom domstolen till frågan i Abrahamsson-målet.90 
 
Domstolen fann att bestämmelser som tilldelade kvinnor hälften av platserna i vissa 
styrelser och organ överensstämmer med artikel 2.1 jämförd med 2.491. Detta eftersom 
det ej är bindande då den ger utrymme för beaktande av andra kriterier, som bland annat 
att ett fullständigt genomförande av bestämmelsen skulle medföra ändring av andra 
väsentliga lagrum och att det ej skulle kunna genomföras vid valförfaranden.92 

3.2.5 Mål C-407/98 Abrahamsson-målet (Celex 61998J0407) 

3.2.5.1 Bakgrund 
 
Under 1996 skulle Göteborgs universitet tillsätta en professurtjänst. Tjänsten 
utannonserades och det påpekades i annonsen att positiv särbehandling i 
överensstämmelse med förordning 1995:936, "Tham-förordningen", skulle kunna 
tillämpas vid tillsättningen. Åtta personer sökte tjänsten däribland Katarina 
Abrahamsson, Elisabet Fogelqvist och Leif Andersson. Valet stod i slutändan mellan 
Elisabet Fogelqvist och Leif Andersson. Leif ansågs ha ett tydligt försteg framför 
Elisabet vad gällde vetenskaplig skicklighet. Vad gällde pedagogisk skicklighet var de 
två likvärdiga och Elisabet ansågs ha ett lite försteg gentemot Leif vad gällde 
administrativ skicklighet. Rektorn vid Göteborgs universitet tillsatte Elisabet som 
innehavare av professuren med hänvisning till Tham-förordningen och universitetets 
jämställdhetsplan. Rektorn menade att skillnaden i meriter mellan de två ej var så stor 
att den positiva särbehandlingen stod i strid med kravet på saklighet vid tillsättningen.93 

                                                 
89 10 § HGIG 
90 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 160 
91 Se ovan domslut punkt 5 
92 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 161 
93 Förordning (1995:936) 3 § löd: "Vid tillsättningen gäller istället för 4 kap. 15 a § högskoleförordningen 
följande: 
En sökande av underrepresenterat kön med tillräckliga sådana kvalifikationer som avses i 4 kap. 15 § 
första stycket högskoleförordningen skall utses framför en sökande av motsatt kön som annars skulle ha 
utsetts (positiv särbehandling), om det behövs för att en sökande av det underrepresenterade könet skall 
utses.  
Positiv särbehandling skall dock inte tillämpas om skillnaden mellan sökandenas kvalifikationer är så stor 
att tillämpningen skulle stå i strid med kravet på saklighet vid tillsättningen." 
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Både Leif och Katarina överklagade beslutet till Överklagandenämnden för 
universitetet. 
 
Överklagandenämnden förklarade ärendet vilande för att ställa fyra tolkningsfrågor till 
EG-domstolen: 
 
1. Utgör artikel 2.1 och 2.4 hinder mot en nationell lagstiftning som ger sökande av 
underrepresenterat kön med tillräckliga kvalifikationer företräde framför en sökande av 
motsatt kön som annars skulle ha utsetts, om det behövs för att sökande från det  
underrepresenterade könet skall få tjänsten. Under förutsättningen att det inte är så stor 
skillnad mellan sökandes kvalifikationer att tillämpningen skulle stå i strid mot kravet 
på saklighet vid tillsättning. 
 
2. Om svaret på föregående fråga är ja, är i så fall den positiva särbehandlingen otillåten 
även om den nationella lagstiftningen endast omfattar ett på förhand begränsat antal 
tjänster? Är det i så fall tillåtet med tjänster som inrättats som ett led i enskilda 
högskolors särskilda beslutade program i vilka positiv särbehandling får tillämpas. 
 
3. Innebär svaret i fråga 2 att sådan positiv särbehandling är otillåten, står då 
bestämmelsen, att en sökande som tillhör ett underrepresenterat kön får ges företräde 
framför en sökande av mottsatt kön, i strid med artikel 2.1 och 2.4? Detta under 
förutsättning att de sökandes meriter är jämbördiga eller nästintill jämbördiga. 
 
