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Sammanfattning 
 

Denna uppsats är ett examensarbete i magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt vid 

Umeå universitet. Syftet med uppsatsen är att ur ett juridiskt perspektiv dels undersöka 

innebörden av förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet, dels undersöka vilka 

skyldigheter en arbetsgivare har att bedriva ett målinriktat arbete och vidta främjande åtgärder 

vid rekrytering med avseende på denna diskrimineringsgrund. För att besvara syftet används 

juridisk metod där en analys av lagtext, förarbeten, praxis, lagkommentarer och artiklar görs. 

 

Uppsatsen behandlar begreppet etnisk tillhörighet, förbudet mot diskriminering av 

arbetssökande, direkt och indirekt diskriminering, undantagsregler, proportionalitetsprincipen, 

förbud mot repressalier och arbetsgivarens uppgiftsskyldighet. Aktiva åtgärder i samband 

med rekrytering beskrivs med fokus på arbetsgivarens målinriktade arbete, möjligheten att 

söka lediga anställningar och arbetsförhållanden som lämpar sig för alla. Även lagstiftarens 

resonemang kring positiv särbehandling på grund av etnicitet redogörs. 

 

Praxis och andra rättskällor som belyser frågor om etnisk diskriminering utifrån olika steg i en 

rekryteringsprocess presenteras med uppdelning i kvalifikationskrav, platsannonsering, urval, 

bedömning av kvalifikationer, anställningsintervju och anställningsbeslut. Uppsatsen avslutas 

med några kommentarer och reflektioner. 
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1 Inledning 
Ämnesområdet för denna uppsats är rekrytering och diskriminering på grund av etnicitet. Två 

områden som intresserar och engagerar mig. Jag arbetar just nu med rekrytering för en 

arbetsgivare som uttalat att man aktivt försöker rekrytera utlandsfödda personer och jag är 

engagerad ideellt i lokala föreningslivets integreringsarbete.   

 

Att ha en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är viktigt både ur arbetstagar- och 

arbetsgivarperspektiv. Jag ser även att processen har betydelse för att motverka strukturell 

diskriminering och för att främja principen om alla människors lika värde och rätt att bli 

behandlade och bemötta som individer på lika villkor. I den här uppsatsen tar jag därför 

tillfället att fördjupa mig i diskrimineringsrätten för att tydliggöra sambandet mellan 

diskriminering och rekrytering.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett juridiskt perspektiv dels undersöka innebörden av förbudet 

mot diskriminering på grund av etnicitet, dels undersöka vilka skyldigheter en arbetsgivare 

har att bedriva ett målinriktat arbete och vidta främjande åtgärder vid rekrytering med 

avseende på denna diskrimineringsgrund. Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

 Vad innebär enligt diskrimineringslagen (2008:567) förbudet mot etnisk diskriminering i 

samband med rekrytering? 

 Vilka skyldigheter har arbetsgivare enligt diskrimineringslagen att bedriva målinriktat 

arbete när det gäller etnicitet och rekrytering?  

 Vilket utrymme ger diskrimineringslagen för positiv särbehandling på grund av etnicitet?  

 

1.2 Metod, material och avgränsningar 

För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av traditionell juridisk metod, vilket 

innebär att jag genom att analysera rättskällorna försöker fastställa gällande rätt.
1
 Jag har 

studerat lagtext, förarbeten, praxis, lagkommentarer och artiklar angående diskriminering på 

grund av etnisk tillhörighet och rekrytering.  

 

Jag har sökt praxis och artiklar i databaserna Karnov och Zeteo. Med vägledning av doktrinen 

har jag valt ut relevanta domar. Vissa domar belyser flera viktiga saker och presenteras därför 

                                                 
1
 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36 ff. 
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i olika avsnitt i uppsatsen, medan andra domar bara kommenteras kort. Jag har så långt det 

varit möjligt utgått från primärkällor. När författare hänvisat till doktrin eller praxis som jag 

inte kunnat få tillgång till eller när de dragit slutsatser som inte finns att utläsa i förarbeten har 

jag refererat direkt till författaren. Detsamma gäller när författare hänvisat till praxis som inte 

handlar om etniskt tillhörighet, men som är av betydelse för diskrimineringsrätten i allmänhet. 

 

I centrum för uppsatsen står diskrimineringslagen (DL) och Arbetsdomstolens (AD:s) 

avgöranden, men eftersom svensk rätt till stor del bygger på EU-rätten belyser jag även EU-

domstolens avgöranden som är av principiell och vägledande betydelse. Frågor gällande 

målinriktat arbete avgörs inte i AD, utan i Nämnden mot diskriminering. Vid skrivandet av 

denna uppsats har nämnden inte behandlat något ärende om aktiva åtgärder och etnicitet. 

Frågeställningen om målinriktat arbete besvaras därför genom en studie av lagtext, 

propositioner, statens offentliga utredningar (SOU) och lagkommentarer. Utrymmet för 

positiv särbehandling undersöks på samma sätt som det målinriktade arbetet. 

 

I en rekryteringsprocess behöver arbetsgivaren ta hänsyn till lagstiftning om exempelvis 

anställningsskydd, avtal, behandling av personuppgifter och i förekommande fall offentlig 

rätt, men uppsatsen har avgränsats till att främst behandla DL.  Hänvisning till annan lagtext 

görs enbart för att förtydliga begränsningen av arbetsgivarens fria antagningsrätt (avsnitt 

5.6.1) samt arbetsgivarens uppgiftsskyldighet (avsnitt 3.8).  

 

För att läsaren ska få förståelse för grunden till DL inleds uppsatsen med en överblick av 

centrala rättskällor, men ingen analys görs av dessa. Läsaren behöver också få en kort 

introduktion i domstolens bevisbörderegel och Diskrimineringsombudsmannens 

tillsynsfunktion innan framställningen av uppsatsens resultat, men övriga processregler för 

talan i domstol inkluderas inte. 

 

Uppsatsen omfattar enbart diskriminering av arbetssökande. Diskriminering av arbetstagare 

vid befordran inkluderas inte. Personer som gör förfrågan om arbete omfattas av 

diskrimineringslagens personkrets, men det handlar då inte om ett rekryteringsförfarande utan 

mer om bemötande och behandlas därför bara kort i den här uppsatsen.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en överblick av centrala rättskällor som ligger till grund för 

diskrimineringsrätten (avs. 2.1) samt en kort beskrivning av diskrimineringslagen (avs. 2.2). 

Därefter förklaras, utifrån såväl praxis som andra rättskällor, viktiga begrepp som har 

samband med diskriminering på grund av etnicitet och rekrytering (kap. 3). Arbetsgivares 

arbete med aktiva åtgärder beskrivs sedan överskådligt (kap. 4) med fokus på positiv 

särbehandling och målinriktat arbete. I kapitel 5 presenteras praxis och andra rättskällor som 

belyser olika steg i en rekryteringsprocess. Att göra en riktigt strikt uppdelning av praxis 

utifrån arbetsgången i en rekryteringsprocess är förstås svårt, med tanke på att 

diskrimineringsrätten griper in i arbetsgivarens beslutsbefogenheter i alla skeden och att 

många mål i Arbetsdomstolen behandlar flera olika steg. För att underlätta för läsaren har jag 

ändå försökt tydliggöra domstolens avgöranden på detta sätt. Ett analytiskt resonemang förs 

genom hela uppsatsen, vilket innebär att resultaten av frågeställningarna finns att utläsa i 

uppsatsens samtliga kapitel. Uppsatsen avslutas med några ytterligare kommentarer och 

reflektioner i kapitel 6. 
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2 Rättslig bakgrund 
I detta kapitel beskrivs centrala rättskällor som ligger till grund för diskrimineringslagen. 

Syftet med och tillämpningen av diskrimineringslagen beskrivs kort.  

 

2.1 Centrala rättskällor 

En grundläggande princip i den svenska rättsordningen är alla människors lika värde. Denna 

princip uttrycks i 1 kap. 2 § Regeringsformen, RF. Skydd för att motverka missgynnande av 

minoriteter finns i RF 2 kap. 12 § och religionsfriheten finns i RF 2 kap. 1-2 §§. I RF 1 kap 

10 § slås fast att Sverige är medlem i Europeiska unionen och att landet deltar inom ramen för 

Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. 

Medlemskapet i EU är det samarbete som har störst direkt påverkan på det svenska samhället. 

Detta kommer till uttryck genom överlåtelse av svensk beslutanderätt i RF 10 kap. 6 §. 

Unionsrätten har med andra ord företräde framför nationella bestämmelser och EU-domstolen 

gör den slutliga tolkningen av sådana bestämmelser.
2
 Avgöranden från EU-domstolen är 

därför en rättskälla vid tolkningen av svensk rätt. Skulle det visa sig att svensk rätt inte lever 

upp till EU-rätten kan process föras mot stat, kommun eller landsting i EU-domstolen. En 

sådan process kan däremot inte föras mot privata arbetsgivare.
3
 

 

Av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna framgår att alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter. Förklaringen innehåller både rättigheter och 

diskrimineringsförbud. Den är formellt sett inte juridiskt bindande men delar av den har status 

som internationell sedvanerätt.
4
 Sverige har ratificerat flera FN-konventioner, i detta 

sammanhang kan nämnas 1965 års FN-deklaration om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering, 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och 

1966 års FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Även ILO-

konventionen nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning är en 

av Sveriges ratificerade konventioner som är viktiga att nämna i den här uppsatsen. 

 

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, Europakonventionen, gäller som svensk lag (1994:1219). 

Konventionen innehåller bestämmelser om förbud mot diskriminering. Europarådets sociala 

stadga är en icke juridiskt bindande motsvarighet till Europakonventionen som också 

                                                 
2
 Göransson, m.fl., Diskrimineringslagen, s. 21. 

3
 Ibid s. 28. 

4
 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 24. 
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ratificerats av Sverige. Den innehåller bestämmelser om bland annat arbetsvillkor och 

arbetarskydd och har efter ombearbetning tillförts diskrimineringsförbud. Den europeiska 

domstolen för mänskliga rättigheter, Europadomstolen, får ta emot klagomål från enskilda, 

icke-statliga organisationer och grupper av enskilda personer. Domar från Europadomstolen 

är folkrättsligt bindande men den är ingen överinstans till nationella domstolar. En dom kan 

däremot medföra att en stat måste ändra sin lagstiftning för att undvika liknande 

konventionsbrott. Domstolen kan också döma ut skadestånd till klaganden.
5
 

 

Den svenska diskrimineringslagstiftningen från 1990-talet och framåt är till stora delar ett 

uttryck för tvingande regler i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF, och olika 

EU-direktiv.
6
 Förbud mot diskriminering finns i artikel 18 och 19 EUF. Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna är juridiskt bindande för de flesta 

medlemsstaterna. Den innehåller diskrimineringsförbud och rättigheter som EU ska erkänna 

och respektera.  

 

Direktiv (2000/43/EG) om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung omfattar arbetslivet i vid mening. Syftet är enligt 

art. 1 att fastställa en ram för bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt 

ursprung för att genomföra principen om likabehandling. Direktivet tillämpas enligt art. 3 

punkt 1a bland annat när det gäller villkor för tillträde till anställning inklusive urvalskriterier 

och krav för anställning. Det är utformat som ett minimidirektiv vilket enligt art. 6 innebär att 

medlemsstaterna får införa eller behålla bestämmelser som är mer fördelaktiga när det gäller 

att upprätthålla principen om likabehandling. Med likabehandling avses enligt art 2 punkt 1 

att det inte får förkomma direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt 

ursprung. 

