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Sammanfattning 

 

Sverige är ett mångkulturellt land men trots det är etnisk diskriminering en del av vardagen 

för många människor idag. Enligt diskrimineringslagen ska alla människor, oavsett etnisk 

tillhörighet, ha samma rättigheter och möjligheter. Men hur ser det ut för personer med annan 

etnisk tillhörighet än svensk på arbetsmarknaden, har de samma möjligheter att söka och få ett 

jobb? 

 

Lagstiftningen förbjuder diskriminering på olika samhällsområden i Sverige, och vissa 

grupper anses i lagen vara mer skyddsvärda. Diskrimineringsförbudet råder således även inom 

arbetslivet. Vilket förbjuder såväl den direkta som indirekta diskrimineringen på grund av 

etnisk tillhörighet. Detta innebär att särbehandlingen av personer med utländsk bakgrund eller 

för den delen svensk bakgrund är otillåtligt. 

 

Trots förbudet har Diskrimineringsombudsmannen fått 1570 anmälningar de senaste fem åren, 

med anledning av etnisk diskriminering i arbetslivet. Det utgör ungefär 6 klagomål varje 

vecka. Dessa siffror illustrerar att arbetsmarknaden i Sverige inte är fri från diskrimineringen. 

Syftet med detta arbete är att ge en överblick av vad den etniska diskrimineringen är, samt 

undersöka vilka krav arbetsgivaren kan ställa utan att det ska vara fråga om etnisk 

diskriminering. Det kan sägas att arbetsgivaren i de flesta fall får uppställa krav. Dock 

förutsätter det att dessa är sakligt grundade, samt är lämpliga och nödvändiga. 
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1 Inledning 
Diskriminering utgör ett brott och att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet.

1
 

Förbud mot diskriminering finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter som 

är ett av de viktigaste rättsdokumenten, men kan även hittas i regeringsformen. Trots att 

Sverige är ett mångkulturellt land med lagreglerade diskrimineringsförbud så pågår det ändå 

diskriminering i stort sett varje dag. Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet 

är idag en del av vardagen för många människor i Sverige.
2
 

 

Från och med år 2009 tillämpas en diskrimineringslag som har till syfte att arbeta mot 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 

tillhörighet.
3
 Alla människor, oberoende av etnisk ursprung, ska ha samma förutsättningar. 

Lagstiftningen innehåller diskrimineringsförbud som gäller för arbetsgivare och omfattar 

bland annat situationer där en person söker ett arbete.
4
 

 

Frågor som uppstår är om det verkligen är så att människor som har en annan etnisk 

tillhörighet har samma möjligheter att söka och erhålla ett jobb, eller är det så att det sker en, 

som jag skulle vilja kallade det, ”dold” diskriminering av arbetssökanden med annan 

etnicitet? Genom att arbetsgivaren i tidigt skede kan ”sålla bort” oönskade arbetssökande. 

 

Diskrimineringsombudsmannen har, från år 2009 fram till idag, tagit emot 4282st 

anmälningar med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Nästan en tredje del av dessa, 

1570st, rörde etnisk diskriminering i arbetslivet. Man kan således säga att det har kommit in 

ca 300 anmälningar varje år rörande etnisk diskriminering i arbetslivet. Det är så gott som ett 

klagomål varje dag. Dock det är bara 2st som gick vidare till domstol och 6st avslutades med 

förlikning.
5
 Dessa siffror är skrämmande och de visar även på att vi i Sverige inte har en 

arbetsmarknad fri från diskriminering, trots rådande diskrimineringsförbud. 

1.1 Syfte 

Det finns diskrimineringsförbud i Sverige som omfattar i princip alla samhällsområden. Om 

en person utsätts för etnisk diskriminering genom att t.ex. nekas inträde till en nattklubb på 

grund av sitt ”utländska utseende” - sin hud- och hårfärg, eller då en person nekas att hyra en 

bostad på grund av sin etniska tillhörighet är utgången i målen ganska klara.
6
 Det rör sig 

tydligt om direkt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och det kan leda till fällande 

dom. Inom arbetslivet kan saken ställa sig annorlunda, då det under vissa förutsättningar kan 

anses vara icke diskriminerande med indirekt diskriminering vid anställningsförfarandet. 

Huvudsyftet med arbetet är att undersöka i vilka fall ett krav som arbetsgivaren ställer vid 

rekryteringen kan utgöra etnisk diskriminering. För att kunna uppnå det beskrivna syftet är det 

nödvändigt att ge en översiktlig bild på vad den etniska diskrimineringen är, samt vad som 

                                                      
1
Prop. 2007/08:95, s. 79 

2
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/Etnisk-diskriminering-och-rasism-i-vardagen/ 

3
DiskL 1:1 

4
DiskL 2:1 

5
Diskrimineringsombudsmannen, Elisabeth Hervén, assistent 

6
Se NJA 2008 s.915, Diskrimineringsombudsmannen mot Escape Bar & Restaurang AB, fyra killar med annan 

etnicitet än svensk vägrades inträde till restaurangen/nattklubben och domstolen har funnit att de på grund av sin 

etniska tillhörighet har missgynnats, mål T 3501-08, Diskrimineringsombudsmannen mot en privat hyresvärd, en 

privat hyresvärd vägrat hyra ut en lägenhet åt en romsk man och domstolen har funnit att hyresvärden har utsatt 

mannen för etnisk diskriminering 
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utgör gällande rätt på området. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknaden/arbetslivet i 

Sverige. Med anledning av syftet har följande frågeställningar formulerats: Vad är etnisk 

diskriminering? Vilket förbud och skydd finns? När är det tillåtet, alltså inte diskriminerande, 

att uppställa vissa krav på arbetssökanden? Hur resonerar AD, när de ska ta ställning till om 

ett visst krav är att anse som diskriminerande? Vilka faktorer har varit avgörande för AD:s 

bedömning? 

1.2 Metod och material 

För framställningen av arbetet har jag använt mig av den traditionella rättsdogmatiska 

metoden, som innebär tolkning och systematisering av den gällande rätten.
7
 Metoden utgår 

från rättskällorna i form av lagstiftningen, förarbeten, praxis och doktrin. 

Jag har även använt mig av empiri i form av rättspraxis, som har fått ganska stort utrymme i 

arbetet. Rättsfall som jag har valt att använda i uppsatsen kommer från Arbetsdomstolen. Det 

urval av domar som rör etnisk diskriminering är ganska stort. I mitt val av rättsfall som är 

aktuella för mitt arbete har jag sorterat enligt följande: domar ska ha tillkommit efter år 2009 

och huvudsakligen behandla krav som arbetsgivaren har ställt på arbetssökanden. Dessa krav 

ska potentiellt kunna ansetts vara diskriminerande. 

Det har varit svårt att hitta domar som rör mina frågeställningar och jag har blivit tvungen att 

sålla bort många av rättsfallen. Efter en noggrann sökning har jag endast hittat fem rättsfall. 

Samtliga rättsfall rör arbetslivet och krav som kan anses diskriminerande. Därmed har dessa 

fall uppfyllt ett av de kriterier som jag har ställt. Trots att dessa rättsfall har kommit innan år 

2009, den äldsta har kommit 2002, har jag ändå valt att använda dessa i arbetet. Rättsfallen är 

likväl aktuella eftersom dessa utgör rättspraxis. 

1.3 Avgränsning 

I DiskL görs en uppräkning av diskrimineringsgrunder som anses extra skyddsvärda. I detta 

arbete kommer jag inte närmare beröra samtliga, utan i stället kommer jag endast att hålla mig 

till etnisk tillhörighet. Vidare ska nämnas att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 

sker på andra områden än inom arbetsrätten, såsom bostadsmarknad och utbildning. Jag 

kommer inte heller specifikt gå in på de andra samhällsområden där diskrimineringsförbudet 

gäller, utan dessa kommer endast nämnas kort. Eftersom huvudsyftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka krav, vid rekryteringsförfaranden, som kan utgöra etnisk diskriminering, har 

jag valt att begränsa uppsatsen till att endast omfatta etnisk diskriminering i arbetslivet. 

Som tidigare nämnt när det gäller urvalet av rättsfall, har det varit svårt att hitta domar som 

berör mina frågeställningar. Det finns ett flertal rättsfall gällande etnisk diskriminering i 

arbetslivet. Många av dessa är inte aktuella för arbetet, eftersom de inte tar upp krav som kan 

anses vara diskriminerande. Med anledningen av det har jag blivit tvungen att välja bort några 

av rättsfall. Vidare ska sägas att ett rättsfall från tingsrätten och ett från Hovrätten också har 

nämnts i arbetet, för att visa att diskriminering sker på andra områden än i arbetslivet. 

 

 

 

 

                                                      
7
SvJT 2005, s. 249 
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2 Reglering av skydd mot etnisk diskriminering 

2.1 Diskrimineringslagens utveckling 

Före år 2009 har det inte funnits någon samlad diskrimineringslagstiftning i Sverige. I stället 

fanns det flera lagar som hade till syfte att motverka diskriminering på olika grunder och inom 

olika samhällsområden.
8
 

Jämställdhetslagen (JämL), som är den första diskrimineringslagen i svenskt arbetsliv kom i 

sin första version 1980.
9
 JämL innehöll dels regler om förbud mot könsdiskriminering och 

dels regler om aktiva åtgärder för jämställdhet.
10

 Jämställdhetslagens syfte var att främja 

kvinnornas och mäns rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbete.
11

 Den andra versionen av JämL trädde i kraft år 1992. Den 

nya lagen innehöll mer tydligare regler om förbud mot könsdiskriminering, framförallt 

gällande lönediskriminering.
12

 

Den första lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet antogs i Sverige år 1986.
13

 Lagen 

hade inget sanktionerat förbud mot etnisk diskriminering, vilket i sin tur ledde till att en ny lag 

antogs år 1994 med ett sådant förbud. Lagen hade till syfte att motverka etnisk diskriminering 

vid rekrytering och i arbetet.
14

 

År 1999 gjordes stora förändringar på diskrimineringslagstiftningens område. En ny lag mot 

etnisk diskriminering infördes, som kom att ersätta 1994 årslagen. Samtidigt antogs två andra 

diskrimineringslagar, som även har kallats för 1999års lagar: lag mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning och lag mot diskriminering av personer med funktionshinder.
15

 