4. Medför det någon skillnad för svaren i ovanstående frågor om det avser en lägre 
rekryteringstjänst inom en myndighets område eller de högsta tjänsterna inom området? 

3.2.5.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen ansåg att Tham-förordningen automatiskt gav företräde åt sökande av 
underrepresenterat kön om dessa hade tillräckliga kvalifikationer. Vad gäller undantaget 
i förordningen, att skillnaderna i kvalifikation inte får vara så stora att tillämpningen 
skulle stå i strid med saklighet, ansåg domstolen att betydelsen av detta ej gick att 
fastställa. Detta medförde att valet bland de sökande i slutändan grundades på, att den 
sökande tillhörde ett underrepresenterat kön. Inte heller genomfördes en objektiv 
bedömning av ansökningarna med beaktande av samtliga sökandes personliga 
förhållanden.94 Med detta som grund ansåg domstolen att urvalsmetoden inte 
överensstämde med artikel 2.4. Domstolen prövade därefter om Tham-förordningen kan 
vara berättigat enligt artikel 141.4 EG. De fann dock att så inte var fallet, förvisso fick 
medlemstater behålla och besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner som har till 
syfte att säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män. Den aktuella 
åtgärden ansågs dock under alla omständigheter inte vara proportionerlig mot det målet 
som eftersträvades. 
 
I domslutet besvarades de frågor överklagande nämnden ställt: 
 
1. Tillämpning av nationell lagstiftning där den sökande ges företräde om denne var av 
underrepresenterat kön och med tillräckliga kvalifikationer strider mot artikel 2.1 och 
2.4 under förevarande falls omständigheter95. 
 

                                                 
94 Jmf. Badeck-målet 
95 Se 3 § förordning 1995:936. 
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2. Även nationell lagstiftning vilken var begränsad till att gälla tillsättning av ett på 
förhand bestämt antal tjänster eller tjänster som inrättas som ett led i en enskild 
högskolas särskilt beslutat program enligt vilket positiv särbehandling tilläts, strider mot 
artikel 2.1 och 2.4 samt artikel 141.4 EG. 
 
3. Artikel 2.1 och 2.4 utgjorde inte hinder mot att en nationell förvaltningspraxis 
grundad regel tillåter att en sökande från ett underrepresenterat kön ges företräde 
framför mottsatt kön. Däremot måste det i dessa fall kunna anses jämlika eller i de 
närmaste jämlika i merithänseende vid en objektiv bedömning av de sökande, med 
beaktande av alla personliga förhållanden. 
 
4. Någon åtskillnad gjordes enligt gemenskapsrätten, inte inom bedömningen av 
tillsättningen inom högskoleväsendet, mellan högre och lägre tjänster vad gällde positiv 
särbehandling. 

3.2.5.3 Doktrin om Abrahamsson-målet 
 
En av skillnaderna mellan detta mål och de tidigare är att det här handlade det om 
sökande av olika kön men med icke likvärdiga meriter. Dock hade den som gavs 
företräde tillräckliga meriter för att söka tjänsten. Urvalet enligt den svenska regleringen 
hade inte gjorts på klara och tillförlitliga kriterier. Snarare hade urvalsförfarandet 
automatiskt gett företräde åt en sökande av underrepresenterat kön om denna hade haft 
tillräckliga kriterier. Det krav på saklighet som fanns ansågs för svårdefinierbart och 
denna bestämmelse räckte således ej för att uppfylla kravet på en objektiv bedömning. 
Inte heller kunde den nya skrivningen i artikel 141.4 EG tillåta en sådan urvalsmetod 
eftersom den ej var proportionerlig mot det mål som eftersträvades.96 
 