 

2.2 Kort om diskrimineringslagen 

I januari 2009 trädde diskrimineringslagen (2008:567), DL, i kraft. Den ersatte då sju tidigare 

lagar på diskrimineringsområdet. Lagen har enligt 1 kap. 1 § två syften; att motverka 

diskriminering och att på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering 

ska motverkas både genom olika förbud och genom aktiva åtgärder. Dessa två regelkomplex 

                                                 
5
 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 30. 

6
 Ibid, s. 34. 
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ses som en helhet som kompletterar varandra. Etnisk tillhörighet är en av sju 

diskrimineringsgrunder och arbetslivet är ett av tio samhällsområden som omfattas av DL.
7
  

 

Med diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.  Det kan vara svårt att avgöra om ett 

specifikt agerande handlar om direkt eller indirekt diskriminering. Ett och samma agerande av 

en arbetsgivare kan, beroende på omständigheterna, i princip vara direkt diskriminerande eller 

indirekt diskriminerande eller bestå av diskriminering i form av trakasserier.
8
 En mer utförlig 

beskrivning av direkt och indirekt diskriminering presenteras i uppsatsens kapitel 3. 

 

Aktiva åtgärder finns i diskrimineringslagens tredje kapitel och är ett omfattande begrepp som 

bland mycket annat innefattar arbetsgivares målinriktade arbete, arbetsförhållanden och 

rekrytering. Detta beskrivs närmare i kapitel 4. 

 

Diskriminerings- och repressalieförbuden handlar om rättvisa i individuella fall och det är 

möjligt för en enskild person att föra talan mot en arbetsgivare i domstol för att få ersättning 

för brott mot lagen. Vid brott mot reglerna om aktiva åtgärder är detta inte möjligt, utan där 

finns istället tillsyns- och påföljdsregler som gör att Diskrimineringsombudsmannen och 

ytterst Nämnden mot diskriminering kan ingripa mot arbetsgivare som inte följer lagen.
9
 

 

Diskrimineringslagen är enligt 1 kap. 3 § tvingande, vilket innebär att ett avtal som inskränker 

någons rättigheter och skyldigheter är utan verkan.  

 

2.2.1 Bevisbörda och ersättning 

För att få en förståelse för hur domstolen behandlar frågor som rör diskrimineringsförbudet 

beskrivs här regler om bevisbörda och ersättning. Bevisbörderegeln finns i 6 kap 3 §. 

Bevisningen består å ena sidan av att käranden visar på omständigheter som ger anledning att 

anta att diskriminering eller repressalier förekommit. Om det är direkt diskriminering som 

görs gällande måste sedan svaranden motbevisa presumtionen genom att visa att 

missgynnandet haft andra orsaker än just diskrimineringsgrunden och på så sätt bryta 

orsakssambandet. Handlar det om indirekt diskriminering ska svaranden bevisa att det 

                                                 
7
 SOU 2014:41 s. 72 f. 

8
 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 88. 

9
 Göransson, m.fl., Diskrimineringslagen, s. 31. 
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missgynnande kriteriet objektivt sett kan motiveras av ett berättigat syfte och att medlen för 

att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga.
10

 

 

EU-domstolen berörde bevisbörderegeln i målet C-54/07 Firma Feryn. En arbetsgivares 

offentliga uttalande om att man inte anställer personer med viss etnisk tillhörighet räcker för 

att göra antagligt att man tillämpar en diskriminerande anställningspolitik. Arbetsgivaren 

måste då lägga fram bevis för att likabehandlingsprincipen inte åsidosatts, i första hand 

genom att visa att den faktiska anställningspolitiken inte motsvarar de uttalanden som gjorts. 

Jag återkommer till detta mål i avsnittet om direkt diskriminering. 

 

Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier ska enligt 5 kap. 1 § betala 

diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Ersättningen ska ge 

kompensation åt den som drabbats av kränkningen. Det ska kosta att diskriminera och med 

det menas att påföljden ska avskräcka och på så sätt motverka diskriminering.
11

  

 

2.2.2 Sanktioner och tillsyn 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs och får 

enligt 4 kap. 3 § bland annat begära att arbetsgivare lämnar uppgifter om meriter och 

förhållanden i verksamheten som kan ha betydelse för tillsynen. Exempel på förhållanden i 

verksamheten kan vara arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Ombudsmannen kan i sin 

begäran enligt 4 kap 4 § använda vite som påtryckningsmedel. Beslut om vite får överklagas i 

Nämnden mot diskriminering. DO får även, i frågor som rör diskrimineringsförbudet, föra 

talan i domstol för en enskild person enligt 6 kap 2 §. 

  

                                                 
10

 Prop. 2007/08:95 s. 561. 
11

 Ibid s. 390. 
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3 Diskrimineringsförbudet 
I detta kapitel förklaras viktiga begrepp som har samband med rekrytering och diskriminering 

på grund av etnicitet. För att förtydliga innebörden av vissa begrepp används exempel från 

Arbetsdomstolen och EU-domstolen.  

 

3.1 Etnisk tillhörighet 

DL 1 kap. 5 § punkt 3 definierar etnisk tillhörighet som nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande. Utgångspunkten är att alla människor har en etnisk 

tillhörighet och ett nationellt eller etniskt ursprung.
12

 En person behöver inte själv identifiera 

sig som tillhörande en viss etnisk grupp för att etnisk diskriminering ska föreligga.
13

 

 

3.1.1 Ursprung och medborgarskap 

Med nationellt ursprung menas att personer kan ha samma nationstillhörighet. Att någon är 

invandrare anses vara detsamma som att ha ett annat nationellt ursprung än 

majoritetsbefolkningen. Med etniskt ursprung menas att personer har ett relativt enhetligt 

kulturmönster, som exempelvis nationella minoriteter.
14

 

 

Medborgarskap omfattas inte i sig av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Krav på 

svenskt medborgarskap, som inte är berättigat, riskerar dock att bedömas som indirekt 

diskriminering eftersom sådana krav typiskt sett missgynnar personer med annat etniskt eller 

nationellt ursprung än svenskt.
15

 

 

3.1.2 Hudfärg 

Alla människor har en hudfärg och beroende på färg kan den sättas i relation till en viss etnisk 

tillhörighet. Utseende i allmänhet tolkas in i termen hudfärg, men torde också kunna omfattas 

av uttrycket annat liknande förhållande.
16

  

 

3.1.3 Om begreppet ras 

Termen ras fanns i äldre lagstiftning om förbud mot etnisk diskriminering och finns i direktiv 

2000/43/EG, men inte i nuvarande diskrimineringslag. Att termen används i direktivet 

innebär, enligt direktivets inledning, inte att teorier om olika människoraser accepteras utan 

                                                 
12

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 107. 
13

 Prop. 1997/98:177 s 26. 
14 

Prop. 2007/08:95 s 496 f. 
15 

Ibid s 496 f. 
16

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 109 f. 
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syftar till att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Det fanns en oro att en utmönstring av 

termen ras i diskrimineringslagen skulle kunna leda till att skyddet mot diskriminering 

försämras.
17

 Samtidigt skulle också bruket av termen ras kunna ge legitimitet åt rasistiska 

föreställningar och kunna befästa ras som en existerande kategori. Föreställningar om ras 

ingår därför numera i begreppet annat liknande förhållande.
18

  

 

3.1.4 Förmodad etnisk tillhörighet och närstående 

Förmodad etnisk tillhörighet, dvs. när personen egentligen inte har den etniska tillhörigheten 

som utgör skälet för diskrimineringen, innefattas i definitionen. Även anknytning till andras, 

till exempel anhörigas, etniska tillhörighet innefattas.
19

 

 

3.1.5 Religion 

I tidigare definitioner av etnisk tillhörighet inkluderades begreppet trosbekännelse. I 

nuvarande diskrimineringslag är trosbekännelse en egen självständig diskrimineringsgrund 

under begreppet religion eller annan trosuppfattning.
20

 Om diskrimineringen har sin grund i 

etnisk tillhörighet eller religion kan vara svårt att urskilja. De två diskrimineringsgrunderna 

kompletterar varandra. Vad som uppfattas som ett kulturellt eller traditionellt beteende eller 

uttryck kan i allmänhet antas sortera under diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet om det 

inte omfattas av religion eller annan trosuppfattning. Tillsammans täcker de båda 

diskrimineringsgrunderna ett betydande område och det kan i praktiken vara av underordnad 

betydelse vilken av diskrimineringsgrunderna som åberopas.
21

 Denna uppsats är avgränsad till 

att behandla etnisk tillhörighet men som det framgår av det här resonemanget så blir 

gränsdragningen mot religion eller annan trosuppfattning inte alltid helt tydlig. 

 

3.2 Förbud mot diskriminering av arbetssökande 

En arbetsgivare får enligt DL 2 kap. 1 § inte diskriminera någon som hos arbetsgivaren är 

arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik eller är inhyrd 

eller inlånad arbetskraft. Den som i arbetsgivarens ställe har beslutanderätt likställs med 

arbetsgivare. 

 

                                                 
17

 SOU 2006:22 del 1 s. 209. 
18

 Prop. 2007/08:95 s. 120. 
19

 Prop. 2002/03:65 s. 91. 
20

 Ibid s. 82. 
21

 Prop. 2007/08:95 s. 122. 
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Hur en rekryteringsprocess ska gå till och vilka normer som används för att bestämma vem 

som ska anställas är i regel ett arbetsgivarbeslut, men dessa normer får bara användas så länge 

de inte i sig är diskriminerande.
22

 Det spelar ingen roll om normerna grundar sig på 

exempelvis kollektivavtal eller om det är fråga om praxis vid företaget eller i branschen. 

Normerna får inte vara direkt eller indirekt diskriminerande, utan måste framstå som 

förklarliga och rationella.
23

 

 

Skyddet mot diskriminering för arbetssökande gäller under hela anställningsprocessen, både 

anställningsbeslutet och alla åtgärder och underlåtenheter som föregår detta. Även ett besked 

om att anställningsförfarandet är avslutat eller att inget arbete finns att söka hos arbetsgivaren 

kan utgöra diskriminering, om det är ett sätt att avvisa eller avskräcka någon från att söka 

arbete. Om ett anställningsförfarande avbryts och ingen anställs kan diskriminerande 

förfaranden under rekryteringen ändå angripas.
24

 Vid prövning i AD görs en 

helhetsbedömning utifrån hela rekryteringsprocessen. I de mål som till exempel rör urval till 

arbetsintervju omfattar talan också oftast anställningsbeslutet.
25

 

 

3.2.1 Arbetsgivare 

Om en arbetsgivare på något sätt delegerat arbetsgivarfunktionen eller beslutanderätten till 

någon är dennes agerande att likställa med arbetsgivarens handlande. Var och en som getts en 

ledande ställning över andra och vars beslut, inflytande och bedömningar direkt kan påverka 

enskilda arbetssökandes villkor är ansvariga vad gäller diskriminering.
26

 

 

3.2.2 Rekryteringsföretags ansvar 

Arbetsgivaren kan anlita headhunters eller rekryteringsföretag för att genomföra en 

rekrytering, men det är arbetsgivaren som ansvarar för felaktigheter av diskriminerande 

karaktär som uppdragstagaren begår. Det är sedan arbetsgivarens sak att försöka få ersättning 

av sin avtalspart, så kallad regress. På detta sätt kan en arbetsgivare inte kringgå 

diskrimineringsförbudet genom att ge någon annan i uppdrag att sköta rekryteringen och 

instruera uppdragstagaren att sålla bort vissa arbetssökande.
27

  

 

                                                 
22

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 164. 
23

 Göransson, m.fl., Diskrimineringslagen, s. 65. 
24

 Prop. 2007/08:95 s. 499. 
25

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 157. 
26

 Prop. 2007/08:95 s. 137. 
27

 Ibid s. 137 f. 
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3.2.3 Anställdas och fackliga företrädares ansvar 

Arbetsgivaren anses inte vara ansvarig för anställdas eller fackliga företrädares 

diskriminerande handlingar. AD har valt att inte utsträcka begreppet arbetsgivare till denna 

relation. 