Under 2000-talet gjordes en anpassning av lagarna mot EU-direktiv. Det innebar bland annat 

att lagen mot etnisk diskriminering namnändrades till lag om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, EtnL.
16

 Under 

samma tid infördes ett antal andra lagar: lag om lika behandling av studenter i högskolan, lag 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, och en 

allmän lag om förbud mot diskriminering.
17

 

Diskrimineringslagstiftningen har således bestått av sju olika lagar. Situationen med så många 

lagar har kritiserats för att vara splitrad och svår att överblicka, och har även beskrivit som ett 

lapptäcke.
18

 I propositionen har framhållits att antalet lagar har haft betydelse för hur effektivt 

skyddet mot diskrimineringen har varit.
19

 

2.1.1 Införande av en samlad diskrimineringslagstiftning 

I förarbetet har uttalats att det är viktigt att diskriminering bekämpas på ett effektivt sätt och 

det är därför viktigt att det finns lagstiftning som är så verkningsfull och heltäckande som 

                                                      
8
SOU 2006:22, s. 214 

9
Iseskog, Tommy, Skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 11 

10
A.a. s. 11 

11
JämL 1§ 

12
Iseskog, Tommy, Skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 11 

13
Källström, Kent, Anställningsförhållandet, s. 82 

14
Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering, 1§, 8§ 

15
Iseskog, Tommy, Skydd mot diskriminering i arbetslivet, s. 12 

16
A.a. s. 12 

17
Källström, Kent, Anställningsförhållandet, s. 83 

18
SOU 2006:22, s. 220 

19
Prop. 2007/08:95, s. 83 
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möjligt.
20

 En samlad diskrimineringslagstiftning innebär således att det har blivit lättare att 

överblicka och lättare att få genomslag. Eftersom en effektiv lagstiftning är ett centralt 

verktyg för att motverka diskriminering.
21

 Utifrån en mer praktisk synpunkt har det blivit 

lättare för den som utsatts för diskriminering med en enda diskrimineringslagstiftning, 

synnerligen om det finns flera olika diskrimineringsgrunder. 

År 2009 sammanfördes alla de tidigare diskrimineringslagarna till en enda lag. 

Diskrimineringslagen består av bestämmelser som har förts över från de äldre lagstiftningar 

och som har bearbetats, men också av en del nya regler.
22

 Skydd mot diskriminering har 

utvidgats att gälla fler samhällsområden, och det har också förstärkts och i vissa fall ändrats.
23

 

Diskrimineringsgrunderna har utökats med ålder och könsöverskridande identitet eller 

uttryck, och idag finns det sju diskrimineringsgrunder. Förbud mot repressalier förstärktes, 

och skyldighet för bland annat arbetsgivare att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.
24

 

Sammanslagningen har även inneburit att de tidigare fyra ombudsmän: 

Jämställdhetsombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen som tidigare har 

haft tillsynen över att lagarna följts har ersätts av en enda myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen. 

2.2 FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

Diskriminering utgör ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och att skyddas mot 

diskriminering är en mänsklig rättighet.
25

 Förbud mot diskriminering finns inskriven i ett antal 

olika konventioner. I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Artikel 1, definieras 

människornas lika värde och rättigheter: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft 

och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”
26

 

I Artikel 2, kan vi läsa om icke diskrimineringsprincipen, där diskriminering förbjuds: 

”Var och en är berättigad till de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i 

övrigt…”
27

 

Bestämmelser om människornas lika värde och icke-diskrimineringsprincipen finns också i 

den svenska lagstiftningen. Närmare bestämt i regeringsformen, som utgör grunden i vårt 

demokratiska samhälle. I RF kan vi läsa följande: 

                                                      
20

SOU 2006:22, s. 220 
21

A.bet. s. 213f 
22

Göransson, Håkan, Diskrimineringslagen, s. 29 
23

DiskL berör inte bara arbetsliv och diskrimineringsförbud omfattar inte bara arbetsgivare och arbetstagare utan 

gäller även i samband med: utbildning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling, start och 

bedrivande av näringsverksamhet, yrkestillhörighet, medlemskap i vissa organisationer, varor tjänster och 

bostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, värnplikt 

och civilplikt samt offentlig anställning. 
24

Prop.2007/08:95, s. 1 
25

A.prop. s. 79 
26

FN, 1984 
27

FN, 1984 
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”Den offentliga makten ska utövas med respekt för människornas lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att alla människor ska 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället… Det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller andra omständigheter som gäller den 

enskilde som person”
28

 

I paragrafen görs en uppräkning av de olika diskrimineringsgrunderna. Avsikten med det är att 

särskilt uppmärksamma att delaktighet och jämlikhet för människor som tillhör de utsatta 

grupperna är av stor vikt. Uppräkningen är inte uttömmande, utan den är exempel på olika 

särbehandlingar som drabbar människor som riskerar eller utsätts för diskriminering eller 

omotiverad särbehandling.
29

 

Ytligare skydd mot diskriminering återfinns i RF där det stadgas att bland annat tjänstemän 

inte får ta hänsyn till ovidkommande omständigheter, till exempel en sökandens härkomst.
30

  

Även ett uttryckligt grundlagskydd för att motverka missgynnande för att någon tillhör en 

minoritet av befolkningen. En lag eller en föreskrift får således inte medföra att en 

medborgare missgynnas på denna grund.
31

 Vidare får inte lag eller annan föreskrift meddelas i 

strid med europeiska konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna.
32

 

Sverige präglas av mångfald och respekt för mänskliga fri- och rättigheter. En stat där alla ska 

vara lika inför lagen och människor värderas och respekteras. Där alla ges möjligheter att 

utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar samt efter sin egen förmåga 

och sina egna val.
33

 Ett bra sätt att leva upp till ett sådant samhälle är att motverka 

diskriminering och verka för de grundläggande mänskliga rättigheter genom 

diskrimineringslagstiftningen, vilken har till ändamålet att: 

”Motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”
34

 

Således syftar diskrimineringslagen till att värna principen om alla människornas lika värde 

och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.
35

 

2.3 FEUF 

Medborgarskap i sig omfattas vanligtvis inte av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. 

Men ett krav på svensk medborgarskap kan i vissa fall bedömas som indirekt diskriminering 

på grund av etnicitet.
36

 Inom EU-rätten är medborgarskap av betydelse. Förbudet mot 

nationalitetsdiskriminering, som tar hänsyn till medborgarskap, utgör en av grunderna för 

principen om fri rörlighet inom unionen. Närmare reglering finns i artikel 18 FEUF 

(Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och innebär förbud mot både direkt och 

indirekt diskriminering på grund av nationalitet av EU-medborgare.
37

 Förbudet gäller för alla 

                                                      
28

RF 1:2 
29

Göransson, Håkan, Diskrimineringslagen, s. 20 
30

RF 1:9 
31

RF 2:12 
32

RF 2:19 
33

Prop. 2007/08:95, s. 79 
34

DiskL 1:1 
35

Prop. 2007/08:95, s. 79 
36

A.prop. s. 497 
37

Swanstein, Filippa, Diskrimineringslagen, s. 97 
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nationaliteter med undantag för regler gällande inresa, bosättning och tillträde till 

anställningen där medborgarna från länder utanför EES och statslösa inte omfattas.
38

 Således 

har EU-medborgarna rätt att studera, arbeta och bo var som helst i EU. Icke berättigad 

diskriminering i samband med detta innebär ett brott mot EU-rätten. Som exempel på icke 

berättigad särbehandling kan nämnas en situation då ett företag kräver svensk medborgarskap 

för en anställning, utan ett berättigat syfte. Kravet utgör ett hinder för och diskriminering av 

EU-medborgare som saknar detta. För en anställning inom exempelvis säkerhetsklassade 

tjänster inom försvarsindustrin kan krav på medborgarskap ställas.
39
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3 Diskriminering 
Diskriminering innebär att en individ utsätts för ett missgynnande, en åtgärd med negativ 

effekt som kan leda till skada eller nackdel, och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. En viktig förutsättning för att det ska anses vara fråga om 

diskriminering är att det finns ett orsakssamband mellan ett missgynnande och någon 

diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren behöver inte ha haft en avsikt att diskriminera någon, 

utan det är det missgynnande agerandet som bedöms. 

3.1 Diskrimineringsgrunder 

Ordet ”diskrimineringsgrunder” brukar användas för att ange de kategorier av personer som 

skyddas av diskrimineringslagstiftningen.
40

 Diskrimineringsgrunder är en viktig förutsättning 

för att kunna tillämpa diskrimineringsreglerna. Eftersom lagstiftaren har valt att inte reglera 

ett generellt diskrimineringsförbud, s.k. ”öppen lista”, är det därför viktigt att lagen definierar 

dem diskrimineringsgrunderna som är avgörande för det skyddade området.
41

 I DiskL 

förbjuds diskriminering på sju grunder, men det är bara sex av de som definieras, nämligen: 

”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder”
42

 

Den sjunde - religion eller annan trosuppfattning - är en av diskrimineringsgrunderna men 

lagstiftaren har ansett att just denna inte behöver definieras i lag.
43

 I det följande kommer jag 

närmare beskriva etnisk tillhörighet. 

3.2 Etnisk tillhörighet 

”etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande”
44

 

Lagstiftaren har i lagtexten angett att med etnisk tillhörighet avses en persons nationellt eller 

etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med nationellt ursprung menas det 

av personen angivna landet som hen är född i.
45

 Med etniskt ursprung avses att en person 

tillhör en viss grupp med en särskilt etnisk härkomst, även om denna grupp inte har eller har 

haft en egen nation.
46

 Romer och samer är ett exempel på en sådan etnisk grupp. Personer 

med dessa ursprung har rätt till skydd enligt denna diskrimineringsgrund. Skyddet gäller även 

för personer som talar ett minoritetsspråk. Men diskrimineringslagen förbjuder inte 

diskriminering av till exempel stockholmare, norrlänningar eller skåningar.
47

 Alla människor 

har en hudfärg, vilket hör ihop med etnicitet och i vissa fall kan leda till diskriminerande 

bemötande som grundar sig på rasistiska fördomar. 