Att domstolen använde uttrycket "automatiskt" ger associationer till Kalanke-domslutet. 
Numhauser-Henning tolkar domen som att det som fällde avgörandet var att 
urvalsförfarandet ytterst grundade sig på tillhörigheten av underrepresenterat kön och 
inte öppna och kontrollerbara kriterier. I Badeck-målet godtogs så kallade flexibla 
resultatkvoter så länge en objektiv bedömning genomfördes av ansökningarna med 
beaktande av samtliga sökandes personliga förhållanden. Det accepterades samtidigt att 
urvalsmetoden reglerades på ett sätt som i allmänhet gynnade kvinnorna. Således tilläts 
en viss justering av meritvärderingsekvationen genom positiv särbehandling. Detta så 
länge kriterierna var kontrollerbara, öppna, proportionerliga och kunde prövas mot de 
regler som tillät positiv särbehandling.97 
 
En urvalsmetod som här var i fråga kunde inte tillåtas på grund av att det handlade om 
en särskild typ av befattning. Det gjordes enligt domstolen inte någon skillnad mellan 
högre och lägre tjänster inom gemenskapsrätten vilket kan sägas vara ett mycket 
principiellt synsätt. Ser man på svaret till fråga tre så överensstämde detta beslut väl 
med tidigare domslut. Det är acceptabelt med särbehandling vid likvärdiga meriter med 
en viss nyansskillnad vad gäller jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga meriter. 
Vad domstolen främst vände sig mot var att urvalsmetoden ej var grundad på öppna och 
kontrollerbara meriter och att ett underrepresenterat kön fick företräde automatiskt. 
Detta kunde inte rymmas inom artikel 141.4 EG då detta var oproportionerligt i 
förhållande till det resultat som skulle uppnås.98 

                                                 
96 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 165-166 
97 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 166 
98 Numhauser-Henning, Ann. Perspektiv på likabehandling och diskriminering. s. 166-167 
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3.2.6 Mål C-79/99 Schnorbus-målet (Celex 61999J0079) 

3.2.6.1 Bakgrund 
 
Julia Schnorbus ansökte i slutet av 1997, efter avklarad juridikexamen, notarietjänst vid 
delstaten Hessens ministerium för rättsliga och europeiska frågor99. Ministeriet avslog 
hennes ansökan. Julia överklagade beslutet och ansåg att reglerna för urvalet var 
diskriminerande i och med att de gav företräde åt de som fullgjort värnplikt eller 
civilplikt, vilket endast kunde göras av män. Överklagandet ogillades med motiveringen 
att regeln skulle kompensera för de nackdelar som följde av att fullgöra värnplikt eller 
civilplikt och var därmed grundat på ett sakligt särskiljningskriterium. Julia väckte talan 
vid Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. Verwaltunggericht förklarade målet vilande 
och hänsköt frågan till EG-domstolen för förhandsavgörande. De ville bland annat ha 
svar på följande frågor: 
 
1. Utgör bestämmelser som de i förevarande fallet, med företräde åt de som fullgjort 
allmän värnplikt eller civil plikt vilket endast kan göras av män, direkt diskriminering 
på grund av kön i den mening som avses i artikel 2.1? 
 
2. De undrade även om detsamma kunde utgöra indirekt diskriminering. 
 
3. Den nationella domstolen ville även veta huruvida den omtvistade regeln kunde 
motiveras utifrån artikel 2.4 eftersom detta automatiskt medför att män gynnas, vilket 
inte omfattas av artikeln, eller om det i motsats kan motiveras eftersom den nationella 
regleringen skall kompensera för en nackdel som enbart kan drabba män. 

3.2.6.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen ansåg att det företräde som gavs männen i den aktuella bestämmelsen ej var 
direkt diskriminering eftersom det endast var bestämmelser som tillämpas på olika sätt 
grundat på kön som var direkt diskriminerande100. Det företräde som gavs i och med 
denna bestämmelse var inte direkt grundat på kön. Vidare ansågs att det faktum att 
endast manliga sökande i praktiken kunde ges företräde, eftersom endast de kunde 
fullgöra värnplikt eller civilplikt, ledde till att bestämmelsen utgjorde indirekt 
diskriminering. Domstolen konstaterade också att artikel 2.4 kunde angå både kvinnor 
och män och att den aktuella bestämmelsen var motiverad eftersom den var avsedd att 
minska de skillnader som drabbar män i och med att det måste fullgöra värnplikt eller 
civilplikt. Bestämmelsen fick anses vara saklig i och med att den endast hade till syfte 
att kompensera för den försening det innebar att göra värnplikt. I dessa fall kunde inte 
den aktuella bestämmelsen anses strida mot principen om likabehandling av kvinnliga 
och manliga arbetstagare. 
 