 

I AD 2007 nr 16 stämdes en arbetsgivare för diskriminerande trakasserier under en 

anställningsintervju. Representanter för de fackliga organisationerna på arbetsplatsen ställde 

frågor under intervjun som den sökande uppfattade som trakasserier på grund av att han kom 

från ett muslimskt land. AD bedömde att de fackliga företrädarna inte hade handlat på 

uppdrag av arbetsgivaren och att arbetsgivaren inte hade ansvar för deras handlande. Deras 

närvaro grundade sig enbart på en i medbestämmandeavtal fastlagd rätt att medverka vid 

intervjuer och inte på någon form av delegation. 

 

I AD 2007 nr 45 hade en man sökt anställning som reporter. Ansökan bemöttes med ett e-

postmeddelande där han tackades för visat intresse, men att ansökan innehöll för många 

stavfel. Meddelandet skickades av en provanställd som utförde kontorsarbete. AD 

konstaterade att den anställde handlat helt på eget bevåg och utanför de instruktioner bolaget 

gett angående arbetsuppgifterna. Bolaget ansågs inte vara ansvarigt för den anställdes 

handlande. Denna dom har kritiserats på grund av EU-rättens krav på effektiva rättsmedel. 

EU:s medlemsstater har en skyldighet att motverka diskriminering i alla dess former på ett 

effektivt sätt och det finns enligt kritikerna en uppenbar risk att direktivet inte genomförs på 

ett korrekt sätt om man helt undantar diskriminering som utförs av anställda utan 

arbetsledande ställning.
28

 

 

3.2.4 Arbetssökande 

Som arbetssökande räknas den som tydligt gett tillkänna att han eller hon söker en 

anställning.
29

 För att förbudet mot diskriminering av arbetssökande ska aktualiseras måste 

alltså den som påstår att han eller hon har diskriminerats kunna visa att en ansökan har 

lämnats.  

 

I AD 2005 nr 14 svarade en förskollärare på en platsannons via telefax och kort därefter satte 

arbetsgivaren ut en ny platsannons och anställde en person av svenskt ursprung. Företrädare 

för skolan menade att man inte fått in någon ansökningshandling, medan käranden anförde att 

                                                 
28

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 145. 
29

 Prop. 2007/08:95 s. 135. 
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hon faxat in ansökan och dessutom fått bekräftelse per telefon att den kommit till skolan. Det 

kunde bevisas att ansökan faxats till skolan, men det var inte styrkt att skolan tagit del av och 

bedömt ansökan. Kvinnan var därmed inte arbetssökande. 

 

I AD 2005 nr 47 sökte en man inom angiven ansökningstid en utannonserad anställning hos 

ett bolag. När ansökan kom in hade redan rekryteringsförfarandet avbrutits och 

anställningsbeslut fattats. Ansökningstiden hade inte löpt ut, men eftersom det handlade om 

en privat arbetsgivare menade AD att det inte fanns något hinder mot detta förfarande. Det är i 

princip fritt för en arbetsgivare att avsluta ett anställningsförfarande genom att anställa en 

person utan att tillkännage för övriga sökande att förfarandet avbrutits. Eftersom mannens 

ansökan kom in efter denna tidpunkt var han inte arbetssökande enligt lagens mening. 

 

3.2.5 Förfrågare 

Nu omfattas även den som gör en förfrågan om arbete av förbudet mot diskriminering. Detta 

för att personer inte ska kunna sållas bort i ett tidigt skede av ett ansökningsförfarande eller 

innan ansökan gjorts. Diskrimineringsförbudet gäller oavsett om den som gör förfrågan har 

sådana meriter att han eller hon skulle kunna komma i fråga för en anställning. Alla som gör 

en förfrågan om arbete ska kunna räkna med ett korrekt bemötande.
30

 Eftersom denna uppsats 

avgränsats till att bara kort beskriva vad som menas med förfrågare, görs ingen fördjupad 

analys av begreppet. 

 

3.3 Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering betyder enligt DL 1 kap. 4 § punkt 1 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 etnisk tillhörighet. 

 

Förbudet mot direkt diskriminering är uppbyggt kring tre objektiva rekvisit; missgynnande, 

jämförbar situation och orsakssamband. Närmast kommer dessa rekvisit beskrivas var för sig, 

men de är starkt sammanbundna med varandra där varje del är en förutsättning för att 

diskriminering ska föreligga. 

 

                                                 
30

 Prop. 2007/08:95 s. 135. 
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3.3.1 Missgynnande 

Missgynnandet kan vara av olika karaktär beroende på vilken diskrimineringsgrund det rör sig 

om, men gemensamt är att den enskilde lidit skada eller att en negativ effekt uppstått. Det 

handlar om en faktisk förlust, obehag eller något liknande. Orsaken till handlandet saknar 

betydelse för att konstatera att det är ett missgynnande. Även underlåtenhet att handla som 

leder till missgynnande omfattas av definitionen. Exempel på missgynnande i samband med 

rekrytering är att inte bli uttagen till anställningsintervju.
31

  

 

Rekvisitet missgynnande bygger vidare på att någon kan ställas till svars för 

diskrimineringen. EU-domstolen har dessutom tolkat in situationer där ingen identifierbar 

person finns som i praktiken anser sig diskriminerad, vilket innebär en utvidgning av förbudet 

mot direkt diskriminering.
32

 

 

I mål C-54/07 Firma Feryn hade en arbetsgivare öppet deklarerat att bolaget inte ville anställa 

personer av utländsk härkomst på grund av kundernas motvilja att ge dem tillträde till sina 

hem. EU-domstolen slog fast att diskriminering kan föreligga även om det inte finns en 

identifierbar person som anser sig vara diskriminerad. Ett av syftena med direktiv 

2000/43/EG är att utveckla en arbetsmarknad som främjar social integration. Att en 

arbetsgivare offentligt uttalar att han inte kommer anställa personer med viss etnisk 

tillhörighet kan avskräcka dessa från att söka arbete. Beteendet utgjorde därför direkt 

diskriminering. 

 

Diskrimineringslagen omfattar bara de fall där någon individ missgynnats och för att leva upp 

till EU-rättens krav torde en lagändring behövas.
33

 

 

3.3.2 Jämförbar situation 

Bedömningen av om ett missgynnande skett görs utifrån hur någon eller några andra personer 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
34

 När det gäller 

etnicitet förutsätts dessa andra personer ha en annan etnisk tillhörighet.
35

 Det är inte 

nödvändigt att jämföra sig med en annan faktisk person utan det kan likaväl vara en 

                                                 
31

 Prop. 2007/08:95 s. 486 f. 
32

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 71. 
33

 Ibid s.72 och Göransson m.fl., Diskrimineringslagen s. 43 f. 
34

 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
35

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 73. 
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hypotetisk person.
36

 Ett exempel på en sådan hypotetisk jämförelse kan vara om endast en 

person söker ett arbete och nekas anställning och det kan antas att arbetsgivarens beslut har 

samband med den sökandes etnicitet.
37

 

 

Situationen som sådan måste däremot vara jämförbar. Vid arbetsgivares anställningsbeslut 

sker till exempel en jämförelse mellan olika personer som sökt samma anställning. Om endast 

den ene av två arbetssökande har de kvalifikationer som krävs för att arbetet ska kunna utföras 

väl eller om de sökandes meriter skiljer sig så klart åt att de båda personerna inte befinner sig 

i en jämförbar situation kan inte jämförelsen utvisa att den som har de sämre meriterna 

diskriminerats.
38

 

 

Som exempel kan nämnas AD 2009 nr 11. Där konstaterade domstolen att redan den 

omständighet att den arbetssökande inte fyllt i ett ansökningsformulär på ett fullständigt sätt 

innebar att hon inte befann sig i en jämförbar situation med de sökande som fyllt i formuläret.  

 

3.3.3 Orsakssamband 

Det är direkt diskriminering om det finns ett samband mellan bemötandet, handlingen eller 

underlåtenheten och diskrimineringsgrunden. Orsakssambandet kan vara starkt eller svagt. 

Sambandet är starkt om det funnits en diskriminerande avsikt. Det krävs dock ingen avsikt för 

att det ska räknas som diskriminering. Ett svagt samband i form av presumerade 

omständigheter är tillräckligt.
 
Ett svagt samband där diskrimineringsgrunden är en av flera 

orsaker till en diskriminerande handling räcker också. Även ett indirekt orsakssamband är 

tillräckligt för att uppfylla kravet på orsakssamband. Ett indirekt orsakssamband kan vara när 

ett missgynnande sker utifrån ett felaktigt förmodat antagande om en persons etniska 

tillhörighet.
39

 

 

Om den som påstås ha diskriminerat saknar kunskap om diskrimineringsgrunden, i detta fall 

den etniska tillhörigheten, finns inget orsakssamband och personen kan då inte göra sig 

skyldig till diskriminering. Det räcker inte med att personen borde ha känt till 

diskrimineringsgrunden, utan det krävs insikt.
40

 

 

                                                 
36

 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
37

 Göransson m.fl., Diskrimineringslagen, s. 45. 
38

 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
39

 Ibid s. 488 f. 
40

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 78. 
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I AD 2003 nr 63 menade en kvinna att rekryteringsförfarandet avbröts på grund av att 

arbetsgivaren fick reda på att hon var muslim och bar huvudduk. Domstolen konstaterade att 

anställningsförfarandet upphörde genom att en annan person anställdes och att arbetsgivaren 

vid den tidpunkten ännu inte hade träffat den arbetssökande kvinnan och därför inte fått 

kännedom om hennes etniska tillhörighet. Därför fanns inget samband mellan 

anställningsförfarandets upphörande och kvinnans etniska tillhörighet. 

 

3.4 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering innebär enligt DL 1 kap. 4 § punkt 2 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 viss etnisk tillhörighet. Undantag 

från förbudet mot indirekt diskriminering får enligt samma lagrum göras om bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga 

och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

Diskrimineringsförbudet består med andra ord av tre rekvisit; särskilt missgynnande, 

jämförelse och intresseavvägning. När det gäller särskilt missgynnande och jämförelse är 

kravet att det ska finnas ett orsakssamband med diskrimineringsgrunden. Intresseavvägningen 

består av rättsfakta som också är motbevisning.
41

 Från begreppet bestämmelser undantas i det 

här sammanhanget lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
42

 

 

3.4.1 Att särskilt missgynna 

Missgynnandet kan se olika ut men innebär precis som vid direkt diskriminering att någon 

lider skada, utsätts för obehag eller får någon annan nackdel.
43

 Orsakssambandet mellan 

handlingen som leder till missgynnandet och själva diskrimineringsgrunden är här inte rakt, 

utan det handlar om missgynnande effekter som uppstår när neutrala bestämmelser, kriterier, 

eller förfaringssätt tillämpas.
44

 Ett kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken 

kan missgynna personer av viss etnisk tillhörighet är språkkunskaper på viss nivå.
45

 Frågan 

om språkkunskaper beskrivs mer ingående i avsnittet om proportionalitetsprincipen och i 

avsnittet om rimliga kvalifikationskrav. 