Alla människor har minst en etnisk tillhörighet och minst ett nationellt eller etnisk ursprung, 

men en person kan även ha flera etniska tillhörigheter. Viktigt att komma ihåg att varje enskild 

person ska själv kunna identifiera sin eller sina etniska tillhörigheter. Diskriminering av en 

person som har utländsk eller för den delen svensk bakgrund är förbjudet. Lagens definition 
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av etnisk tillhörighet innefattar även förmodad etnisk tillhörighet, dvs. situationer där den som 

diskriminerats inte har den etnicitet som är skälet till att hen har diskriminerats.
48

 

Begreppet ”ras” används inte längre i DiskL, eftersom det inte finns någon vetenskaplig grund 

för att dela in människor i skilda raser.
49

 I stället används uttrycket ”annat liknande 

förhållande” som ska täcka in dem diverse ogrundade föreställningar om ”ras” och svepande 

föreställningar om ”invandrarnas” egenskapar eller utseende. Även skydd mot nedsättande 

beteckningar om personer med utländsk eller svensk bakgrund går under detta uttryck.
50

 

Begreppet ”ras” finns dock fortfarande kvar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Historiskt har ordet använts för att kategoriskt särskilja och förklara skillnader mellan 

människor baserat på fysiska olikheter och makt.
51

 Efter andra världskriget ansågs begreppet 

förkastligt och det togs bort, och ersättes i stället med etnisk tillhörighet eller etnicitet. 

Etnicitet används som benämning för något absolut etniskt både det konkreta - de delar som är 

förenade med biologi, så som människornas hudfärg, hår och kroppar, det som vi kan se och 

jämföra, och det abstrakta – de individuella delar, så som kulturella särdrag som kläder, 

uttryck eller föreställningar, kroppsutsmyckningar eller språk.
52

 

Ordet etnicitet bör betraktas och förstås som ett uttryck för något som ramar in global, 

gränsöverskridande och heterogen värld. En värld där människornas bakgrund, historia och 

kulturella vanor balanseras.
53

 Det är dock inte sällan som en person som är född utanför 

Sverige kan anses vara i etnisk majoritet av befolkningen i Sverige genom sitt utseende eller 

hudfärg, medan en annan person som är född i Sverige, t.ex. andra generations invandrare, 

kan mötas av uppfattningar att hens ursprung eller bakgrund är inte ”härifrån”. Etnicitet blir 

således aktuell först när den blir en särskiljande faktor i ett möte med någon annan, något som 

avviker från den egna identiteten eller det som i samhället vi lever i anses som normgivande. 

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet riktas mot personer som avviker från 

”svenskhet”. Personer med utländska efternamn, klädval eller brytning får utstå kränkande 

särbehandling, oavsett om de är ”invandrare” eller inte.
54

 Det är inte sällan som människor 

tvingas att byta sina ”osvenska efternamn” till ett mer svenskt klingande. I mål NJA 2008 

s.915 blev fyra personer diskriminerade på grund av deras etniska tillhörighet. Deras 

utseende, mörkt hår och mörk hy, avvek från det ”svenska” och de vägrades inträde till en 

nattklubb. 

Etnicitet kan anses ligga till grund för stora skillnader mellan människor i Sverige när det 

gäller möjligheten att erhålla ett arbete.
55

 Dessa är inte övergående utan de finns där över tid, 

och för vissa grupper kan dessa även gå i arv mellan generationer. Ojämlikhet kvarstår även 

då grupper med likvärdig utbildning och arbetslivserfarenhet jämförs.
56

 

3.3 Nationella minoriteter 

Särskilt utsätta för etnisk diskriminering är de nationella minoriteterna, personer med 

afrosvensk tillhörighet och muslimer.
57

 Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige, 
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dessa är: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.
58

 Gemensamt för 

minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper 

med en uttalad samhörighet och de har även en egen religiös, språklig eller kulturell 

tillhörighet och en vilja att behålla den egna identiteten.
59

 Dessa minoritetsgrupper har ett 

starkare skydd för sina kulturella rättigheter än andra etniska grupper, som exempel kan 

nämnas rätten till sitt språk och sin kultur och rennäring. Minoritetsgrupperna har rätt att 

kommunicera med domstolar och myndigheter på det egna språket. För service inom 

äldreomsorgen har grupperna rätt att få omvårdnad av personal som behärskar det egna 

språket, samma sak gäller för förskola och annan pedagogisk verksamhet. Även vid 

fosterhemsplacering tas hänsyn till barns rätt till utveckling av sin kulturella identitet och 

användandet av det egna språket.
60
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4 Vad innebär diskriminering? 
Ordet diskriminering kommer av det latinska ordet ”discrimo” som betyder ”jag avskiljer”.

61
 

Nationalencyklopedin beskriver ordet diskriminering som ”särbehandling (av individer eller 

grupper)”
62

 och Svenska Akademiens Ordlista definierar ordet ”diskriminera” som ”utsätta 

viss grupp för orättvis behandling”.
63

 

För merparten har ordet diskriminering en negativ association, där diskriminering står för en 

moralisk felaktig handling. När en grupp eller en person diskrimineras fråntas rätten att få 

vara sig själv, och individens värdighet blir kränkt.
64

 

Diskriminering betyder helt enkelt att någon missgynnas och någon annan får ett orättvist 

gynnande. Ett missgynnande tar sig formen i att individen blir, har blivit eller skulle ha blivit 

sämre behandlad i jämförelse med en annan person i samma situation.
65

 För att ett fall av 

missgynnande ska vara att anse som olagligt krävs det dock att ett antal andra omständigheter 

och faktorer uppfylls i direkt anslutning till själva missgynnandet.
66

 Vilka omständigheter det 

kan röra sig om kommer att beskrivas längre fram i arbetet. Ibland används begreppen juridisk 

diskriminering när det handlar om olaglig diskriminering och strukturell diskriminering när 

det handlar om den diskriminering som är att anse som laglig.
67

 Således är vissa former av 

missgynnande, sämre behandling eller särbehandling rent juridiskt inte är att anse som 

olaglig.
68

 

Diskriminering är ett begrepp som innehåller många olika känslor, erfarenheter, normer och 

juridiska ramar. Det handlar om olika strukturer, normer och makten. Att känna eller uppleva 

sig diskriminerad i en viss situation, och att betrakta en handling eller en situation som 

diskriminering juridiskt sett är två olika saker.
69

 Det är därför viktigt att diskutera 

diskriminering som begrepp. 

4.1 Strukturell diskriminering 

Strukturell diskriminering definieras som regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt 

och beteenden i institutioner och andra samhällsområden, som utgör hinder för 

minoritetsgrupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen 

har.
70

 Minoritetsgrupper och andra etniska grupper kan på grund av detta inte uppnå de 

möjligheter och rättigheter som majoriteten har. Med andra ord innebär strukturell 

diskriminering ett avsteg från principen om människornas lika värde, som finns inskriven i RF 

och utgör en grundsten i vårt demokratiska samhälle. Strukturell diskriminering kan vara 

synlig eller dold, samtidigt som den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. 

Strukturell diskriminering har en nära koppling till normerna. Normerna bildas genom 

värderingar och attityder som vi bär med oss, i vår omgivning och relationer mellan 

människor. Det är inget vi vanligtvis kan se eller ta på, och inte heller pratar vi om normer på 

arbetsplatsen, hemma eller ute i samhället. Våra erfarenheter och värderingar styr hur vi 
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bemöter och uppfattar andra människor i vardagen. Det är först när något avviker från det 

normala som existerande normer synliggörs och ifrågasätts. Det avvikande betraktas oftast 

som annorlunda och har tendenser att bestraffas på något sätt från omgivningen.
71

 

Normerna, reglerna eller attityder kan inte ses som neutrala, eftersom konsekvenserna av 

dessa missgynnar vissa individer eller grupper. De som påverkas positivt får på så sätt vissa 

privilegier som hör till att vara en del av normer. Det är oftast lättare att bli medveten om när 

hen blir underordnad eller förtryckt på något sätt i samhälle, än att vara medveten om vilka 

privilegier hen har.
72

 Det är lättare att se och känna de saker, strukturer som påverkar en själv 

negativt och får en att känna sig otrygg, rädd eller obekväm. 

För att bättre kunna förstå och motverka problem med den strukturella diskrimineringen 

måste man dela upp diskriminering i olika nivåer, individ och struktur.
73

 Trots uppdelningen 

är det viktigt att komma ihåg att det är den enskilda individens handlingar, medvetna eller 

omedvetna, som skapar och upprätthåller strukturer. De individuella handlingarna är ingenting 

som går att utesluta från den strukturella diskrimineringen. Eftersom varje handling som 

utförs i vissa situationer, styrs av den omgivningen som individen ingår i med där rådande 

normer och attityder, och handlingen utförs genom eller med stöd av dessa.
74

 

4.2 Juridisk diskriminering 

Den juridiska diskrimineringen handlar om det som lagstiftaren anser som olagligt gällande 

negativ särbehandling, missgynnande och diskriminering.
75

 I DiskL har gjorts en uppräkning 

av de olika diskrimineringsgrunderna, som anses extra skyddsvärda, och vissa 

samhällsområden där diskrimineringsförbud gäller. Negativ särbehandling, missgynnande 

eller diskriminering som inte inkluderas i DiskL, är rent juridiskt inte diskriminering.
76

 Brott 

mot DiskL är således juridisk diskriminering. 
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5 Vad utgör diskriminering? 
I DiskL används fem olika termer för beskrivning av diskriminering, förbud gäller för 

samtliga: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera. I det följande kommer fokus ligga på den direkta och indirekta 

diskrimineringen, eftersom det är dessa som är förekommande vid diskriminering på grund av 

etnisk tillhörighet. 

5.1 Direkt diskriminering 

”Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

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

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

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

ålder”
77

 

Direkt diskriminering innebär att olika regler tillämpas i jämförbara situationer.
78

 Den formen 

av diskriminering föreligger när någon behandlas sämre, missgynnas, än någon annan i en 

jämförbar situation, och detta har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan 

vara fråga om en negativ särbehandling som avviker från de normer som gäller på 

arbetsplatsen och som inte kan motiveras på ett objektivt sätt. Exempel på när direkt 

diskriminering föreligger kan vara att två kvinnor, den ena med utländsk bakgrund och den 

andra med svensk bakgrund, har sökt en anställning hos ett bolag. Båda kvinnorna har lika 

goda meriter, men den andra kvinnan har kallats till intervju men inte den först nämnda. 