Domstolen kom således fram till följande domslut: 
 
1. Sådana nationella bestämmelser som de som var i fråga i målet vid den nationella 
domstolen utgjorde inte direkt diskriminering på grund av kön. 
 
2. Sådana nationella bestämmelser som de som var i fråga i målet vid den nationella 
domstolen utgjorde indirekt diskriminering på grund av kön. 

                                                 
99 Hessisches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten 
100 Se Mål C-249/96 Grant punkt 28 
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3. Direktiv 76/207/EEG utgör inte hinder mot sådana bestämmelser som här var aktuella  
så länge de var motiverade av sakliga skäl och enbart hade till syfte att kompensera för 
den försening som uppkommer när allmän värnplikt eller civilplikt fullgjorts. 

3.2.7 Mål C-476/99 Lommers-målet (Celex61999J0476) 

3.2.7.1 Bakgrund 
 
Holländska jordbruksministeriet erbjöd sina kvinnliga anställda tillgång till ett visst 
antal barnomsorgsplatser. Det rörde sig om platser på ministeriets egna barndaghem och 
platser via den kommunala barnomsorgen. H. Lommers som var anställd som 
tjänsteman vid ministeriet ansökte under 1995 om en av dessa barnomsorgsplatser för 
sitt ännu inte födda barn. Ansökan avslogs med motiveringen att sådan barnomsorg 
endast kunde erbjudas manliga tjänstemän om det var en nödsituation. Lommers 
överklagade beslutet till nationell domstol. Jordbruksministeriet menade att 
barnomsorgsbestämmelsen var berättigad med stöd i artikel 2.4. Att subventionera 
barnomsorgsplaster för kvinnor var ett sätt att undanröja ojämlikheter vad gällde antalet 
anställda kvinnor samt deras skillnad i lönegrad.  
 
Frågan gick till högsta instans i det holländska domstolsväsendet101. De förklarade 
frågan vilande och begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen med följande 
fråga: 
 
Utgör artikel 2.1 och 2.4 hinder för en arbetsgivare att uppställa regler som erbjuder 
endast kvinnliga anställda subventionerade barnomsorgsplatser såvida inte en manlig 
arbetstagare befinner sig i en, enligt arbetsgivarens bedömning, nödsituation. 

3.2.7.2 Domskäl och domslut 
 
Domstolen konstaterade, bland annat, att artikel 2.4 hade till syfte att tillåta åtgärder 
som enligt sin utformning var diskriminerande men som avsåg att avlägsna eller 
begränsa reella skillnader som fanns mellan män och kvinnor. Enligt denna 
bestämmelse tilläts således nationella åtgärder som speciellt gynnade kvinnor och hade 
till syfte att förbättra deras möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Domstolen 
påpekade att jordbruksministeriet hade en underrepresentation av kvinnor och att det 
inte fanns lämpliga barnomsorgsplatser utgjorde ett incitament särskilt för kvinnor att 
avsluta sin anställning. Undantag till artikel 2.1 skulle dock följa en 
proportionalitetsprincip där undantaget inte fick gå över gränsen av vad som var 
lämpligt och nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. 
 
I de förevarande målet var det ej omöjligt för manliga anställda att få tillgång till 
barnomsorgsplatserna efter som de kunde få ansökningen godkänd om det förelåg 
nödfall. Vidare fanns även alltid möjligheten att få barnomsorgsplatser via den ordinarie 
tjänstevägen. Dock ansåg domstolen att om en anställd ensamstående fader inte erbjöds 
samma möjlighet till barnomsorgsplats som de kvinnliga anställda skulle artikel 2.4 
utgöra hinder mot jordbruksministeriets regel. 
 