 

                                                 
41

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 82. 
42

 Prop. 2007/08:95 s. 490. 
43

 Ibid s. 490. 
44

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 83. 
45

 Prop. 2002/03:65 s. 93. 
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Uttrycket att särskilt missgynna betyder inte att missgynnandet ska vara grövre än vid direkt 

diskriminering, utan ordet särskilt handlar om att bli särskilt missgynnad i jämförelse med 

någon annan.
46

 

 

3.4.2 Jämförelse 

För att kunna göra en jämförelse krävs att det både finns personer som är gynnade och 

personer som är missgynnade. En faktisk jämförelse ska göras mellan den grupp som 

personen tillhör och någon annan grupp. Till skillnad från direkt diskriminering är kravet på 

jämförelse absolut, att jämföra med en hypotetisk person eller grupp är uteslutet. Skillnaden 

mellan de som kan respektive inte kan uppfylla ett krav bör vara betydande när det gäller att 

bedöma om någon missgynnats.
47

 

 

3.4.3 Intresseavvägning 

För att avgöra om ett kriterium, en bestämmelse eller ett förfaringssätt ska anses vara tillåtet 

eller otillåtet görs en intresseavvägning.
48

 Intresseavvägningen består av två led. I första ledet 

lägger käranden fram fakta som ska bevisa att ett särskilt missgynnande skett genom 

jämförelse med en annan grupp. Därefter kommer det andra ledet som består av 

motbevisfakta där svaranden visar sakliga skäl för sitt handlande. Detta innebär en 

proportionalitetsprövning som skapar utrymme för att göra en avvägning mellan de negativa 

effekter som uppstår för en person och behovet av ett visst handlande av den som kan ställas 

till ansvar.
49

 Proportionalitetsprövning beskrivs mer utförligt nedan. 

 

3.5 Undantag på grund av arbetets natur 

Undantag från förbudet mot diskriminering får enligt DL 2 kap. 2 § punkt 1 göras om en 

egenskap som har samband med en diskrimineringsgrund på grund av arbetets natur eller det 

sammanhang där arbetet utförs är ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Förutsättningen är 

dessutom att det finns ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet. Särbehandling i arbetslivet är med andra ord tillåten om en 

egenskap som har samband med etnicitet är avgörande för att kunna utföra arbetet. 

 

                                                 
46

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 85. 
47

 Prop. 2007/08:95 s. 490 f. 
48

 Ibid s. 491. 
49

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 86. 
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Med yrkeskrav menas yrkeskvalifikationer, meriter eller förutsättningar för att kunna utföra 

ett arbete väl. Ett verkligt yrkeskrav innebär att kravet ska vara en förutsättning i samband 

med anställning, inte ett försök att i efterhand legitimera ett diskriminerande beslut. Ett 

avgörande yrkeskrav innebär att det är egenskapen eller förmågan som gör att den 

arbetssökande kan utföra arbetet bättre än andra.
50

 

 

3.6 Proportionalitetsprincipen 

Alla beslut om avsteg från förbuden mot diskriminering ska hålla för en 

proportionalitetsprövning. Både vid fall av indirekt diskriminering och vid undantag på grund 

av arbetets natur görs en prövning av tre förutsättningar; om det finns ett berättigat syfte med 

egenskapen, bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet och om det är såväl nödvändigt som 

lämpligt att tillämpa i den aktuella situationen.
51

 

 

Ett berättigat syfte är ett viktigt syfte som objektivt sett är godtagbart. Det ska vara värt att 

skydda i sig och tillräckligt viktigt för att motivera att det ges företräde framför principen om 

icke-diskriminering. Det ska vara allmänt eftersträvansvärt i ett demokratiskt samhälle som 

respekterar mänskliga rättigheter. För att åtgärden ska räknas som lämplig och nödvändig får 

det inte finnas andra icke diskriminerande handlingsalternativ, syftet ska inte kunna uppnås på 

något mindre ingripande sätt.
52

 

 

Om en verksamhet exempelvis tillhandahåller personliga tjänster åt personer ur en viss etnisk 

grupp för att främja social välfärd och dessa tjänster bäst kan utföras av någon som tillhör 

samma etniska grupp kan särbehandling vara tillåten.
53

 

 

Ett annat exempel på proportionalitetsprövning är om en arbetsgivare ställer upp krav på god 

svensk språkbehandling. Detta krav kan i och för sig uppfyllas av alla oavsett etnisk 

tillhörighet, men sannolikheten är hög att en person som nyligen kommit till Sverige eller som 

kommit till Sverige i vuxen ålder inte klarar kravet lika bra som den som är född i Sverige. 

Kravet kan verka neutralt men en jämförelse mellan ”gruppen svenskfödda” och ”gruppen 

utlandsfödda” visar att personer i den senare gruppen allmänt sett klarar kravet sämre och 

typiskt sett riskerar att missgynnas. Det är därmed inte givet att det är fråga om indirekt 

                                                 
50

 Prop. 2007/08:95 s. 158. 
51

 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 86. 
52

 Prop. 2007/08:95 s. 158 och 491. 
53

 Ibid s. 502. 
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diskriminering. Det är möjligt att språkkravet är helt relevant. Anställningen kan vara av 

sådan art att det är nödvändigt att arbetstagaren talar och skriver god svenska. Det ska göras 

en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att försäkra sig om en väl utförd 

arbetsprestation och de arbetssökandes intresse av att inte uteslutas från möjligheten att få en 

anställning på grund av irrelevanta krav.
54

 Exempel från Arbetsdomstolen när det gäller 

språkkrav presenteras under avsnittet om rimliga kvalifikationskrav. 

 

3.7 Förbud mot repressalier 

Förbudet mot repressalier i arbetslivet i DL 2 kap. 18 § är ett komplement till förbuden mot 

diskriminering och till kraven på aktiva åtgärder i lagens tredje kapitel. Repressalier handlar i 

första hand om bestraffningsåtgärder riktade mot den som påtalar att arbetsgivaren bryter mot 

diskrimineringslagen. Det kan vara fråga om en ogynnsam behandling eller ogynnsamma 

följder på grund av anmälan eller påtalande av att arbetsgivaren handlat i strid med lagen.
55

 

Förbudet riktar sig mot arbetsgivare och med arbetsgivare likställs även den som har rätt att 

fatta beslut i arbetsgivarens verksamhet.
56

 Tidigare hade arbetssökande inget 

repressalieskydd, men nu omfattar personkretsen även arbetssökande och förfrågare. 

Repressalier skulle för dessa personer kunna handla om att utsättas för bestraffning när de vid 

ett senare tillfälle söker eller frågar om arbete.
57

 

 

3.8 Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldigheten i DL 2 kap. 4 § innebär att en arbetssökande som inte har anställts eller 

tagits ut till anställningsintervju har rätt att få skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken 

utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick anställningen eller togs ut till 

anställningsintervjun hade. 

 

Lagrummet gäller alla arbetsgivare men får mest betydelse för den privata delen av 

arbetsmarknaden. När det gäller offentliga arbetsgivare finns redan uppgiftsskyldigheten i och 

med offentlighetsprincipen.
58

 Skyldigheten gäller på begäran av någon som anser sig 

missgynnad eller som misstänker diskriminering. Skyldigheten att lämna ut uppgifter kan 

medverka till att dels förebygga onödiga tvister och motsättningar, dels underlätta kontrollen 
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av diskrimineringsförbudet. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter avseende den som 

gynnats, någon skyldighet att lämna uppgifter om andra medsökanden finns inte.
59

 Av 

integritetsskäl finns det inte någon skyldighet att lämna ut uppgifter om referenser, vitsord 

och omdömen eller uppgifter av negativ karaktär gällande berörda personer.
60

 

 

I mål C-415/10 Galina tog EU-domstolen ställning till huruvida en arbetstagare som uppfyller 

kraven för en anställning har rätt att få upplysningar om arbetsgivaren anställt en annan 

sökande. Slutsatsen blev att likabehandlingsdirektiven inte ger en arbetssökande rätt att få 

tillgång till sådana upplysningar, men att en arbetsgivares vägran att lämna ut information kan 

utgöra en omständighet som ska beaktas i samband med talan om direkt eller indirekt 

diskriminering i nationell domstol.  

 

EU-rätten har med andra ord ingen regel som motsvarar uppgiftsskyldigheten i DL, men det 

innebär inte att det är förbjudet att införa regler i nationell rätt på det sätt som Sverige gjort. 

Direktiv 2000/43/EG är, som tidigare nämnts, ett minimidirektiv vilket innebär att 

medlemsstaterna får införa eller behålla bestämmelser som är mer fördelaktiga när det gäller 

att upprätthålla principen om likabehandling. 
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4 Aktiva åtgärder och positiv särbehandling 

vid rekrytering 

Diskrimineringsförbudet i DL kompletteras av aktiva åtgärder. Bestämmelserna om aktiva 

åtgärder i arbetslivet har i stort sett förts över från tidigare regler i äldre lagstiftning.
61

 I den 

kommande framställningen kommer därför hänvisningar att göras till både nuvarande och 

äldre förarbeten. Nämnden mot diskriminering har vid skrivandet av denna uppsats inte 

behandlat något ärende om aktiva åtgärder och etnicitet. Följande avsnitt blir därför enbart en 

beskrivning av arbetsgivarens arbete med främjandeinsatser utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

 

Bestämmelser om aktiva åtgärder avseende etnisk tillhörighet har funnits sedan 1999. När 

bestämmelserna infördes var tanken att uppnå en snabbare integrering i arbetslivet av olika 

grupper samtidigt som slentrianmässigt tänkande som leder till diskriminering skulle kunna 

brytas.
62

 Syftet med de aktiva åtgärderna ändrades 2003 från att främja mångfald till att 

främja lika rättigheter och möjligheter.
63

 Aktiva åtgärder är ett omfattande begrepp som bland 

mycket annat innefattar arbetsgivares målinriktade arbete, arbetsförhållanden och rekrytering.  

Positiv särbehandling kan också sägas ingå i området aktiva åtgärder, även om det i DL inte 

sorterar under rubriken aktiva åtgärder, utan som en undantagsregel i 

diskrimineringsförbudet.
64

 

 

Två utredningar med förslag på förändringar inom aktiva åtgärder har presenterats, SOU 

2010:07 och SOU 2014:41. Regeringen valde att inte gå vidare med den första utredningen på 

grund av att förslagens innebörd inte var tillräckligt utredda.
65

 Den andra utredningen har vid 

skrivandet av denna uppsats nyligen presenterats och väntar på behandling. Framställningen 

nedan utgår från nu gällande regler angående aktiva åtgärder som har samband med 

rekrytering och etnicitet, men vissa tankar från den senaste utredningen kommer också att 

lyftas. 

 

4.1 Målinriktat arbete 

Arbetsgivaren ska enligt DL 3 kap. 3 § inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat 

arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  Arbetet ska ske planmässigt, vilket innebär 

att tyngdpunkten i arbetet inte ska ligga på improvisation eller tillfälligheter.
66

 Detta innebär 

inte krav på kartläggning eller registrering av arbetsstyrkans etniska tillhörighet,
67

 vilket kan 

jämföras med bestämmelserna gällande kön
68

 där könsuppdelad statistik är ett krav. 