Enkelt uttryckt är detta att behandla lika olika.
79

 

Direkt diskriminering förutsätter att följande har skett: en missgynnande behandling, i en 

jämförbar situation och att det finns ett orsakssamband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.
80

 För att direkt diskriminering ska anses föreligga krävs det att 

samtliga rekvisit är uppfyllda. 

5.1.1 Missgynnande 

Ett missgynnande innebär någon form av agerande från arbetsgivarens sida, och att 

konsekvenser av agerandet har lett till att någon har missgynnats. Det kan vara en åtgärd som 

är riktad mot en arbetssökande, som har medfört en skada eller en nackdel för den enskilde 

och som oftast hör ihop med obehag eller faktiskt förlust. Det väsentliga för att 

missgynnandet ska anses föreligga är att en negativ effekt inträder, och inte vilken orsak som 

ligger bakom missgynnandet.
81

 

Diskrimineringslagen tillämpas inte bara på ett visst beteende. Missgynnandet kan avse alla 

typer av åtgärder som har någon betydelse och som en arbetsgivare vidtar i förhållande till en 

arbetssökande eller en arbetstagare.
82

 Att få sämre anställningsvillkor, att inte bli kallad till 

anställningsintervju trots bättre kvalifikationer eller att inte bli befordrad – är exempel på 

missgynnande. Varje handling i en rekryteringsprocess kan innebära ett missgynnande. Det 
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bör även påpekas att en missgynnande behandling kan bestå i både underlåtenhet att handla 

och aktivt handlande från arbetsgivarens sida.
83

 

Gällande platsannonser ska sägas att formulering av dessa inte omfattas av 

diskrimineringsförbudet.
84

 Arbetsgivaren kan i annonsen ange särskilda önskemål, t.ex. 

arbetssökandens etniska tillhörighet. Vilket kan tyckas vara diskriminerande men kan inte 

utgöra ett rättsligt missgynnande, då platsannonsen riktar sig till allmänheten och inte till en 

särskild individ. Men om någon söker eller gör en förfrågan om arbetet efter utannonseringen 

kan läget bli annorlunda. Platsannonsen kan få betydelse vid bedömningen huruvida 

diskriminering förekommit under rekryteringsprocessen och anställningen. Annonsens krav 

kan utgöra en del i bevisningen.
85

 

5.1.2 Jämförelse 

För att kunna avgöra om en person har blivit diskriminerad måste en jämförelse ske. 

Jämförelsen mellan den personen som anser sig ha blivit diskriminerad och någon eller några 

andra personer som är i jämförbar situation. Vid rekryteringsprocessen kan den 

arbetssökanden som anser sig blivit missgynnad jämföra sig med varje annan arbetssökande 

som har sökt just den tjänsten. Med en jämförbar situation avses en situation där den som 

anser sig ha blivit diskriminerad har behandlats annorlunda jämfört med hur annan 

behandlats. Endast om jämförelsen visar en avvikelse, från hur någon annan person som 

befinner sig i en jämförbar situation behandlas, kan handlingen bedömas som 

diskriminering.
86

 För att jämförelsen ska vara så rättvisande som möjligt är det viktigt att 

jämförelsen sker mellan personer som befinner sig i situationer där det är rimligt eller 

naturligt att jämföra dem med varandra. En jämförbar situation föreligger i de fall där 

personen som anser sig ha blivit diskriminerad har lika meriter jämfört med den som har 

kallats till intervjun eller fått tjänsten. Om arbetssökandes meriter visar sig vara sämre än 

andras är personen inte i en jämförbar situation. Den som har sämre meriter kan då inte anses 

ha blivit diskriminerad. 

Jämförelsen görs normalt med någon annan faktiskt existerande person, det finns dock inget 

krav på det. I situationer där en verklig person saknas får jämförelsen göras med en hypotetisk 

(fiktiv) jämförelseperson.
87

 Jämförelsen blir dock helt rättvisande endast om det finns en 

verklig person att jämföra med, och att personerna faktiskt befinner sig i en jämförbar 

situation.
88

 

För att avgöra om personer befinner sig i en jämförbar situation måste hänsyn tas till, förutom 

meriter och utbildningar, även den personliga lämpligheten. Påstående om att en 

arbetssökande inte var eller är ”personligen lämplig” eller ”skulle inte passa in i gruppen” för 

en tjänst måste vara välmotiverade. Det är nödvändigt för att uttalandet ska godtas som grund 

för att inte anställa eller kalla en person till intervju. Arbetsgivaren får således inte fatta sina 

beslut på ”lösa rykten”, och på så sätt utestänga personer som tillhör minoriteten från 

arbetsplatsen.
89
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5.1.3 Orsakssamband 

Orsakssambandet är en viktig förutsättning för direkt diskriminering. Det måste finnas ett 

orsakssamband mellan någon av diskrimineringsgrunderna och missgynnandet, till exempel 

att någon missgynnas på grund av etnisk tillhörighet. Orsakssambandet utgör en central del i 

bevisningen. Om sambandet mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden saknas anses 

inte diskriminering föreligga. Kan arbetsgivaren bevisa att det inte finns något orsakssamband 

mellan t.ex. sökandes etnicitet och beslutet att inte anställa eller kalla till intervju har 

arbetsgivaren inte gjort sig skyldig till direkt diskriminering.
90

   

Orsakssambandet kan vara starkt eller svagt. Allra starkast är det om det finns en avsikt att 

missgynna en person på grund av, t.ex. etnisk tillhörighet. I det fallet finns ett tydligt 

orsakssamband. Avsikten att diskriminera är dock inte alltid nödvändigt för att arbetsgivaren 

ska ställas till svars för diskriminering, utan det kan avgöras utifrån effekten av ett visst 

handlande. Sådana fall föreligger då en arbetsgivare missgynnar en person för att en tredje 

persons önskemål ska tillmötesgå. Samma sak gäller även i de fall då avsikten är att gynna 

eller spara någon lidande eller obehag. I sådana situationer kan man hitta orsakssambandet 

mellan handlingssättet och diskrimineringsgrunden.
91

 I de fall då flera faktorer är bidragande 

till diskrimineringen är orsakssambandet svagt. 

5.2 Indirekt diskriminering 

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

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

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

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

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”
92

 

Till skillnad från den direkta diskrimineringen handlar den indirekta diskrimineringen inte om 

att en person jämförs med en annan. Indirekt diskriminering innebär att samma regel tillämpas 

i olika situationer. Detta sker när någon missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, 

kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt 

missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet.
93

 Kan arbetsgivaren visa att det uppställda 

kravet har ett motiverat syfte samt är lämpligt och nödvändigt, anses inte indirekt 

diskriminering föreligga. Enkelt uttryck är detta att behandla olika lika.
94

 Liksom vid direkt 

diskriminering krävs inget uppsåt att diskriminera från arbetsgivarens sida, utan arbetsgivaren 

kan hamna i en sådan situation på grund av okunskap.
95

 

Även den indirekta diskrimineringen är uppbyggd kring tre viktiga rekvisit, nämligen: 

missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.
96

 Såväl som vid direkt diskriminering måste 

en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna finnas. 

5.2.1 Missgynnande 

Med missgynnandet avses detsamma som vid den direkta diskrimineringen, att det är fråga 

om en skada, obehag eller nackdel för en viss person.
97

 Vid indirekt diskriminering uppstår ett 
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missgynnande när arbetsgivaren tillämpar ett till synes neutralt krav, men som vid en närmare 

granskning särskilt missgynnar personer som tillhör någon av de grupper som skyddas i 

DiskL. Även om syftet med ett krav inte har varit att diskriminera en viss grupp av personer, 

blir den faktiska effekten att en arbetssökande eller arbetstagare upplever sig vara 

diskriminerad, då den gruppen av personer har betydligt svårare att uppfylla kravet.
98

 

Exempel på krav som kan ses som neutrala men i praktiken utesluter större delen av 

utlandsfödda svenskar är krav att kunna tala och skriva perfekt svenska, ha svenska som 

modersmål eller ha svensk medborgarskap. 

Dock är det inte alltid otillåtet att använda sig av vissa kvalifikationskrav eller bestämmelser 

som i praktiken utestänger vissa individer eller grupper.
99

 Det väsentliga för om ett krav ska 

anses vara tillåtet är om syftet med det är objektivt motiverat samt är lämpligt och nödvändigt. 

Att uppställa vissa språkkrav kan vara sakligt motiverat vid vissa typer av arbetet, men detta 

ska då tydligt framgå redan vid jobbannonseringen. 

5.2.2 Jämförelse 

För att kunna avgöra huruvida ett krav är särskilt missgynnande för personer ur en viss grupp 

måste en jämförelse göras. Jämförelsen ska göras mellan den grupp av personer som kan 

uppfylla det aktuella kravet och den gruppen av personer som har svårare att uppfylla det. Om 

det vid jämförelsen visas på en skillnad mellan de båda gruppernas möjligheter att uppfylla 

kravet är det då frågan om indirekt diskriminering.
100

 Skillnaden mellan grupperna som 

jämförs måste vara betydande för att någon i en grupp ska anses ha missgynnats genom det 

uppställda kravet.
101

 Till skillnad från den direkta diskrimineringen, där en hypotetisk 

jämförelse kan göras, måste det vid indirekt diskriminering göras en faktisk jämförelse mellan 

de olika grupperna. En hypotetisk jämförelse får sålunda inte ske.
102

 

5.2.3 Intresseavvägning 

Arbetsgivaren har en viss möjlighet att använda sig av krav som kan komma att särskilt 

missgynna personer med annan etnisk tillhörighet. För att kunna avgöra om ett krav ska anses 

som tillåtet måste en intresseavvägning göras. För att ett krav med en negativ effekt för en 

viss grupp, ska anses vara tillåtet måste två rekvisit vara uppfyllda: dels måste kravet ha ett 

godtagbart syfte och dels måste det vara lämpligt och nödvändigt.
103

 

För att uppfylla syfte med kravet måste syftet vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt 

viktigt för att motivera att det ges företräde framför principen om icke-diskriminering.
104

 

Syftet med ett visst krav kan avse antingen ett objektivt godtagbart verksamhetsbehov eller 

också ett viktigt samhälleligt behov.
105

 Det först nämnda handlar om viktiga behov i 

verksamheten som arbetsgivaren kan motivera på ett objektivt sätt. En åtgärd från 

arbetsgivarens sida för att främja jämställdhet på arbetsplatsen är ett viktigt samhälleligt 

behov. 