 
 

                                                 
101 Centrale Raad van Beroep 
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Domstolen kom således fram till följande domslut: 
 
Artikel 2.1 och 2.4 utgör inte hinder mot att en regel uppställdes inom ministeriet som 
hade till syfte att motverka underrepresentationen av kvinnor genom att subventionera 
dessa barnomsorgsplatser. Detta mot bakgrunden att det inte fanns tillgång till 
barnomsorg som var lämplig eller ekonomiskt överkomlig. De manliga anställda 
behövde endast erbjudas barnomsorgsplatserna under förhållanden som arbetsgivaren 
ansåg vara en nödsituation. Dock skulle de manliga anställda som hade ensam vårdnad 
om sina barn medges samma möjlighet och tillgång till barnomsorgsplatserna som de 
kvinnliga anställda. 

3.3 Jämställdhetsombudsmannen om EG-domstolens domar 
 
Jämställdhetsombudsmannen har gjort ett utlåtande102 över domarna i målen Kalanke, 
Marschall, Badeck och Abrahamsson. Det första som bör påpekas, enligt JämO, är att 
positiv särbehandling utgör ett undantag mot förbudet att diskriminera på grund av kön. 
Därför måste undantaget i artikel 2.4 tolkas restriktivt. Detta till trots erbjuder EG-
domstolen ett inte obetydligt utrymme för användningen av positiv särbehandling. Det 
kan noteras att i Abrahamsson-målet utvidgas möjligheten att särbehandla till fall där 
meriterna inte bara är jämlika utan även i det närmaste jämbördiga. Var denna gräns i 
meritskillnad går är dock än så länge oklart.103 
 
Enligt Jämställdhetsombudsmannen kan det ur de fyra domarna utläsas vilka krav som 
finns för att positiv särbehandling skall anses vara legitim. Följande fyra principer kan 
utläsas: 
 
- en nationell bestämmelse får inte medföra att någon får en befattning automatiskt 
endast på grund av könstillhörighet, 
 
- en objektiv bedömning av meriterna skall ske, 
 
- bedömningen av meriterna skall var klara och tydliga. 
 
- den positiva särbehandlingen skall stå i proportion till det mål som skall uppnås. 
 
Med första punkten avses att kön aldrig får vara det enda kriteriet för att en befattning 
skall fås.104 
 
Badeck-målet ger möjlighet till många olika åtgärder vad gäller rekrytering för att 
minska ojämlikheter och för att kompensera kvinnor för nackdelar på grund av 
hemarbete och föräldraskap. Domen medför att icke-traditionella meriter får vägas in 
som exempelvis färdigheter och erfarenheter som förvärvats vid familje- och hemarbete 
under förutsättning att dessa färdigheter har betydelse för sökandes lämplighet, 
kvalifikationer och yrkeserfarenheter. Familjesituationen och partners inkomst skall inte 
ha betydelse vid bedömning. Inte heller  skall ledigheter, deltidsanställningar och sent 
avslutad utbildning på grund av vård av barn eller vård av någon annan närstående ha en 
negativ inverkan på en meritbedömning. Att en objektiv bedömning av meriter sker på 

                                                 
102 JämO Ärende 848/00 Aktbil.1 
103 JämO Ärende 848/00 Aktbil.1 s. 8 
104 JämO Ärende 848/00 Aktbil.1 s. 8 
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så sätt att det oftare gagnar kvinnor än män är också tillåtet med stöd i artikel 141.4 
EG.105 

3.4 Diskrimineringskommittén om rättsfallen och rättsläget 
 
För att positiv särbehandling skall vara tillåten måste vissa villkor som följer av EG-
domstolens rättspraxis vara uppfyllda. Oavsett om det rör sig om positiv särbehandling 
vid likvärdiga meriter eller ej. Den praxis som finns kan sammanfattas med följande tre 
punkter106: 
 
- Ett krav för att positiv särbehandling skall vara tillåten är att arbetstagare eller 
arbetssökande har likvärdiga eller nästintill likvärdiga meriter. Är det en påtaglig 
skillnad mellan två individers meriter är inte positiv särbehandling dem emellan möjlig. 
 