 

Den nya utredningen pekar på att man i den nuvarande lagstiftningen inte kan utläsa vad som 

avses med ett målinriktat arbete och att diskrimineringslagen på ett bättre och tydligare sätt 

bör ange hur arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Utredarna föreslår att arbetet ska 

benämnas systematiskt arbete för att tydligare beskriva hur arbetet ska bedrivas. På så sätt 

skulle det bli ett större fokus på det som är viktigt, själva arbetsprocessen.
69

 

 

4.2 Möjlighet att söka lediga anställningar 

Arbetsgivare ska vidare enligt DL 3 kap. 7 § verka för att personer oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 

De tidigare bestämmelserna i jämställdhetslagen (1991:433) och lagen (1999:130) om 

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

trosuppfattning utgick från två skilda koncept för främjandearbetet. När det gäller etnicitet var 

fokus att skapa lika möjligheter medan motsvarande regel avseende kön handlade om att 

eftersträva ett visst resultat. De två koncepten har närmat sig varandra i och med den enhetliga 

formuleringen i 3 kap. 7 §.
70

  

 

Arbetsgivares skyldighet att vidta åtgärder i samband med rekrytering handlar främst om 

utannonsering av lediga arbeten.
71

  En förutsättning för att någon ska kunna söka ett arbete är 

att han eller hon känner till att det är ledigt. Arbetsgivare uppmanas därför att vid 

nyrekrytering använda formella kanaler såsom Arbetsförmedlingen eller platsannonsering. 

Används bara informella kanaler riskerar arbetssökande med svag anknytning till 

arbetsmarknaden att utestängas från möjligheten till arbete.
72

 Arbetsgivare kan dessutom ange 

i platsannonser att man välkomnar sökande oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, vilket ger en tydlig signal om vilken policy som gäller på arbetsplatsen.
73
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Ytterligare åtgärder kan vara att annonsera i andra medier än de som arbetsgivaren normalt 

brukar använda för att på så sätt bredda rekryteringsbasen. Ett annat exempel kan vara att 

kalla fler arbetssökande till intervju än vad som är vanligt, för att kunna bredda variationen 

hos arbetsstyrkan. Att analysera vilken innebörd man lägger i begreppet kompetens och hur 

man värderar olika meriter hos arbetssökande, hur rekryteringen går till och vilka som är 

närvarande vid intervjuer är ytterligare exempel på lämpliga åtgärder.
74

  

 

Utredningen konstaterar att rekrytering är ett område där det lätt kan uppstå diskriminerande 

situationer och att det därför är viktigt att särskilt uppmärksamma arbetsgivare på 

rekryteringssituationen. Arbetsgivare bör därför undersöka och analysera hur man rekryterar 

eller befordrar. Undersökningen ska inte handla om vilka som rekryterats utan det vara att 

analysera rekryteringspolicys och rutiner för att se om någon sökande utestängs och om något 

behöver ändras. Utifrån de hinder och problem som upptäcks får sedan lämpliga åtgärder 

vidtas.
75

 

 

4.3 Arbetsförhållanden som lämpar sig för alla 

Ett annat exempel som inte handlar om rekrytering i sig, men som kan påverka vilka personer 

som väljer att söka anställning, är arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

enligt DL 3 kap. 4 § genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 

och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla 

arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Som 

exempel anges i propositionen att den anställde kan behöva ta ledigt vid andra högtider än 

kristna. Flexibla arbetstider kan underlätta för personer som behöver studera svenska språket. 

Manualer kan behöva översättas till andra språk och varningstext kan ersättas med 

symboler.
76

 

 

Den nya utredningen föreslår att området arbetsförhållanden, i likhet med området 

rekrytering, också ska undersökas och analyseras samt att de risker och hinder som upptäcks 

ska åtgärdas. När det gäller specifika åtgärder hänvisar utredarna till gällande rätt och 

förarbeten.
77
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4.4 Positiv särbehandling 

Det finns en främjanderegel i DL 2 kap. 2 § punkt 2 som innebär att arbetsgivare kan positivt 

särbehandla i syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.  En liknande regel om 

positiv särbehandling avseende grunden etnisk tillhörighet har föreslagits.
78

  

 

Det finns skäl att framhålla behovet av åtgärder mot utanförskap och marginalisering i 

arbetslivet. Det råder inget tvivel om att personer med utländsk bakgrund typiskt sett i högre 

grad är arbetslösa eller har jobb som inte motsvarar deras utbildning. Det behövs också mer 

ingripande åtgärder för att kompensera personer med utländsk bakgrund för deras underläge 

och ge dem lika möjligheter som andra att få arbete som motsvarar kompetens och önskemål. 

Därför har positiv särbehandling övervägts.
79

 

 

Förslaget avvisades dock av praktiska och principiella skäl. Det krävs starka argument för att 

införa undantagsregler i form av främjanderegler eftersom positiv särbehandling innebär att 

en persons möjligheter främjas på bekostnad av någon annans. Det saknas även kunskap om 

effekten av den typen av regler. Dessutom innebär avgränsningen av vilka målgupper som ska 

komma ifråga för positiv etnisk särbehandling en svårlöst fråga. Positiv särbehandling 

förutsätter kunskap om antalet och andelen etniska tillhörigheter och grupper. Hur många 

etniska tillhörigheter och grupper som finns går inte att säga och det är svårt att avgöra vilka 

grupper som ska sättas framför andra. Arbetet med positiv särbehandling måste dessutom vara 

planmässigt och mätbart. Detta skulle innebära någon typ av registrering av etnisk tillhörighet 

på olika nivåer i samhället och kartläggning på lokal arbetsplatsnivå, vilket skulle vara 

identitetskränkande och strida mot personuppgiftslagen (1998:204). Slutsatsen blev därför att 

det inte är lämpligt att tillåta positiv etnisk särbehandling.
80

 

 

Den nya utredningen om aktiva åtgärder inkluderade inte positiv särbehandling, med 

motiveringen att det området gick utanför utredningens uppdrag. Frågan ansågs redan vara väl 

utredd.
81
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5 Diskriminering på grund av etnicitet vid rekrytering 

Här beskrivs frågan om etnisk diskriminering utifrån arbetsgången vid rekrytering. Först 

behandlas arbetsgivarens kvalifikationskrav, därefter platsannonsering, urval, bedömning av 

kvalifikationer, anställningsintervju och anställningsbeslut. 

 

Hur rekryteringsprocessen går till och vilka normer som används för att bestämma vem som 

ska anställas är i regel ett arbetsgivarbeslut. En särskild rekryteringsordning kan finnas 

beslutad inom företaget eller i kollektivavtal, men den får bara tillämpas så länge den inte i 

sig är diskriminerande.
82

  

 

5.1 Rimliga kvalifikationskrav 

När arbetsgivaren bestämt sig för att nyrekrytera skrivs vanligtvis en sammanställning av 

vilka kvalifikationer den nya medarbetaren behöver ha. I vissa yrken gäller behörighets- eller 

legitimationskrav, i övrigt står arbetsgivaren i stort sett fri att uppställa vilka kriterier för 

anställningen som denne önskar. Om kriterierna anses icke legitima kan de prövas i 

domstol.
83

 Innehållet i kravspecifikationen kan påverka domstolens bedömning av om 

arbetsgivaren diskriminerat någon arbetssökande.
84

  

 

Under avsnitten om indirekt diskriminering
85

 och proportionalitetsprincipen
86

 beskrevs att 

kriteriet ”goda kunskaper i svenska” kan missgynna personer med annat modersmål än 

svenska och därmed ses som indirekt diskriminering. AD har behandlat språknivåns betydelse 

för urval till anställningsintervju eller anställningsbeslut vid ett antal tillfällen. 

 

I AD 2002 nr 128 fann domstolen att det var sakligt motiverat att arbetsgivare som sysslar 

med telefonintervjuer ställer krav på goda kunskaper i svenska. Arbetsgivaren kunde däremot 

inte visa att den arbetssökande kvinnan med utländsk brytning inte uppfyllde kravet på 

korrekt och tydlig svenska. Slutsatsen blev att bolaget ställt högre krav än nödvändigt och att 

de tillämpat ett kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnat kvinnan. 

Bolaget hade därmed gjort sig skyldig till indirekt diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet. 
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I målet AD 2005 nr 98 hade en man sökt anställning som bygglovsarkitekt i en kommun. I 

detta fall bedömde AD att kommunens ställda språkkrav var sakligt motiverat med hänsyn till 

verksamhetens behov. Det var såväl lämpligt som nödvändigt för att uppnå syftet att 

arbetsuppgifterna blir utförda på ett riktigt sätt. AD konstaterade också att det är den sökande 

som ansvarar för att visa att en jämförbar situation föreligger när det gäller språkkunskaper. 

 

I AD 2008 nr 47 fann domstolen anledning att anta att arbetsgivaren ställt ett för högt 

språkkrav för en anställning som receptionist. Arbetsgivaren hade i skriftväxling med DO 

bland annat angett att det var väsentligt för arbetet att kunna tala och skriva svenska flytande, 

att felfritt kunna kommunicera med interna och externa kontakter och att ha felfria kunskaper 

i svenska. Arbetsgivaren kunde dock visa att det språkkrav som i praktiken tillämpades inte 

var högre än vad arbetsuppgifterna krävde. Det språkkrav som faktiskt tillämpades var med 

andra ord inte detsamma som angetts i skriftväxlingen utan var sakligt motiverat och både 

lämpligt och nödvändigt. Kvinnan nådde inte upp till den språknivån och därför var det inte 

indirekt diskriminering. 

 

Det är med andra ord tillåtet att ställa språkkrav men om kravet inte är rimligt i förhållande 

till arbetsuppgifterna kan det anses vara etnisk diskriminering. 

 

5.2 Platsannonsering 

Genom annonsering kan arbetsgivaren på olika sätt försöka styra urvalet av sökanden. En 

platsannons kan uppmuntra till att söka anställningen eller avskräcka. Annonser som avser att 

begränsa eller utestänga är olämpliga och strider mot syftet med diskrimineringslagen.
87

 

Själva formuleringen av platsannonser omfattas enligt propositionen inte av 

diskrimineringsförbudet.
88

  Som tidigare beskrivits i denna uppsats så har dock EU-domstolen 

i målet C-54/07 Firma Feryn uttalat att en diskriminerande anställningspolicy ska kunna 

angripas även om det inte finns någon identifierbar person som anser sig diskriminerad.
 89

  

Den tolkningen torde kunna appliceras även på platsannonser.
90

 När det finns en person som 

anser sig diskriminerad kan denne i domstol, utöver sina meriter, åberopa alla omständigheter 

som ger anledning att anta att arbetsgivaren handlat på ett diskriminerande sätt. Här skulle 
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käranden kunna peka på diskriminerande formuleringar i en platsannons.
91

 Det bör också 

observeras att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och 

möjligheter. Eftersom arbetsgivare ska verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet ges 

möjlighet att söka lediga anställningar blir det viktigt att annonser inte utformas på ett 

diskriminerinande sätt. 

 

Om arbetsgivaren i annonsen beskriver anställningskriterierna på ett sätt och sedan vid 

beslutsfattandet fäster vikt vid något helt annat, kan denne hamna i juridiska problem. 