Arbetsgivarens åtgärd måste även, som tidigare framgått, vara lämplig och nödvändig.
106

 Om 

det finns andra, icke diskriminerande handlingsalternativ eller medel för att uppnå ett i sig 
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godtagbart syfte utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering.
107

 Den frågan som ska 

ställas är om det aktuella kravet ger önskat resultat, samt om syftet lika väl kan uppnås på ett 

alternativt sätt. Såvida det inte missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet är 

arbetsgivaren i princip skyldig att välja den alternativa metoden.
108

 

5.3 Diskriminering av arbetssökanden 

Diskrimineringsförbudet gäller för såväl arbetssökande som arbetstagare. Det är inte ovanligt 

att personer med utländsk bakgrund möts med nekande besked vid förfrågningar om arbete 

t.ex. via telefon och på så sätt ”sållas bort” från arbetsplatsen redan i ett tidigt skede av ett 

ansökningsförfarande.
109

 Detta gäller oavsett om det i efterhand kan konstateras att den som 

gjort en förfrågan har sådana meriter att hen verkligen skulle ha kunnat komma i fråga för en 

anställning.
110

 Alla personer som gör en förfrågan om arbete är i en ”jämförbar situation” utan 

hänsyn till meriter och de ska kunna räkna med att få ett korrekt bemötande samt att förfrågan 

behandlas utan förutfattade meningar.
111

 

Diskrimineringsförbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare 

och en arbetssökande. Förbudet gäller även under hela anställningsförfarandet, såsom: 

hanteringen av ansökningshandlingar, urval till anställningsintervjuer, referenstagning och 

kontakter med tidigare arbetsgivare och lämplighetstester.
112

 Vidare skyddas arbetssökande av 

diskrimineringsförbud vid anställningsbeslut och alla åtgärder och underlåtenheter som 

föregår beslutet.
113

 Dock krävs det inte att arbetsgivaren fattar något anställningsbeslut för att 

förbudet ska gälla, även en ensam arbetssökande kan göra gällande att hen har 

diskriminerats.
114

 Om ett anställningsförfarande avbryts och ingen person anställs kan det 

åberopas att diskriminering vid rekryteringen har förelegat. En sådan situation kan bli aktuell 

då arbetsgivaren inte vill anställa en sökande av viss etnisk tillhörighet och väljer därför att 

inte anställa någon alls. Det är dock inget som hindrar arbetsgivaren att fatta beslut om vem 

som ska få det lediga arbetet före ansökningstidens utgång.
115

 

5.3.1 Meritvärdering 

Vid situationer som ovan är det viktigt att kunna visa att den missgynnade har haft likvärdiga 

meriter jämfört med de andra. För att kunna fastställa om sökanden var i en jämförbar 

situation undersöks om hen har likvärdiga meriter för den aktuella anställningen, vilket är 

detsamma som att ha lika goda sakliga förutsättningar för arbetet.
116

 

En meritjämförelse handlar om att jämföra och värdera utbildning, erfarenhet och personlig 

lämplighet.
117

 Kvalifikationskraven som arbetsgivaren har ställt i en jobbannons kan ge 

vägledning för hur meriterna ska bedömas, kraven får självklart inte vara diskriminerande. 

Vid meritvärdering får arbetsgivaren använda sig av de urvalsnormer som denne normalt 

använder sig av, de kan utgå från ett kollektivavtal eller en författning. Dock får inte dessa 

urvalsnormer vara varken direkt eller indirekt diskriminerande, utan dessa ska vara förklarliga 
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och i huvudsak rationella.
118

 Arbetsgivaren är inte skyldig att anställa en viss sökande bland 

de som befinner sig i en jämförbar situation, men skälet för att välja bort någon får inte ha att 

göra med hens etniska tillhörighet.
119

 

Det finns andra faktorer än meriter som kan ha betydelse vid meritjämförelsen. Utvecklingen 

förfaller gå mot att krav på sökandens formella meriter luckras upp, medan sådana 

omständigheter som ”personkemi” och ”social kompetens” får allt större betydelse.
120

 Det är 

svårt att rättsligt pröva arbetsgivarens bedömning gällande dessa faktorer. Den personliga 

lämpligheten för ett visst arbete kan få mycket stort betydelse för utgången av ett mål, särskilt 

om arbetsgivaren inte har ställt upp ett krav på viss utbildning och/eller viss erfarenhet.
121

 

5.3.2 Krav på utbildning 

Med utbildning avses sådant som har dokumenterats genom en examen eller genom intyg.
122

 

Det är inte säkert att en högre utbildning eller längre yrkes- och arbetslivserfarenhet ger en 

fördel. Eftersom bedömningen ska ske utifrån vad som krävs för den aktuella anställningen.
123

 

5.3.3 Yrkes- och arbetslivserfarenhet 

Har haft stor betydelse vid meritvärderingen. AD har tagit hänsyn till hur arbetet har utförts 

och hur uppfattningen om arbetsinsatsen har varit bland kollegor och chefer. Men även 

beaktat arbetssökandes skicklighet och lämplighet för anställningen. Denna prövning 

sammanfaller till en viss del med sökandes personliga lämplighet.
124

 

5.3.4 Personlig lämplighet 

Om en arbetsgivare väljer bort en sökande, trots att hen i övrigt har likvärdiga meriter, med 

hänvisning till personliga lämpligheten krävs det från arbetsgivarens sida begriplig 

argumentation. Eftersom det annars skulle finnas en risk att arbetsgivaren använder ”personlig 

lämplighet” som en undanflykt för att inte anställa eller kalla en sökande med annan etnicitet 

än svensk till intervju.   

Arbetsgivaren ska ha inhämtat uppgifter om en persons lämplighet och sedan väga in dessa i 

sitt anställningsbeslut.
125

 Även om det är svårt att exakt ange vad som legat till grund för 

arbetsgivarens bedömning av den personliga lämpligheten, måste meritvärderingen alltid 

genomföras på ett objektivt och godtagbart sätt.
126

 Den bedömningen som arbetsgivaren har 

gjort rörande den personliga lämpligheten måste vara så begriplig att en utomstående ska 

kunna förstå vad arbetsgivaren har avsett. 

Det intryck som en arbetssökande gör vid intervjun kan vara av stor vikt. I situationer där 

arbetsgivaren har noggrant inhämtat referenser och genomfört intervjuer med dem olika 

sökanden, kan den personliga lämpligheten spela en central roll vid helhetsbedömningen som 

arbetsgivaren ska göra av sökandens meriter. Vid bedömningen av den personliga 
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lämpligheten kan sådana egenskaper som flexibilitet, gott kundbemötande, serviceanda och 

stresstålighet ingå.
127

 

5.4 Bevisbörderegeln 

”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar 

omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller 

utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte 

har förekommit.”
128

 

Bevisregeln är uppdelad i ett första led där bevisbördan tillkommer käranden och ett andra led 

där bevisbördan övergått på svaranden. Bestämmelsen innebär en bevislättnad för käranden. 

Vilket medför att käranden ska visa på de faktiska omständigheter som ger anledning att anta 

att diskriminering har förekommit. Det räcker således att käranden kan visa att hen tillhör en 

viss etnisk grupp och att ett missgynnande har skett. Detta genom att hen inte har blivit kallad 

till anställningsintervjun eller fått en anställning trots att en jämförbar situation, gällande 

utbildning och meriter, föreligger. Därefter övergår bevisbördan på svaranden, som ska kunna 

visa att det finns en icke diskriminerande anledning till varför just den personen har 

förbigåtts.
129

 

I fall där det rör sig om indirekt diskriminering måste arbetssökanden styrka omständigheter 

till stöd för att det krav som arbetsgivaren tillämpat utåt sett verkar neutralt. Men i praktiken 

missgynnar den grupp av personer som den arbetssökande tillhör – kravet får således en 

diskriminerande effekt. Bevisbördan går sedan över på arbetsgivaren som ska visa att kravet 

är objektivt motiverat av ett berättigat syfte samt att åtgärden för att uppnå målet är lämplig 

och nödvändig. Det räcker sålunda inte att arbetsgivaren endast kan visa att syftet är objektivt 

motiverat.
130

 

Om direkt diskriminering görs gällande ska arbetssökanden visa på att hen har blivit mindre 

förmånligt behandlad, än vad arbetsgivaren skulle ha behandlat en etnisk svensk person och 

att en jämförbar situation föreligger. Om käranden lyckas vissa att dessa omständigheter 

föreligger skapas en presumtion för att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

kärandes etniska tillhörighet.
131

 Arbetsgivaren ska nu motbevisa presumtionen, genom att visa 

att orsakssambandet mellan missgynnandet och sökandens etniska tillhörighet saknas. 
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6 Rättsfallstudie 
I detta kapitel kommer jag att presentera fem fall som har prövats av AD. Rättsfallstudien ger 

möjlighet att se vad AD lägger vikt på vid bedömningen av när tillämpningen av ett krav är 

tillåtet. 

6.1 AD 2002 nr 128 – Språk (brytning) 
Ett bolag som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom telefonintervjuer skulle 

anställa mer personal. En kvinna sökte arbete hos bolaget och deltog i ett introduktionsmöte med ett 

provtillfälle. Efter det första provtillfället tog hon kontakt med chefen för telefoncentralen för att boka 

in ett nytt provtillfälle. Telefonsamtalet ledde till att rekryteringen avbröts. 

Arbetssökanden har för AD uppgett följande: arbetsgivaren sa ”jag hör att du bryter” och att 

det kunde bli problem vid arbete med en större textmassa. Eftersom brytningen kan leda till 

att man stakar sig, vilket påverkar arbetet negativt. Vidare har det sagts att bolaget inte 

anställer personer som har brytning eller bred dialekt. Sökanden frågade vad det innebar för 

henne och om hon var välkommen tillbaka, på vilket hon fick ett nekande svar. 

Arbetsgivaren har uppgett att det har sagts: ”jag hör att du bryter” varav sökanden blev 

upprörd och arg. Vidare har angetts att bolaget hade för avsikt att följa upp brytningen vid 

nästa tillfälle. Men inget tillfälle gavs att säga detta eftersom arbetssökanden upprepande 

gånger avbröt arbetsgivaren. Till slut sa arbetsgivaren ”vi kommer ingen vart, det är inte lönt” 

och samtalet avbröts. 