- Könstillhörighet får inte automatiskt eller ovillkorligt avgöra. Istället måste en 
objektiv bedömning göras av exempelvis den sökandes alla meriter och personliga 
förhållanden. 
 
- Den positiva särbehandlingen måste stå i proportion till ändamålet.107 

3.4.1 Skillnader i meriter 
 
Varken de EG-fördrag och EG-direktiv som finns eller EG-domstolens praxis på 
området kan tydligt svara på hur stor skillnaden i meriter får vara innan positiv 
särbehandling ej längre är tillåtlig. Det går inte i en enkel formel att fastställa dessa 
gränser. Skillnaden i meriter är bara en del i en helhetsbedömning. Olika situationer kan 
leda till skilda bedömningar, beroende på vilken typ av arbete det handlar om. Ser man 
på Abrahamsson-fallet kan där ses att ingen åtskillnad skall göras mellan högre eller 
lägre befattningar. Detta kan jämföras mot AD 1982 nr 139 där domstolen ansåg att 
större noggrannhet i bedömningen skulle ske vid högre befattningar. Positiv 
särbehandling kan åtminstone som huvudregel användas när likvärdiga eller nästintill 
likvärdiga meriter föreligger. Om det råder större skillnad mellan meriterna eller 
kvalifikationerna är inte positiv särbehandling tillåten. Utrymmet för denna åtgärd får 
anses som litet. Det förefaller ej gå över det utrymme som kan anses finnas i lagen om 
offentlig anställnings 4 §.108 

3.4.2 Automatiskt och ovillkorligt företräde 
 
Ur EG-domstolens domar kan ses att en viss egenskap som exempelvis kön ej 
automatiskt kan ge företräde till tjänst i form av positiv särbehandling. Det kan således 
sägas att regler som ger kvinnor företräde inte är tillåtna. Till skillnad mot detta är regler 
som stadgar att företräde får ges tillåtna. Det som kännetecknar kvotering är just att det 
är en viss egenskap som är avgörande och där med automatisk utslagsgivande. Således 
är kvotering inte tillåten.109 
 

                                                 
105 JämO Ärende 848/00 Aktbil.1 s. 8 
106 SOU 2006:22 s. 631 
107 SOU 2006:22 s. 632 
108 SOU 2006:22 s. 632 
109 SOU 2006:22 s. 633-634 
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3.4.3 En objektiv bedömning 
 
Kriteriet en objektiv bedömning och förbudet mot automatiskt och ovillkorligt företräde 
är närstående och kan sägas överlappa varandra. Sker ett företräde till tjänst automatiskt 
kan inte en objektiv bedömning av meriter varit avgörande och vice versa. 
Bedömningen av meriterna och de personliga förhållandena skall utgå från klara 
kriterier. Med detta menas att urvalsgrunderna och vägningen av fördelar och nackdelar 
av den sökande skall kunna granskas och kontrolleras av domstol eller annan 
utomstående.110 
 
Både i Badeck- och Abrahamsson-målen sägs att vissa icke-traditionella meriter får 
vägas in i bedömningen. Detta rör sig om vissa kriterier som i och för sig är 
könsneutrala men ändå gynnar kvinnor. Till exempel nämns att sådant som tjänsteår, 
ålder och tidpunkt för senaste befordran endast beaktas om det har betydelse för den 
sökandes lämplighet, kvalifikationer och yrkeserfarenhet. Vidare behöver inte 
exempelvis ledighet, deltidsanställningar och sent avslutade utbildningar på grund av 
vård av barn inverka negativt på en bedömning av en arbetssökande. Huvudsaken är att 
kriterierna tillämpas på ett öppet sätt för att kunna prövas så att inte bedömningarna av 
de sökande sker godtyckligt.111 