Annonsens utformning avgör vilka sökande som kan göra gällande att de är i en jämförbar 

situation som den som fick anställningen eller de som fick komma på intervju. En sökande 

kan hävda att han eller hon också uppfyller kvalifikationskraven och med stöd av annonsen 

föra talan om diskriminering. Arbetsgivaren måste då kunna motivera varför denne ändrat 

uppfattning om vilka bedömningsnormer som ska gälla. Arbetsgivaren står därför inför ett 

dilemma. Om annonsen är precis med tydliga anställningskriterier binder sig arbetsgivaren i 

viss mån för framtiden, om annonsen är för vag finns en risk att den bäst meriterade inte 

känner sig kallad att söka.
92

 

 

I AD 2006 nr 60 jämfördes formuleringen i platsannonsen med de kriterier som användes vid 

urvalet. En man ansåg att han uppfyllde alla krav i annonsen för anställning som truckförare 

vid ett sjukhus. I annonsen stod att det var en fördel om sökanden kände till sjukhuset och 

hittade bra i området. Mannen hade angett att han var väl bekant med sjukhusområdet och 

dess olika avdelningar i och med arbete som taxichaufför. Här konstaterade domstolen att det 

inte klart framgick av annonsen vad som menades med att känna till sjukhuset och att hitta bra 

i området. Arbetsgivaren sökte i själva verket någon som hade kännedom om 

kulvertssystemet och sjukhusets organisation. Domstolen fann ingen anledning att betvivla att 

förtrogenhet med kulvertsystem var av betydelse vid uttagning av sökande och godtog 

arbetsgivarens förtydligande. 

 

I AD 2003 nr 58 hade en kvinna sökt anställning som butiksvärdinna/receptionist hos ett 

företag i optikerbranschen. Arbetsgivaren fäste avgörande vikt vid tidigare erfarenhet av 

arbete med försäljning i butik, något som inte angetts i annonsen. Samtliga personer som 

kallades till intervju uppfyllde det kvalifikationskravet, men inte käranden. Arbetsgivaren tog 
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även hänsyn till ålder vid tillsättningen av anställningen, ett kriterium som med dåvarande 

diskrimineringslagstiftning inte var en diskrimineringsgrund. AD konstaterade att det är 

viktigt att noggrant pröva hållfastheten i arbetsgivarens förklaring till att använda andra 

bedömningsgrunder än de som angetts vid annonseringen. Detta för att se så att 

bedömningsnormerna inte har som syfte att dölja att den som fick anställningen i själva verket 

hade sämre sakliga förutsättningar för att få jobbet. Kravet på erfarenhet av försäljning ansågs 

motiverat av ett verkligt behov i bolagets verksamhet och eftersom kvinnan inte uppfyllde det 

kravet ansågs hon inte vara i jämförbar situation. Bolaget hade inte utsatt kvinnan för etnisk 

diskriminering. 

 

5.3 Urval 

Efter annonseringsfasen gör arbetsgivaren normalt en sållning för att få en hanterlig mängd 

sökande som kan kallas till anställningsintervju.
93

 Skyddet mot diskriminering av 

arbetssökande vid urval till intervju syftar i hög grad till att öka möjligheten för personer som 

står utanför arbetsmarknaden från att bli bortsållade redan i ett tidigt skede.
94

  Om en 

arbetssökande anser sig ha diskriminerats undersöks om personen befinner sig i en jämförbar 

situation med andra som sökt samma anställning. Vid denna prövning undersöks om de 

sökande har likvärdiga meriter för den aktuella anställningen, vilket är detsamma som att ha 

lika goda förutsättningar för arbetet.
95

 

 

Arbetsgivaren bör utifrån vad som tidigare beskrivits hantera sållningen utifrån de kriterier 

som angivits i annonsen. Om antalet sökande som uppfyller kraven är för stort synes ett 

acceptabelt hanteringssätt vara att skärpa något krav eller lägga till ytterligare kriterium på ett 

tydligt sätt. Om en mer oklar sållningsprocedur tillämpas riskerar arbetsgivaren att någon 

sökande gör gällande att sållningen skett på ett osakligt, diskriminerinande sätt.
96

 

 

I AD 2006 nr 60, som tidigare nämnts, hade en man sökt anställning som truckförare vid ett 

sjukhus. Han kallades inte till intervju och menade att han var i jämförbar situation med flera 

av dem som tagits ut till intervju. AD fann att mannen var missgynnad och att han var i 

jämförbar situation med två av dem som gynnats. Dessa två saknade precis som mannen den 

lokalkännedom som framhållits som särskilt meriterande.  Vid urvalet till intervju fäste 
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arbetsgivaren avseende vid att vissa sökande hade kontakter med anställda inom sjukhuset, på 

så sätt fick arbetsgivaren kompletterande uppgifter som tydde på att dessa sökande skulle 

passa för anställning. AD fann arbetsgivarens handlande som förklarligt då antalet sökande 

var stort. Arbetsgivaren hade inte gjort sig skyldig till etnisk diskriminering.  

 

Det är med andra ord rimligt att använda medarbetarnas uppfattning som kompletterande 

uppgift när antalet sökande är stort. Medarbetarnas personliga kännedom om de 

arbetssökande är förstås en värdefull hjälp för arbetsgivaren. Samtidigt nämns detta slags 

förfarande i de aktiva åtgärderna som något viktigt att tänka på. Den som nyligen flyttat till 

Sverige har inte samma fördel med kontakter och nätverk som en person som är född i landet. 

Om arbetsgivaren förlitar sig på informella kanaler, som medarbetarnas kännedom om vissa 

sökanden, riskerar personer med svag anknytning till arbetsmarknaden att uteslutas. 

 

5.3.1 Ansvar att tillhandahålla bedömningsbara ansökningshandlingar 

Det är den arbetssökande som i samband med rekryteringsprocessen har att visa att en 

jämförbar situation föreligger. Det är den sökande som har ansvar för att meriterna blir 

förståeliga och bedömningsbara för arbetsgivaren. 

 

I AD 2005 nr 3 avbröts anställningsförfarandet med hänvisning till den sökandes 

ansökningsunderlag. En kvinna hade sökt en utannonserad anställning som ekonomiassistent 

och hävdade etnisk diskriminering då hennes anställningsförfarande avbröts efter ett 

telefonsamtal. Kvinnan hade inte åberopat sin ryska läroverksutbildning som eventuellt hade 

kunnat motsvara kravet på 3-årig gymnasieutbildning och inte heller kompletterat ansökan 

med handlingar som visade detta. Det blev därmed inte möjligt för arbetsgivaren att pröva 

hennes meriter och hon ansågs inte vara i jämförbar situation som övriga sökanden som tagits 

ut till anställningsintervju. Kvinnan hade inte diskriminerats på grund av sin etniska 

tillhörighet. 

 

Även i AD 2009 nr 11 visades att ansvaret för ansökan och lämnandet av uppgifter, det vill 

säga den jämförbara situationen, ligger hos den arbetssökande. En kvinna sökte anställning 

som biluthyrare/bilvårdare. Hon blev inte uttagen till anställningsintervju och stämde 

företaget för bland annat diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. AD konstaterade att 

kvinnan inte fyllt i ansökningsformuläret på ett fullständigt sätt och därmed befann hon sig 

inte i en jämförbar situation. 
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5.3.2 Arbetsgivaren har ingen efterforskningsplikt  

Målet AD 2005 nr 126 handlade också om den arbetssökandes ansvar att tillhandahålla 

ansökningshandlingar som utgör ett tillräckligt underlag. En man sökte en utannonserad 

anställning vid en kommuns miljöförvaltning och blev inte kallad till anställningsintervju.  

AD uttalade att det inte var styrkt att kommunen fått något underlag för att kunna bedöma den 

sökandes meriter. Det fanns inte heller någon anledning för kommunen att anta att ansökan 

var ofullständig och ingen skyldighet att ge den sökande möjlighet att komplettera ansökan. 

Utifrån kommunens bedömningsunderlag var mannen inte i en likartad situation jämfört med 

andra sökanden som tagits ut till anställningsintervju.  

 

Även i ovan nämnda AD 2009 nr 11 uttalade domstolen att det inte kan begäras av 

arbetsgivaren att denne ber den arbetssökande komplettera ansökan eller att arbetsgivaren 

själv gör efterforskningar för att få klarhet om ett visst förhållande. 

 

I AD 2005 nr 98, som handlade om den sökandes språkkunskaper, anförde mannen bevisning 

om sina språkkunskaper i andra sammanhang än vad som visats i rekryteringsprocessen. 

Domstolen uttalade att bevisning som rör förhållanden vid tillfällen långt senare inte har 

nämnvärt bevisvärde, inte heller påståenden om den språkliga förmågan vid tiden för 

anställningsförfarandet är av avgörande betydelse. Avgörande är vad han lyckats visa under 

själva anställningsförfarandet. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att göra 

någon efterforskning för att få förtydliganden om den arbetssökandes kvalifikationer och att 

bevisning om jämförbar situation som görs efter avslutandet av anställningsförfarandet inte 

har något nämnvärt bevisvärde. 

 

5.3.3 Arbetsgivarens administrativa rutiner 

AD 2003 nr 73 handlade om administrativa rutiner som ledde till att en ansökan kom på 

villovägar. En man hade efter telefonsamtal med arbetsgivaren sökt anställning som 

skiftkemist och menade att det var telefonsamtalet som föranledde att hans ansökan 

behandlades sämre än andra ansökningar. Ansökan mottogs av företagets personalavdelning 

men på grund av ett missförstånd fick den som ansvarade för rekryteringen inte del av 

ansökan. Mannen kallades därför inte heller till intervju. AD ansåg att arbetsgivarens 
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förklaring till misstaget var trovärdigt och att de bristande administrativa rutinerna inte 

innebar diskriminering. 

 

I AD 2005 nr 14, som även beskrivits under rubriken arbetssökande
97

, godtog domstolen en 

friskolas förklaring att man inte fått del av en ansökan som faxats till skolan. Den sökande 

hade kvitto på att faxet sänts men det kunde inte styrkas att arbetsgivaren skrivit ut och 

bedömt ansökan. Domstolen ansåg därför att det inte fanns något samband mellan att den 

sökande inte kallats till intervju och hennes etniska tillhörighet. 

 

Bristande administrativa rutiner har utifrån de redovisade fallen inte kunnat resultera i 

utdömande av diskrimineringsersättning, men måhända kan Nämnden mot diskriminering 

förelägga vite om arbetsgivaren inte har tillfredställande administrativa rutiner. Ur 

arbetsgivarperspektiv är det hur som helst centralt att ha goda administrativa rutiner. Som 

framgått kan en arbetsgivare behöva förklara sina anställningskriterier och rutiner för att 

undvika påståenden om diskriminering. Det är därför viktigt att exempelvis dokumentera 

skilda ställningstaganden och på andra sätt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.
98

 

 

5.3.4 Schabloniserad sållning 

Att arbetsgivaren inledningsvis gör en grovsållning och därmed inte går igenom alla 

ansökningar grundligt, är enligt domstolen förståeligt. Huvudsaken är att det finns motiverade 

skäl till sorteringen som inte har samband med etnisk tillhörighet. 

 

I tidigare nämnda AD 2003 nr 58, som handlade om en anställning som 

butiksvärdinna/receptionist, ansågs en schabloniserad sållning förståelig med tanke på det 

stora antalet sökande. Av ca 100 ansökningar hade alla ansökningar med bakgrund inom 

vårdsektorn sållats bort. AD ansåg att det inte fanns något som tydde på att sållningen gjorts i 

ovidkommande syfte. Kvinnans ansökan behandlades på samma sätt som övriga ansökningar 

från personer inom vårdsektorn, därför var det inte diskriminering på grund av etnicitet. 