AD har kommit fram till att rekryteringsförfarandet har avbrutits i och med telefonsamtalet, 

samt att det var bolaget som avbröt rekryteringen. Domstolens bedömning grundade sig på att 

det var sökanden som har hört av sig till arbetsgivaren för bokning av tid. Detta kan inte 

betyda annat än att hen ville fullfölja rekryteringen och få en anställning hos bolaget. Det 

faktum att bolaget inte svarade jakande på frågan om hen var välkommen tillbaka har gett 

intrycket att det ville undvika att ge ett rakt besked. Arbetsgivaren borde insett att 

arbetssökanden fått intrycket att hen inte länge var önskvärd. Bolaget hade mot den 

bakgrunden kunnat ta ny kontakta för att klargöra att så inte var fallet, om det var detta som 

var bolagets verkliga inställning. 

De faktiska omständigheterna i fallet visar på att arbetssökandens brytning hade betydelse för 

arbetsgivarens agerande. Vilket också framgick av en skriftelse till DO, där bolaget har angett 

att det ställer krav på sin personal i form av tydlig och korrekt svenska, samt att sökanden inte 

uppfyllde dessa krav. AD har gjort bedömningen att arbetsgivarens agerande åtminstone 

delvis berodde på sökandes brytning. Trots det har domstolen kommit fram att ingen direkt 

diskriminering föreligger i detta fall, eftersom DO inte har gjort gällande att det var 

arbetssökandens etniska tillhörighet som direkt låg till grund för bolagets agerande. 

Angående arbetsgivarens krav på tydlig och korrekt svenska menade AD att kravet 

uppenbarligen är ett sådant som framstår som neutralt, men i praktiken särskilt missgynnar 

personer med viss etnisk tillhörighet. Det betyder att tillämpningen av detta krav är godtagbart 

endast om syftet med kravet kan motiveras av sakliga skäl och åtgärden är lämplig och 

nödvändig för att syftet ska uppnås. Det är i och för sig sakligt motiverat att ett bolag som 

sysslar med marknadsundersökningar, genom telefonintervjuer, kräver att deras personal har 

goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka sig klart och tydligt. Bolaget har dock inte 

bestritt påståenden om att arbetssökanden i rimlig utsträckning uppfyllde kravet på tydlig och 

korrekt svenska. Arbetsgivaren har således ställt ett högre krav på språkkunskaper än som 

varit nödvändigt med tanke på de uppgifter som skulle utföras vid anställning hos bolaget. 
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6.1.1 Analys: 

Detta är ett av de fem rättsfallen där det blir fällande dom, då AD ansåg att bolaget tillämpade 

ett krav som är diskriminerande mot personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och 

annat modersmål än svensk. Detta avgörande visar att arbetsgivaren inte kan ställa högre 

språkkrav än vad arbetet faktiskt kräver. Skulle det visa sig att arbetsgivaren har tillämpat ett 

krav som är högre ställt än vad som är nödvändigt har arbetsgivaren gjort sig skyldig till 

indirekt diskriminering. 

Om arbetsgivaren skulle ha tillämpat ett krav som är sakligt motiverad och som dessutom 

anses lämpligt och nödvändigt för att syftet ska uppnås är kravet godtagbart. Enligt domstolen 

har arbetsgivaren i detta mål haft ett sådant godtagbart språkkrav. Eftersom 

marknadsundersökningar som genomförs genom telefonintervjuer kräver att anställda kan 

uttrycka sig klart och tydligt. Det har i målet gjorts troligt att arbetsgivaren har ansett att 

arbetssökanden inte uppfyllde det språkliga kravet. Bolaget har dock inte bestritt att sökanden 

inte i rimlig omfattning uppfyllde kravet. AD har därför utgått från att arbetsgivaren har ställt 

ett krav som var högre än nödvändigt, och att kravet tillämpades på ett missgynnande för 

arbetssökanden sätt. 

6.2 AD 2005 nr 98 – Språkkrav i annonsen 
En kommun har annonserat ett jobb som bygglovarkitekt. Av annonsens kvalifikationskrav framgick att 

utöver arkitektexamen och erfarenheter inom det kommunala området att sökanden skulle ha god 

förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. En sökande, ursprungligen från Kosovo, sökte det 

utannonserade arbetet. Hen blev kallad till intervju men fick inte anställningen. 

Vid anställningsintervjun har hen, precis som andra sökanden, fått besvara tio frågor inför 

representanter från byggnadsnämnden. Sökanden har fått intrycket att representanterna inte 

hade svårt att förstå vad hen sa. Efter intervjun ansåg alla deltagare i intervjugruppen att 

arbetssökanden inte hade de språkliga kvalifikationer som krävdes för tjänsten. Orsaken till 

varför ingen anställning blev aktuell var således hens bristande kunskaper i det svenska 

språket. 

AD fann att anställningsförfarandet genomfördes på ett korrekt sätt och utan förutfattade 

meningar. Däremot nådde inte arbetssökanden upp till det av kommunen ställda språkkrav, 

vilket inte medfört någon direkt diskriminering. Vidare har AD kommit fram till att kravet på 

god tal- och skriftförmåga är sakligt motiverat med hänsyn till verksamhetens behov. Kravet 

ansågs som både lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet, att arbetsuppgifterna blir 

utförda på ett riktigt sätt. Således har kommunen haft rätt att tillämpa ett språkkrav.
132

 

6.2.1 Analys: 

Det har redan i kvalifikationskraven satts ett språkkrav. Det är viktigt att arbetsgivaren redan i 

detta skede kan koppla kraven till de arbetsuppgifterna som ska utföras. Samt värdera vilket 

språkkrav som egentligen är nödvändigt för att klara av uppgifterna. Detta avgörande visar att 

fastän kommunen genom ett språkkrav riskerar att utesluta eller hindra personer med annan 

etnicitet än svensk att söka det aktuella arbetet, är det ändå inte att klassa som diskriminering. 

Exakt hur höga krav en arbetsgivare kan ställa på språkkunskaper beror helt på arbetets 

karaktär och de uppgifterna som ska utföras. Arbetsgivaren har i detta fall rätt att ställa ganska 
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Den aktuella tjänsten kräver att handläggaren behärskar svenska språket eftersom man tar beslut som både är 

positiva och negativa för allmänheten. Det är mycket viktigt att de beslut som tas är både juridiskt och språkligt 

korrekta, så att inget missförstånd uppstår. Arbetet innebär även kontakter med myndigheter och allmänheten, 

företräda och lämna förslag till beslut samt föra självständiga diskussioner med jurister och konsulter etc. 
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högt språkkrav med hänsyn till de arbetsuppgifterna som bygglovarkitekt ska utföra. 

Arbetsgivaren får dock inte ställa orimliga krav såsom att ingen brytning får förekomma. 

Förutsättningen för att ett språkkrav ska kunna tillämpas utan att det anses som 

diskriminerande är att arbetsgivaren kan visa att det tillämpade kravet är sakligt motiverat 

samt är lämpligt och nödvändigt. I detta fall har arbetsgivaren visat på att kravet är sakligt 

motiverat med hänsyn till verksamhetens behov, att kommunen kräver att dess 

bygglovarkitekt har god tal- och skriftförmåga. Likaså har kravet ansetts vara lämpligt och 

nödvändigt för att uppnå syftet med att arbetsuppgifterna blir utförda på ett riktigt sätt, främst 

att fattade beslut blir korrekta och begripliga för berörda parter. Kommunen har ett 

långtgående ansvar för att se till att dess beslut blir korrekta redan från början. Detta är bland 

annat nödvändigt eftersom kommunen kan bli skadeståndsskyldig om ett ärende handläggs i 

strid med gällande bestämmelser. Det är således vanligt att inom vissa yrken ställa krav på 

tydlig och korrekt svenska utan att det kan anses vara diskriminerande. 

6.3 AD 2005 nr 3 – Likvärdiga meriter 
Ett bolag har annonserat efter en person som skulle arbeta med redovisning i bolaget. Av annonsens 

kvalifikationskrav framgick bl.a. att sökanden skulle ha treårig ekonomisk utbildning från gymnasiet. 

En arbetssökande, ursprungligen från Ryssland, sökte den utannonserade tjänsten. Hen fick ett mejl 

från bolaget, i vilket stod att hen skulle höra av sig för att boka en tid för intervju. När sökanden sedan 

tog kontakt med bolaget upplevde hen att bolaget inte längre var intresserad pga. hens språkliga 

brytning och nationalitet. Under telefonsamtalet uttrycktes även tvivel gällande arbetssökandens 

språkkunskaper, vidare handlade samtalet främst om hens härkomst. Det ställdes inga frågor om 

sökandens kunskaper i ekonomi eller tidigare arbeten. Arbetsgivaren har också under samtalet uttalat 

”ditt brev var i alla fall bra skrivet”. Inget möte blev bokat istället uppmanades hen att skicka in 

merithandlingarna. Arbetssökanden kallades inte till intervju och har inte heller fått tjänsten. 

AD fann det inte utrett att bolaget avbröt rekryteringen redan i samband med telefonsamtalet. 

Någon prövning av om bolaget i detta skede tillämpat ett krav på tydlig och korrekt svenska 

eller om bolaget direkt diskriminerat arbetssökande pga. hens nationalitet inte aktuellt. 

Att sökanden inte har kallats till intervjun och inte ha blivit anställd är ett missgynnande. 

Frågan här var huruvida hen befann sig i en likartad situation som de övriga sökanden och om 

agerandet gällande ansökan hade samband med hens etniska tillhörighet. AD framförde att det 

ligger på arbetssökanden att visa att hen har likvärdiga meriter, för att kunna bedöma om en 

likartad situation föreligger. Sökanden har i sin ansökan angett att hen hade en 

gymnasieutbildning samt att hen har studerat på ett ryskt universitet. Dock har inte några 

betyg från den ryska utbildningen, som kunde ha ansetts likvärdig med den utbildningen som 

arbetsgivaren efterfrågade, skickats in. Gällande meritvärderingsfrågor har domstolen 

framfört att ”den som söker arbete och åberopar vissa meriter, har en grundläggande 

skyldighet att själv göra sina meriter, t.ex. utländska examina, ”förståeliga” för arbetsgivaren. 