3.4.4 I proportion till ändamålet 
 
Det sista kriteriet för tillåtligheten av positiv särbehandling är att den skall stå i 
proportion till ändamålet. Skulle exempelvis en arbetsplats nästan uppfyllt målet med en 
jämn könsfördelning bör positiv särbehandling användas med försiktighet. En åtgärd 
skall inte vara mer ingripande än vad som behövs i situationen. För denna 
proportionalitetsavvägning är graden av eftersatthet hos könet inom exempelvis 
arbetsplatsen viktig. Att i en enkel formel uttrycka denna proportionalitetsbedömning är 
ej möjligt. Det kan dock sägas att ju mer eftersatt en viss grupp är, desto större 
möjligheter till positiv särbehandling.112 
 
När det gäller frågan om meritskillnader mellan exempelvis två arbetssökande anknyter 
också kravet på proportionalitet till ändamålet hit. Detta får antas medföra att positiv 
särbehandling ej får tillämpas om meritskillnaderna är så pass stora att det skulle stå i 
strid med saklighet vid tillsättningen av tjänsten. Vad gäller offentlig anställning tar sig 
detta uttryck i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och 
anställningsförordningen. Där kan inte positiv särbehandling komma i fråga när 
kvalifikationerna hos en sökande är avsevärt högre än hos en annan. För den privata 
arbetsmarknaden saknas sådana regleringar i svensk lag. Dock får det sägas följa av EG-
domstolens praxis att så är fallet även för den privata arbetsmarknaden.113 
 
 
 
 

                                                 
110 SOU 2006:22 s. 634 
111 SOU 2006:22 s. 635 
112 SOU 2006:22 s. 635 
113 SOU 2006:22 s. 635 
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4 Analys 
 
I denna del kommer uppsatsens innehåll att diskuteras och analyseras och de 
frågeställningar som formulerades i syftet att besvaras. 

4.1 Definitionen 
 
Att ge en klar och allmänt accepterad definition av begreppet positiv särbehandling 
förefaller inte vara möjligt. Det kan dock sägas att det skall röra sig om en åtgärd vilken 
syftar till att främja situationen för en eftersatt grupp av individer. Detta kan röra sig om 
en grupp som exempelvis kvinnor eller en etnisk minoritet som till exempel romer. 
Uttrycket "positivt" kan även diskuteras så som Eva-Mari Svensson gör. Hon menar att 
frågan om särbehandlingen är "positiv" beror på från vems synvinkel saken ses. Män 
kan således ur deras egen synvinkel anses blivit positivt särbehandlad medans kvinnor 
blivit negativt särbehandlade, eller om man så vill, diskriminerade. Frågan torde kunna 
diskuteras väldigt långtgående utan att komma fram till en klar definition. Den 
definition som förefaller lämpligast är dock, enligt min mening, att se positiv 
särbehandling som en särbehandling som syftar till att, på något sätt, främja förhållandet 
för en, på något sätt, samhälleligt eftersatt grupp. 
 
Begreppet kvotering torde kunna definieras som en åtgärd som på förhand fastställt att 
en viss kvot av exempelvis tjänster skall givas till exempelvis en viss samhällsgrupp. 
Detta medför således att de som inte tillhör denna grupp ej har möjlighet att konkurrera 
om tjänsten. Den konkurrens som sker om dessa platser sker endast inom den kvoterade 
gruppen. Kvotering är också att anse som en form av positiv särbehandling, åtminstone 
så länge den grupp som kvoteras på något sätt är samhälleligt eftersatt. Skulle fallet vara 
att exempelvis män kvoterades in på en mansdominerad arbetsplats torde det kunna 
diskuteras huruvida denna form av kvotering är att anse som positiv särbehandling. Med 
ovan anförda definition av positiv särbehandling skulle så inte vara fallet. 