 

Av AD 2006 nr 39 framgick att det har betydelse inte bara om den sökande uppfyller kraven i 

det utannonserade arbetet, utan också om ansökan lämnats in på rätt sätt. En man hade ansökt 

till anställning som lagerarbetare via brev. Bolaget hade angett att ansökan skulle skickas via 

mail och sållade bort alla ansökningar som kom med posten. Bolaget fick ca 200 ansökningar 
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och samtliga som kallades till intervju uppfyllde kriterierna i annonsen. Bolaget hade inte 

diskriminerat mannen på grund av etnisk tillhörighet. 

 

5.4 Bedömning av kvalifikationer 

Bedömning av om den arbetssökande har tillräckliga kvalifikationer ska enligt AD göras 

utifrån utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet. Utbildningen 

ska sättas i relation till de arbetsuppgifter som ska utföras, det handlar inte om att ha högst 

utbildning utan om att ha rätt utbildning. Att ha yrkeserfarenhet eller arbetslivserfarenhet är 

att se som en merit, men även här handlar det om att ha rätt erfarenhet. En bedömning görs 

också av de omdömen som finns gällande erfarenheten. En lång yrkeserfarenhet uppväger inte 

dåliga vitsord.
99

  

 

I relativt många diskrimineringsmål har AD funnit att den som fört talan inte befunnit sig i en 

likartad situation på grund av de kvalifikationskrav arbetsgivaren ställt upp.
100

 Om 

arbetsgivaren ställt upp krav på viss utbildning och/eller erfarenhet kan de kraven bli av 

central betydelse vid domstolens bevisprövning.
101

  

 

I avsnittet om bedömningsbara ansökningshandlingar beskrevs AD 2005 nr 3. I det målet hade 

kvinnan inte visat att hon hade en utbildning som motsvarande den utbildning som 

arbetsgivaren efterfrågade. Hon var därför inte i likartad situation som de som kallats till 

intervju.  

 

I tidigare nämnda mål, AD 2002 nr 128, ansåg domstolen att kvinnan faktiskt uppfyllde 

arbetsgivarens språkliga kvalifikationskrav för den lediga anställningen. Hon var därmed i 

jämförbar situation och hade blivit utsatt för etnisk diskriminering. I AD 2005 nr 98, som 

beskrevs i samma avsnitt, kunde den sökande inte visa att denne levde upp till det språkkrav 

som var uppställt och bedömdes därmed inte ha befunnit sig i en likartad situation.  
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5.4.1 Att vara överkvalificerad 

Att vara överkvalificerad är enligt AD detsamma som att inte vara tillräckligt kvalificerad. 

Det kan till exempel handla om att ha teoretiska kvalifikationer när arbetsgivaren efterfrågat 

praktiska kvalifikationer.
102

  

 

Som exempel kan nämnas AD 2009 nr 16. Här ansåg domstolen att en mans professionella 

erfarenheter gjorde honom mindre lämpad för arbetet. Mannen hade sökt arbete som 

originalare hos ett bemanningsföretag för uthyrning till ett detaljhandelsföretag. Mannen hade 

tidigare arbetat bland annat som grafisk formgivare som innebar ett mer kreativt arbete 

jämfört det rutinartade arbetet som originalare. Mannens erfarenhet kombinerat med 

personliga egenskaper gjorde att han inte ansågs bättre meriterad än de personer som 

rekryterades. 

 

5.4.2 Personlig lämplighet 

Personlig lämplighet är svårare att mäta jämfört med andra bedömningsgrunder. 

Arbetsgivaren får kunskap om den personliga lämpligheten i samband med 

anställningsintervjun och genom referenstagning.
103

 Flera rättsfall visar att det har stor 

betydelse vilket intryck som en arbetssökande ger vid en anställningsintervju. Om intervjuer 

och referenstagning har gjorts med noggrannhet kan den personliga lämpligheten spela en 

avgörande roll vid bedömningen av den sökandes meriter.
104

 

 

AD 2002 nr 54 bedömdes enligt lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. Lagen har 

förändrats sedan dess, bland annat vad gäller bevisregler, men domen är ändå intressant när 

det gäller bedömning av personlig lämplighet. En kvinna hade sökt anställning som 

receptionist och hon anförde att hon blivit bortvald på grund av sin hudfärg. Arbetsgivaren 

hävdade att kvinnan blivit bortvald på avrådan av annan anställd, att hon var sämre meriterad 

än personen som fick anställningen och att hon kom in i ett sent skede i 

rekryteringsförfarandet. Kvinnan menade att arbetsgivarens argument var en 

efterhandskonstruktion. Domstolen fann att arbetsgivaren haft godtagbara orsaker att anställa 

den andra personen som inte hade samband med kvinnas etniska tillhörighet. Två ledamöter i 

domstolen var dock skiljaktiga och menade att det faktum att arbetsgivaren lade så stor vikt 

vid personlig lämplighet skulle kunna ha samband med kvinnans etniska tillhörighet och att 
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arbetsgivaren inte visat att beslutet berott på någon annan omständighet än den etniska 

faktorn. 

 

I tidigare nämnda AD 2008 nr 47 uttalade domstolen att intrycket under en 

anställningsintervju får ha betydelse för bedömningen av personliga egenskaper och att 

viktiga delar för personlig lämplighet kan vara egenskaper som flexibilitet, gott 

kundbemötande, serviceanda och stresstålighet. Domstolen godtar inte en rent subjektivt 

betonad bedömning eller löst grundade uppgifter från personer som saknar 

förstahandskunskap. Bedömningen måste göras på ett objektivt sätt och den måste vara 

förklarlig och förståelig för en utomstående. AD uttalade även att om en arbetssökande antas 

inte ha kommit till sin rätt under en intervjusituation kan bedömningsunderlaget inte heller bli 

tillförlitligt. I detta fall fanns det dock ingen anledning att bortse från intrycket som den 

arbetssökande gav. När det gäller arbete som receptionist är det enligt domstolen naturligt att 

det just är det intryck en arbetssökande gör under en intervju som kan bli avgörande för 

bedömningen av den personliga lämpligheten. 

 

I AD 2009 nr 87 bedömde arbetsgivaren den sökandes lämplighet utifrån tidigare 

arbetsgivares avrådan att anställa kvinnan i kombination med anställningsintervjun. Enligt 

domstolen fanns det inte anledning att ifrågasätta att arbetet som placeringsassistent ställde 

stora krav på personlig lämplighet. Det framkom inte heller något som tydde på att underlaget 

för bedömningen av den personliga lämpligheten skulle ha förändrats på något avgörande sätt 

om andra referenser hade tagits. Kvinnan ansågs på grund av hennes personliga lämplighet 

inte vara i en jämförbar situation och hade därmed inte blivit utsatt för etnisk diskriminering. 

 

5.4.3 Arbetsledande ställning 

När det gäller arbetsledande befattningar läggs större vikt vid de sökandes personliga 

lämplighet att vara ledare.  

 

I AD 2006 nr 96 menade en kvinna att hon blivit diskriminerad när staten istället för henne 

anställde en man av svenskt ursprung som klientinspektör på ett häkte. Arbetsuppgifterna var 

av arbetsledande karaktär och domstolen uttalade att när det gäller arbetsledande befattningar 

är den personliga lämpligheten naturligen av stor betydelse vid värderingen av de samlade 

meriterna. Mannen befanns sammantaget ha klart bättre meriter än kvinnan.  

 



34 

 

Sammanfattningsvis har AD gett arbetsgivare ganska vida ramar för att bestämma och värdera 

det svårfångade kriteriet personlig lämplighet. Bedömningen måste göras på ett seriöst sätt, 

det måste finnas ett mått av objektivitet och den måste vara förklarlig och förståelig för en 

utomstående.  Det skulle annars finnas en risk att arbetsgivaren ger sken av att lämpligheten 

var utslagsgivande när ställningstagandet i själva verket berodde exempelvis på den sökandes 

etniska tillhörighet. 

 

5.5 Anställningsintervju 

Det finns inget uttryckligt förbud mot att ställa frågor i vissa ämnen under en intervju, men en 

arbetsgivare som ställer en fråga som kan anses diskriminerande kan bli ersättningsskyldig. 

Själva frågan antyder att arbetsgivaren fäster vikt vid svaret och arbetsgivaren kan därmed 

hamna i bevismässiga problem om den arbetssökande nekas anställning. Man kan säga att det 

råder ett indirekt frågeförbud som en konsekvens av diskrimineringslagens konstruktion.
105

 

 

AD 2007 nr 16 gällde om arbetsgivaren trakasserat en arbetssökande vid en intervju genom att 

fråga vad han, med hänvisning till sin bakgrund från ett muslimskt land, ansåg om att arbeta 

på en kvinnodominerad arbetsplats. Huruvida denna fråga kunde anses kränkande mot den 

arbetssökande kom däremot inte att prövas eftersom det inte var arbetsgivaren utan en grupp 

med fackliga företrädare som ställde frågan. Rättsfallet belyser dock att frågor som kan lämna 

viktiga upplysningar till arbetsgivaren samtidigt skulle kunna innebära trakasserier.
106

 

 

Även i ovan nämnda AD 2009 nr 87 anförde kvinnan att trakasserier förekommit i samband 

med anställningsintervjun. Hon upplevde arbetsgivarens frågor om betydelsen av vissa ord 

som förnedrande och som en kontroll av hennes kunskaper i svenska språket, medan 

arbetsgivaren menade att det inte var ordens rent språkliga betydelse som efterfrågades utan 

vilken innebörd som hon lade i de uttryck som hon använt i arbetsansökan. Domstolen 

bedömde att frågorna inte ställts på något nedvärderande eller otillbörligt sätt och att de var i 

sammanhanget relevanta och lämpliga. Kvinnan hade inte blivit diskriminerad vid intervjun. 

 

För den som genomför intervjuer kan det även vara viktigt att tänka på att det inte går att 

betrakta en anställningsintervju som något sanningsseminarium. Den arbetssökande kan inte 
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förväntas vara helt ärlig när det gäller personliga egenskaper eller levnadsvanor, därför gör 

arbetsgivaren bäst i att även ta referenser.
107

  

 

5.6 Anställningsbeslut 

Nästa steg i rekryteringsförfarandet är att någon eller några väljs ut och att avtal ingås, om 

inte rekryteringen helt avbryts. När det gäller beslutet om vem som ska anställas gör 

arbetsgivaren normalt en mer noggrann bedömning jämfört med urvalet till 

anställningsintervju. Ansökningshandlingar gås igenom, betyg, utbildning och 

yrkeserfarenheter stäms av mot kravprofilen, eventuellt ytterligare intervjuer görs och 

referenser kontrolleras.
108

 

 

Danhard gör den försiktiga tolkningen att AD godtar att arbetsgivare gör mer 

schablonmässiga bedömningar av de sökandes kvalifikationer vid sållningsförfarandet än vid 

slutprövning för anställning.
109

 Fransson och Stüber konstaterar också att det ställs högre krav 

på bedömningen av skillnaden mellan de sökandes meriter vid anställningsbeslutet.
110

 

 

5.6.1 Begränsning av arbetsgivarens fria antagningsrätt 

Förbudet mot diskriminering begränsar arbetsgivarens fria antagningsrätt. För privata 

arbetsgivare innebär det att ett anställningsbeslut som diskriminerar någon kan leda till att 

diskrimineringsersättning döms ut av domstol. Domstolen kan däremot inte bestämma vem 

den privata arbetsgivaren ska anställa.
111

  

 

För statliga arbetsgivare gäller att anställningsbeslut ska fattas på sakliga grunder, såsom 

förtjänst och skicklighet.
112

 Det innebär att ett statligt anställningsbeslut kan överklagas och 

undanröjas. Inom kommun och landsting finns inga lagstadgade normer för meritvärdering, 

men det brukar sägas att en sådan arbetsgivare bör göra liknande bedömningar som på den 

statliga sektorn med tanke på den grundlagsfästa objektivitetsprincipen.
113

 Anställningsbeslut 
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ska med andra ord även här ha saklighet som grund. Sanktionen vid diskriminering är 

densamma som för privata arbetsgivare, dvs. diskrimineringsersättning.
114

  

 

5.6.2 Tillsättning innan ansökningstidens slut 

En arbetsgivare som genomför en rekryteringsprocess bestämmer tidsramarna för förfarandet. 