Situationen skiljer sig inte från de krav som normalt ställs på en svensk arbetssökande med en 

utländsk utbildning att själv ta fram det underlag som krävs för att arbetsgivaren ska kunna 

bedöma om den arbetssökande har den utbildning som är relevant för visst arbete. Det åligger 

arbetssökande att själv sörja för att arbetsgivaren får det underlag som behövs för att kunna 

bedöma värdet för det sökta arbetet av de övriga utländska meriter som arbetssökanden 

åberopar. Bara en arbetssökande som gjort vad som kan krävas och ändå blir mindre 

förmånligt behandlad kan ha fog för ett påstående om diskriminering om arbetsgivaren inte 

bedömer meriterna rättvist”.   

I detta fall har arbetssökanden inte gjort allt som krävs. Trots att arbetsgivaren har förfrågat 

komplettering, har det inte fått in alla handlingar som skulle kunna visat att hen hade en 
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likvärdig utbildning. Det faktum att sökanden har angett att hen har studerat på ett universitet 

medför inte att arbetsgivaren borde ha förstått att hen har gymnasiekompetens. Enligt 

domstolen har arbetsgivaren således inte haft tillgång till alla handlingar och meriter för att 

kunna göra en samlad utbildningsprövning. Således kan inte arbetssökanden anses ha varit i 

en likartad situation. 

Gällande kravet på treårig ekonomisk utbildning från gymnasiet, ansåg AD att det inte går att 

utläsa att bolaget har uppställt ett absolut krav på att sökanden skulle ha genomgått svenskt 

gymnasium. För att det ska vara fråga om indirekt diskriminering krävs det att bolaget har 

tillämpat kravet. Arbetsgivaren har begärt att få in kompletterande handlingar för att kunna 

jämföra utbildningar. På grund av att bolaget inte hade fått in dessa kunde inte en jämförelse 

göras, huruvida den ryska utbildningen var likvärdig med den svenska. Hur arbetsgivaren 

skulle ha agerat om det fick tillgång till de efterfrågade handlingarna är svårt för AD att 

bedöma. Domstolen har därför utgått från att rekryteringen avbröts på grund av det bristfälliga 

ansökningsunderlaget. AD kunde således inte utreda om bolaget har tillämpat ett krav på 

svensk treårig ekonomisk gymnasieutbildning. 

6.3.1 Analys: 

Även i detta fall har arbetsgivaren redan i annonsen angett ett krav som särskilt missgynnar 

personer med annan etnisk tillhörighet än svensk. Eftersom det uppställda kravet förutsätter 

att arbetssökanden ska ha gått i en svensk skola. Kravet utestänger även personer som 

kommer från länder där det saknas en sådan utbildning. Det ställda kravet är således indirekt 

diskriminerande. Arbetsgivaren har normalt en möjlighet att i annonsen ange de krav eller 

önskemål det vill, men förhållandet blir annorlunda efter det att någon söker det 

utannonserade jobbet. Annonsens kvalifikationskrav får betydelse vid bedömningen om etnisk 

diskriminering har förekommit. Kvalifikationskraven kan utgöra en del av bevisningen om 

varför arbetsgivaren har valt bort en sökande. Arbetsgivaren ska inte kunna, genom att sätta 

upp ett krav på treårigt gymnasium, ”sålla bort” sökanden som inte har gått i en svensk skola. 

Detta avgörande visar att det kan finnas svårigheter gällande värderingen av utländska 

meriter. AD har tydligt uttryckt att det är arbetssökanden som ansvarar för att alla utländska 

meriter och examina presenteras i sådan form att de kan lätt förstås av arbetsgivaren. Det 

räcker således inte att arbetssökanden uppger att hen har den efterfrågade utbildningen utan 

att styrka det. Arbetsgivaren ska inte ”gissa sig fram” huruvida sökanden har den efterfrågade 

utbildningen. Vidare krävs det att arbetssökanden har gjort allt som krävs för att kunna 

åberopa diskriminering. Det kan även här nämnas att avgörande inte är vilka 

kvalifikationskrav den sökande har, utan vad hen har lyckats visa under 

anställningsförfarandet. 

6.4 AD 2007 nr 45 – Vilken part kan göra sig skyldig till diskriminering 
En man, ursprungligen från Iran, sökte jobb hos ett produktionsbolag.  Ansökan skickades till en av 

bolagets anställdas e-post. Några dagar efter fick sökanden ett svar”… du har bra erfarenheter men 

vi söker främst anställda som behärskar det svenska språket och tyvärr var det alltför många stavfel i 

din ansökan”. Svaret undertecknades av en anställd på bolaget. 

Enligt AD har det framkommit att den anställde har agerat på eget bevåg och helt utanför de 

instruktioner som hen har fått av bolagsföreträdarna, samt att den anställde saknade 

behörighet att agera i den frågan. Med hänvisning till tidigare rättsfall har domstolen kommit 

fram till att arbetsgivaren inte kan anses ansvarigt för den anställdes agerande. Bolaget har 

således inte diskriminerat arbetssökanden. 
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6.4.1 Analys: 

I detta fall står det klart att sökanden har nekats att söka ett arbete eller få en anställning hos 

bolaget med hänvisning till hens kunskaper i svenska. Detta har ett direkt samband med hens 

etniska tillhörighet. Det kan krävas vissa språkkunskaper för att kunna arbeta som en 

researcher, men det krävs visserligen inte språkkunskaper av den graden att inga stav- eller 

grammatiska fel får förekomma. Arbetsgivaren kan som tidigare nämnts inte ställa orimliga 

krav. Arbetsgivaransvaret är mindre omfattande än inom de andra samhällsområdena. Om det 

hade varit en anställd hos utbildningsanordnare som på samma sätt som i rättsfallet har ”sållat 

bort” utbildningsansökningen med hänvisningen till ”dålig svenska” skulle arbetsgivaren i 

detta fall ansvara för den anställdes agerande. 

6.5 AD 2008 nr 47 – Personlig lämplighet 
Ett bolag som sysslar med utbildning av piloter sökte en vikarie som skulle arbeta i receptionen. 

Bolaget anlitade ett rekryteringsföretag som har tagit fram två förslag. Av kvalifikationskraven som 

har getts till rekryteringsföretaget framgick utöver tidigare vana från växel och reception att kunna 

tala och förstå engelska. Två sökande kallades till intervju hos bolaget; den ena av algeriskt ursprung 

och den andra av svenskt ursprung. Anställningsintervjun hölls av bolagets representant. Sökanden 

fick berätta om sig själv både på engelska och på svenska, och därefter träffa receptionisten som 

skulle vara ledig. Under mötet har inte representanterna uttryckt missnöje med den första sökandens 

framförande. Själv upplevde hen att båda delarna av intervjun gick bra. Några dagar efter fick hen ett 

besked från rekryteringsföretaget, att hen inte fick praktikplatsen och att orsaken till det var att hens 

dåliga svenska. 

AD har gjort bedömningen att direkt diskriminering inte har förekommit. Kravet på personlig 

lämplighet var av betydelse för bolaget, och efter en samlad bedömning var de språkliga 

brister en faktor. När det gäller ett arbete av detta slag är intrycket som en arbetssökande ger 

under intervjun kan bli avgörande för bedömningen om personlig lämplighet. Efter intervjun 

med den första arbetssökanden har båda i intervjugruppen gjort den bedömningen att hen inte 

hade de personliga egenskaper som bolaget efterfrågade. Där god kommunikationsförmåga 

utgjorde en viktig del för arbetet. Därmed var inte arbetssökanden i en likartad situation med 

den andra sökanden. 

Gällande språkkrav har AD funnit att kravet var allt för högt ställt och det ger anledning att 

anta att diskriminering förekommit. Bolaget har dock lyckats visa att arbetssökanden inte 

nådde upp till det språkkrav som faktiskt tillämpades. Enligt AD:s mening är det självklart att 

för ett arbete som består av kontakter internt och externt i ett utbildningsföretags reception bör 

krävas så pass goda språkkunskaper att kommunikationen kan ske smidigt. Detta är 

nödvändigt för att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

Bolaget har tillämpat ett språkkrav som är sakligt motiverat och som ligger på den nivå som 

arbetsuppgifterna i receptionen kräver. Kravet anses vidare som både lämpligt och nödvändigt 

för att arbetsuppgifterna ska bli utförda på ett bra sätt. Bolaget har således haft rätt att ställa 

språkkravet. 

6.5.1 Analys: 

Detta avgörande visar att det vid anställningsförfarandet tas hänsyn till den enskildes 

personliga lämplighet. Den personliga lämpligheten kan bestå av krav på flexibilitet, gott 

kundbemötande, stresstålighet etc. Att dessa inte har ingått i kvalifikationskrav som 

arbetsgivaren har ställt spelar ingen roll. Arbetsgivaren ska ändå kunna hänvisa till personliga 

lämpligheten om den har betydelse för arbetets utövande. Det kan således vara avgörande 

med det intrycket som arbetssökanden ingett vid intervjun, och kan vara orsaken till varför en 

sökande ”väljs bort”. Arbetsgivaren får dock inte hänvisa till personliga egenskaper bara för 
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att det ska kunna ”sålla bort” vissa arbetssökanden, utan arbetsgivaren måste kunna redovisa 

att kravet är berättigat. 

Hur höga krav en arbetsgivare kan ställa på sökanden beror på tjänstens karaktär och de 

uppgifter som ska utföras även i sådant fall. Om den aktuella tjänsten kräver utmärk 

kommunikationsförmåga kan arbetsgivaren ställa ett högre krav. En tjänst som receptionist 

kräver goda språkkunskaper för att arbetet ska utföras på ett bra sätt. Även i detta fall är det av 

arbetsgivarens uppställda språkkrav är att anse som tillåtet. 

6.6  Slutsatsen av rättsfallen: 

Arbetsgivaren kan oftast ställa krav på t.ex. viss utbildning utan att det ska röra sig om 

diskriminering. Dock är det förbjudet att uppställa krav med syfte att utestänga vissa etniska 

grupper från arbetsplatsen. Man kan säga att arbetsgivaren inte har rätt att sätta upp språk- 

eller utbildningskrav om syftet med dessa är att avskräcka eller utesluta att personer med 

annan etnisk tillhörighet än svensk söker arbetet. Man kan således säga att om kravet sätts 

med ett sådant syfte är det fråga om ett diskriminerande krav. 