4.2 Positiv särbehandling 
 
Det är EG-rätten som sätter gränserna för tillåtligheten av den positiva särbehandlingen. 
Således kan en nationell bestämmelse inte vara gilltig om den utformas eller tillämpas 
på ett sätt som strider mot detta. 
 
För att en positiv särbehandling skall anses tillåtlig måste arbetssökande ha likvärdiga 
eller nästintill likvärdiga meriter. Detta är dock bara en del av en helhetsbedömning och 
en proportionalitet måste finnas till övriga omständigheter. Det faktum att det rör sig om 
en högre eller lägre tjänst skall ej påverka bedömningen. Vid positiv särbehandling får 
inte heller meritskillnaden stå i strid med saklighet vid tillsättning av en tjänst. Detta 
framgår i den svenska rätten av regeringsformens 11 kapitlet 9 §, lag om offentlig 
upphandlings 4 § och anställningsförordningens 4 §. Dessa bestämmelser gäller endast 
den offentliga arbetsmarknaden. För den privata arbetsmarknaden gäller dock detsamma 
via EG-rätten. Ur det krav på likvärdiga meriter kan det förstås att positiv särbehandling 
ej är tillåten om påtagliga skillnader i meriter föreligger. 
 
Det krävs också att en objektiv bedömning skall ske av den sökandes alla meriter och 
personliga förhållanden. Detta medför att könstillhörighet ej automatiskt och 
ovillkorligt får vara avgörande. Positiva och negativa meriter vilka gynnar kvinnor men 
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även kan komma män till fördel får även beaktas. Exempel på detta kan vara att en 
utbildning ej avslutas i tid beroende på vård av barn inte vägs in som en negativ merit.  
 
Vid positiv särbehandling måste bedömningen av meriter och personliga förhållanden 
ske på ett öppet sätt. Detta innebär att bedömningen skall kunna granskas utifrån, av 
exempelvis en domstol eller av den sökande själv. Den positiva särbehandlingen får inte 
heller gå över gränsen för vad som är lämpligt och nödvändigt för att uppnå det 
eftersträvade målet. Detta medför att en högre grad av eftersatthet av ett kön inom en 
viss yrkesgrupp ökar möjligheten till positiv särbehandling. 
 
Diskrimineringslagen och regeringsformen medför även att tillåtligheten av positiv 
särbehandling blir beroende av att ett aktivt jämställdhetsarbete föreligger. Detta medför 
att arbetsgivaren skall bedriva en systematisk verksamhet som syftar till att främja 
jämställdheten i stort. För att påvisa att så är fallet kan arbetsgivaren hänvisa till ett 
jämställdhetsavtal eller liknande samarbeten med arbetstagarorganisationer på 
personalpolitikens område. 
 
Ur detta kan således vissa kriterier för tillåtligheten av positiv särbehandling utläsas. 
Positiv särbehandling är tillåten om: 
 
- arbetssökande eller arbetstagare har likvärdiga eller näst intill likvärdiga meriter, och 
 
- en objektiv bedömning görs av den sökandes alla meriter och personliga förhållanden, 
och 
 
- bedömningen av meriterna är klara, tydliga och öppna, och 
 
- den positiva särbehandlingen står i proportion till ändamålet, och 
 
- en systematisk verksamhet som syftar till att främja jämställdheten i stort bedrivs. 

4.3 Kvotering 
 
För att bedöma tillåtligheten av kvotering bör en bedömning mot ovanstående fem 
kriterier göras. Kvoteringen kan uppfylla kriteriet på proportionalitet beroende på 
förhållandena och ävenså kravet på öppna kriterier. Kvotering skulle även kunna vara 
tillåtlig vid likvärdiga eller näst intill likvärdiga förhållanden och vara en del i ett 
systematiskt jämställdhetsarbete. Dock kan kvotering inte uppfylla kravet på en objektiv 
bedömning av den sökandes alla meriter och personliga förhållanden. I stället medför 
kvoteringen automatiskt företräde för en viss grupp av individer. Således är inte 
kvotering tillåten enligt gemenskapsrätten och därmed ej heller i den svenska rätten. 
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