Vanligtvis utsätts ett sista datum för när ansökan ska vara inkommen. En privat arbetsgivare 

kan i princip när som helst avbryta anställningsförfarandet och i detta fall finns det ingen 

skyldighet att tillkännage att avbrott sker. För offentliga arbetsgivare gäller reglerna i 

förvaltningslagen.
115

 

 

I AD 2005 nr 47, som tidigare nämnts i avsnittet om arbetssökande
116

, sökte en man en 

utannonserad anställning inom given ansökningstid, men arbetsgivaren hade redan innan 

ansökningstiden gått ut anställt en annan person. Domstolen uttalade att det inte finns någon 

generell skyldighet för privata arbetsgivare att invänta utgången av ansökningstiden innan 

rekryteringsförfarandet avslutas. Det finns inte heller någon förpliktelse för en sådan 

arbetsgivare att tillkännage att förfarandet tidigarelagts.  

 

5.6.3 Information om avslutad rekrytering 

I AD 2005 nr 47 nämndes också att det inte finns någon skyldighet för en arbetsgivare att 

efter avslutad rekrytering underrätta sökandena om att anställningen har tillsats. I AD 2003 nr 

63 uttalade domstolen att ett vanligt förfarande torde vara att arbetsgivaren efter avslutad 

rekrytering ger de sökande besked om att anställningen tillsatts. Det finns dock ingen generell 

skyldighet för arbetsgivaren att göra det. Ett krav på underrättelse skulle kunna bli orimligt 

betungande för arbetsgivaren, särskilt i situationer med många sökande till korta 

anställningar. Ett anställningsförfarande skulle under sådana omständigheter kunna fortgå 

utan tidsgräns. Slutsatsen blev att ett anställningsförfarande inte kan anses bestå av den 

anledningen att någon underrättelse inte lämnats.  
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 Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 163 f. 
115

 Ibid s. 160. 
116

 Se avsnitt 3.2.4 
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6 Avslutande kommentarer 

Denna uppsats har behandlat förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet samt 

arbetsgivares skyldigheter att bedriva målinriktat arbete och vidta främjande åtgärder vid 

rekrytering med avseende på denna diskrimineringsgrund. I och med att diskriminerings-

lagstiftningen omfattar alla steg inför och i samband med anställningsbeslut, oavsett om 

arbetsgivaren haft som syfte att diskriminera, finns mycket för arbetsgivaren att tänka på. Jag 

har genom hela uppsatsen haft en analyserande ansats, men det finns några tankar jag vill 

sammanfatta och lyfta här i mina avslutande kommentarer.  

 

I endast ett av den här uppsatsens 19 redovisade mål från AD har domstolen kommit fram till 

att diskriminering förelegat. I många fall har det avgörande varit sådana enkla förklaringar 

som att den klagande inte räknats som arbetssökande, att företaget tillämpat sådana 

administrativa rutiner som gjort att ansökan inte beaktats eller att den som gjort den påstådda 

diskriminerande handlingen inte är att räkna som arbetsgivare. Dessa grundläggande 

förutsättningar är förstås viktiga för att någon över huvud taget ska kunna göra gällande etnisk 

diskriminering, men det finns samtidigt en risk att exempelvis administrativa felhanteringar 

kan användas som svepskäl för att någon sökande sorterats bort i ett tidigt skede. Alla kan 

göra fel ibland och det gagnar ingen att tolka in etnisk diskriminering i ett förfarande som 

bara är en slumpartad miss, men om en arbetsgivare faktiskt medvetet skulle slarva bort en 

ansökan på grund av den sökandes etniska tillhörighet så skulle det vara svårt för den sökande 

att bevisa.  

 

Bristande administrativa rutiner i samband med rekrytering torde kunna räknas in i 

arbetsgivarens skyldighet att bedriva aktiva åtgärder, både vad gäller målinriktat arbete och i 

konkreta rekryteringssituationer. Med tanke på ovanstående resonemang förefaller det mycket 

viktigt att varje arbetsgivare kontinuerligt ser över sin rekryteringsprocess för att 

uppmärksamma eventuella felsteg. Utredningen (SOU 2014:41) som lyfts fram i uppsatsen 

menar dock att nuvarande lagstiftning inte anger på ett tillräckligt tydligt sätt hur arbetsgivare 

ska arbeta med aktiva åtgärder. Det framgår i den här uppsatsen att de aktiva åtgärderna 

gällande etnicitet till stora delar är formulerade som förslag på åtgärder, vad arbetsgivaren kan 

och bör göra, utan någon riktigt tydlig konkretisering av vad arbetsgivaren måste göra. Att det 

inte finns några fall i Nämnden mot diskriminering gällande rekrytering och etnicitet kan 

också ses som en konsekvens av att arbetsgivarens skyldighet är svårdefinierad. Hur 
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arbetsgivaren arbetar med aktiva åtgärder när det gäller etnicitet och rekrytering blir med 

andra ord upp till arbetsgivaren själv och beroende av dennes intresse.  

 

I de fall där arbetsgivaren behandlat och tagit ställning till den klagandes arbetsansökan har 

domstolens utredning i hög grad varit inriktad på om den sökande varit i jämförbar situation 

med den som fått jobbet eller den som fått komma på intervju vad gäller kvalifikationer. Det 

kan konstateras att det inte ställs lika höga krav på arbetsgivarens bedömning av de sökandes 

kvalifikationer i inledningen av rekryteringsarbetet som i ett senare skede när arbetsgivaren 

fått mer kännedom om de sökande. Domstolen går systematiskt igenom meriter i form av 

utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet för att avgöra om den 

missgynnade personen haft tillräckliga kvalifikationer för anställningen och därmed befunnit 

sig i en jämförbar situation. I målet där diskriminering kunde konstateras berodde 

diskrimineringen på att kvalifikationskravet var högre än nödvändigt. 

 

Den sökandes personliga lämplighet har varit avgörande i flera mål. Personlig lämplighet är 

en svårbedömd kvalifikation och domstolen konstaterar att intervjuer och referenstagning är 

viktiga moment för att arbetsgivaren ska kunna få en uppfattning om den sökandes 

egenskaper. Arbetsgivaren behöver lägga vikt vid personliga egenskaper för att få arbetskraft 

som passar för arbetsuppgifterna, men skulle arbetsgivaren göra en felbedömning så är det 

svårt för den arbetssökande att motbevisa. Domstolen har uttalat att om en arbetssökande ger 

ett dåligt intryck under en intervju så kan det bero på tillfälligheter. Domstolen har även 

uttalat att meriter som åberopas efter avslutad rekrytering inte har nämnvärt bevisvärde. Att 

fästa alltför stor vikt vid ett intervjutillfälle kan med andra ord ge en missvisande bild av den 

sökande som är svår för den sökande att korrigera. Av den anledningen är referenstagning en 

viktig del i en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, men även här behöver arbetsgivaren iaktta 

ett visst mått av försiktighet. Den som lämnar referenser kan också bidra till en missvisande 

bild av den sökande.  

 

Att fästa alltför stor vikt vid personlig lämplighet skulle kunna vara ett sätt att dölja 

diskriminering, ett sätt att i efterhand försöka motivera ett otillåtet handlande. I uppsatsen 

presenterades ett mål där domstolen inte var enhällig i frågan om arbetsgivarens bedömning 

av den arbetssökandes personliga lämplighet, vilket är ett exempel på hur komplex frågan är. 

Även om bedömningen av en persons lämplighet görs i all välmening, utan att vara en 

efterhandskonstruktion för att dölja diskriminering, är det svårt att vara fullständigt saklig. 
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Alla bär vi på någon slags förutfattade meningar om andra människor och det krävs 

kontinuerligt ifrågasättande av sina egna förgivettaganden för att kunna se varje individs 

förmågor och potential. Jag ser detta som särskilt viktigt för en öppen och inkluderande 

arbetsmarknad där människors olikheter kan tillvaratas. Det är lätt att ha bristfokus när urval 

ska göras snabbt och effektivt, men viktigast är att kunna se vad varje person kan tillföra. 

 

Diskrimineringsförbudet i samband med rekrytering framstår som ganska tydligt och 

begripligt. Hur en arbetsgivare ska göra för att aktivt rekrytera personer av utländsk härkomst 

framstår däremot som en svårare fråga att lösa. Ett sätt för arbetsgivaren att kvalitetssäkra sin 

rekryteringsprocess och undgå misstankar om diskriminering är att kalla alla personer som 

uppfyller kvalifikationskraven till intervju och anställa den som objektivt sett är bäst 

meriterad. Svårigheten kvarstår dock för personer med utländsk bakgrund att konkurrera på 

den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som strukturell diskriminering kan motvekas av en 

kvalitetssäkrad rekryteringsprocess så kan en alltför strikt rekryteringsprocess medföra 

svårigheter för personer som inte befunnit sig så länge i landet att få sin första anställning. Så 

länge det finns personer med goda meriter och vitsord som söker lediga anställningar så är det 

svårt för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden att komma ifråga.  

 

Positiv särbehandling på grund av etnicitet är inte aktuellt på grund av bland annat 

integritetsskäl. Det har också skett en skiftning i regleringen om aktiva åtgärder från att 

främja mångfald till att främja lika rättigheter och möjligheter. Fokus ligger nu på möjligheten 

att delta i rekryteringsprocessen och inte på själva resultatet att få ett jobb. Det är rimligt att 

begreppsbildningen övergått från mångfald till rättigheter och möjligheter både med hänsyn 

till EU-rätten och för att mångfald inte kan vara ett självändamål. Samtidigt behöver 

arbetsgivare enligt min mening arbeta aktivt för att personer som står utanför 

arbetsmarknaden ska kunna inkluderas, det räcker inte med att bara se till 

diskrimineringsförbudet. För att lagstiftningen om aktiva åtgärder ska kunna vara ett 

effektfullt verktyg så behövs ett förtydligande. Utredningen (SOU 2014:41) som kort 

beskrivits i uppsatsen har föreslagit hur det målinriktade arbetet skulle kunna göras mer 

konkret och tydligt. Jag ser detta förtydligande som betydelsefullt och ser med intresse fram 

emot vad det kan resultera i framöver.   
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Prop. 2007/08:95  Ett starkare skydd mot diskriminering. 

 

SOU 2006: 22  En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, del 1 och 2. 

SOU 2010:7  Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt 

målinriktat arbete på tre samhällsområden. 

SOU 2014:41  Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 
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