Samtidigt får språkkrav inte vara allt för högt ställt. Värderingen ska ske med hänsyn till de 

arbetsuppgifter som ska utföras. Om det visar sig att arbetsgivaren har ställt ett krav som är 

allt för högt är det i så fall frågan om indirekt etnisk diskriminering. 

Det som AD har även tagit hänsyn till för bedömningen huruvida ett krav kan anses vara 

diskriminerande, är arbetets karaktär. Eftersom det för vissa typer av arbeten kan krävas att en 

person som söker tjänsten verkligen kan det svenska språket. Om ett språkkrav ställs för ett 

arbete där användandet av språket inte är den grundläggande arbetsuppgiften är det således 

frågan om indirekt etnisk diskriminering. Arbetsgivaren får inte heller utesluta eller välja bort 

en sökande bara för att hen har en brytning eller accent, om detta inte i stor grad påverkar 

arbetet eller/och arbetsuppgifterna. 
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7 Diskussion 
Efter analysen av rättsfallen kan jag inte annat än anmärka att det är svårt att vinna framgång i 

dessa mål. Vilket också gör att jag ställer mig frågan om de krav som arbetsgivaren uppställer 

kan anses vara annat än tillåtna? Även det faktum att käranden har en bevislättnad och att det 

inte heller krävs någon avsikt att diskriminera från arbetsgivaren borde enligt min mening 

medföra fler fällande domar. Men vad är det som gör att det är svårare att vinna målen som 

rör etnisk diskriminering? Är det på något sätt svårare att få diskrimineringsgrunden etnisk 

tillhörighet som trolig orsak till missgynnande? 

Rättsfallen som har analyserats rör dels frågan om direkt- och dels indirekt diskriminering. 

Detta då arbetsgivaren har tillämpat ett krav som framstår som neutralt men som missgynnar 

personer med annan etnisk tillhörighet än svensk. De krav som arbetsgivaren har tillämpat är 

språkkrav, utbildningskrav samt krav på personlig lämplighet. 

Gällande krav på språkkunskap är det ett exempel på sådana krav som är till synes neutrala, 

men som missgynnar personer med annan etnisk tillhörighet. Språkkravet kan visserligen 

uppfyllas av personer som har bott i Sverige en längre tid och har hunnit skaffa tillräckliga 

kunskaper i det svenska språket, detsamma gäller svenskfödda personer. Men för de som har 

flyttat nyligen till eller har kommit till Sverige i vuxen ålder blir det betydligt svårare att 

uppfylla ett språkkrav. 

Krav på utbildning, här är det frågan om svensk gymnasieutbildning, missgynnar och 

utesluter personer som inte har gått i en svensk skola. Även de personer som kommer från 

länder där det inte finns något gymnasium missgynnas. Likaså kan det i vissa fall vara att den 

utbildning som en person har från ”hemlandet” inte bedöms vara likvärdig. Arbetsgivaren ska 

dock kunna ställa krav på viss utbildning utan att det ska vara frågan om diskriminering. 

Således är tillämpningen av dessa krav något som borde anses som otillåtet, dvs. etniskt 

diskriminerande. Samtidigt kan sägas att när arbetsgivaren sätter upp sådana till synes 

neutrala krav kan det inte sällan avskräcka personer med annan etnisk tillhörighet från att 

söka det aktuella arbetet för vilket personen kan annars vara meriterad. 

Förbudet mot indirekt diskriminering gäller inte om arbetsgivaren kan visa att syftet med 

kravet är motiverat, nödvändigt och lämpligt för att syftet ska uppnås. Det är således fullt 

acceptabelt att tillämpa ett språkkrav så länge arbetsgivaren kan motivera för detta. En vanlig 

motivering är att dessa behövs med hänsyn till arbetets karaktär och de arbetsuppgifter som 

ska utföras. I de redovisade rättsfallen kan man tydligt se att arbetsgivaren i de flesta fall har 

kunnat motivera för att de krav som har uppställts har ett berättigat syfte. Men arbetsgivaren 

får inte ställa hur höga språkkrav som helst. Nivån på dessa måste bestämmas och kan 

varieras beroende på vilket arbete det gäller och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 

I rättsfallet AD 2008 nr 128 har domstolen gjort bedömningen att det uppställda kravet var allt 

för högt ställt med hänsyn till de arbetsuppgifter som skulle utföras. Men AD har även i fallet 

uttalat att ”det är i och för sig sakligt motiverat att ett bolag som sysslar med 

marknadsundersökningar kräver att deras telefonintervjuare har goda kunskaper i svenska 

språket och kan uttrycka sig på tydligt och korrekt svenska”. Min följdfråga blir med 

anledning av detta, vilka typer av arbeten det inte skulle anses vara motiverat med ett ställt 

språkkrav. Rör det sig endast om arbeten där språket inte alls behövs för att utföra 

arbetsuppgifterna? Det borde således röra sig om sådana jobb där man inte har någon form 

eller en väldigt liten form av kommunikation. Arbetsgivaren verkar ha gjort en miss genom att 

inte åberopa att arbetssökanden inte uppfyllde språkkravet. Ett språkkrav som är nödvändigt 
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för att arbetsuppgifterna skulle utföras på ett tillfredsställande sätt. Jag kan dock inte uttrycka 

mig om utgången i målet skulle bli annorlunda om arbetsgivaren skulle ha åberopat detta. 

Vid bedömningen av huruvida ett krav är att anse som tillåtet har stor vikt lagts vid vilket typ 

av arbete det har varit frågan om. Vissa yrken och arbetsuppgifter kräver att man ska kunna ha 

goda kunskaper i det svenska språket och då kan arbetsgivaren också ställa en ganska hög 

nivå på språkkravet. Det är också det som AD har tagit hänsyn till vid bedömningen huruvida 

ett språkkrav är tillåtet eller inte. Exempelvis för vissa läraruppgifter ska arbetsgivare kunna 

kräva att arbetssökanden har utmärkta kunskaper i svenska för att komma i fråga för arbetet. I 

rättsfallet AD 2005 nr 98 kan man se att det var viktigt att arbetssökanden verkligen uppfyllde 

språkkravet, eftersom myndighetsutövning ingick i arbetsuppgifterna. Kommunen har ett 

ansvar att se till att de beslut som fattas blir, redan från början, korrekta och begripliga för 

berörda parter. Om ett ärende handläggs i strid med gällande bestämmelser kan kommunen bli 

skadeståndsskyldig och därför var det viktigt att arbetssökanden skulle uppfylla det uppställda 

språkkravet. 

Det sagda kan då sammanfattas med att det inte är tillåtet att tillämpa krav som framstår som 

neutrala men som särskilt missgynnar personer med annan etnisk tillhörighet. Dock är det 

samtidigt tillåtet att ställa krav om det behövs för vissa typer av arbete och/eller 

arbetsuppgifterna. Vidare krävs att det uppställda kravet är sakligt grundat, vilket bestäms 

utifrån arbetsgivarens verksamhetsbehov. Därutöver ska kravet vara lämpligt och nödvändigt 

för att uppnå syftet. 

I några av rättsfallen kan man också läsa att arbetsgivaren har uttalat sig, som det kan tyckas, 

på ett diskriminerande sätt mot arbetssökanden. Det kan exempelvis nämnas att arbetsgivaren 

har sagt ”Jag hör att du bryter” och skrivit ”Ditt brev var i alla fall bra skrivet”. Även de 

intryck/upplevelser som arbetssökanden har fått under intervjun verkar inte läggas så stort 

betydelse. I stället väljer AD att grunda sin bedömning på det som arbetsgivaren har uppgett, 

vilket är den raka motsatsen till det som arbetssökande har sagt. Med hänvisning till bland 

annat ”att det inte finns anledning att ifrågasätta arbetsgivarens berättelse” eller ”enligt AD 

mening ger emellertid detta förhållande inte anledning att ifrågasätta riktigheten av det intryck 

som kommunens representanter uppenbarligen fick under intervjun”. Med anledning av 

domstolens uttalanden kan jag inte annat än att ställa frågan om det kanske kan vara så att 

arbetsgivaren i sådana fall kan betraktas vara mer pålitlig än motparten? 

Fastän att käranden har en bevislättnad vilket innebär att hen endast måste visa på de faktiska 

omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering föreligger, för att bevisbördan 

ska övergå på svaranden som ska motbevisa att så har skett. Verkar det inte riktigt vara så 

enkelt, utan kravet på arbetsgivarens motbevisning ställs inte särskilt högt. Det kan tyckas att 

arbetsgivaren har möjlighet att förklara sitt handlande nästan med vad som helst, och det 

faktum att käranden har lyckats visa på de faktiska omständigheterna verkar spela mindre roll. 

Slutligen ska sägas att jag kan tycka att det i vissa fall kan vara en ”ursäkt”, och en bra sådan, 

för att inte vilja anställa eller rekrytera en person med viss etnicitet, kanske till och med ett 

sätt att kringgå diskrimineringsförbudet som gäller, så behöver det ju inte alltid vara så. 

Många yrken och arbeten kräver att man ska kunna samarbeta och även kunna handskas med 

människor. Det är då viktigt att arbetssökanden har de personliga egenskaper som krävs för att 
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kunna utföra arbetsuppgifterna. Jag kan dock också se en fara i att många arbetsgivare numera 

lägger så stor vikt vid den personliga lämpligheten, eftersom det inte är alltid så lätt att 

definiera eller förklara vad det är arbetsgivaren riktigt avser med det. Detta kan innebära en 

möjlighet för arbetsgivaren att välja bort en kompetent arbetssökande av annan etnicitet, med 

motiveringen att annan sökande bedöms ha bättre personlig lämplighet.  

Om det skulle visa sig att arbetssökanden inte har de efterfrågade egenskaperna eller inte 

uppfyller de språkkrav som ställs, och dessutom har en viss etnisk tillhörighet så behöver inte 

just den faktorn att personen inte är svensk utgöra grunden för arbetsgivarens beslut att inte 

kalla personen till intervju eller neka hen anställning. Arbetssökanden som tillhör den 

skyddade gruppen ska inte, enligt min mening, kunna hävda att arbetsgivaren har 

diskriminerat hen. Detta eftersom det även kan vara fråga om etniskt svenska personer som 

inte uppfyller dessa krav och inte heller blir kallade till intervju eller anställs. 
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