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Abstract  
 

Obesity is today a public health problem and the occurrence of obesity has tripled in many 

European countries since the 1980s. Obesity is also an increasingly big issue in Sweden 

where the problem is reflected also in the workplace. In a recently settled judgment in the 

European Court of Justice, the Court held that obesity per se does not constitute a disability. 

However, the Court concluded that obesity in some cases might constitute a disability 

depending on certain prerequisites. In labor law this poses new questions about how cases of 

discrimination should consider these situations and the resulting consequences in these cases. 

This essay therefore explores the regulations concerning the ban on discrimination against 

people with obesity and when obesity can be regarded as a disability. The essay also 

illustrates the consequences arising from the legal situation.  

 

The result has shown that both international and Swedish law has a strong prohibition of 

discrimination against people with disability. The European Court of Justice also held that if 

obesity causes significant obstacles, which prevent the person's ability to participate in 

working life on an equal basis as other workers and will last for a long time, this constitute a 

disability under Directive 2000/78. The concept of duration has been shown to be central in 

the definition and a period of twelve months has been suggested. The time aspect has however 

not been established either in EU law or Swedish law. Other aspects include the employer’s 

liability for reasonable support and adaptation measures, which have proven to be far-

reaching but should not be disproportionate. The result also shows that people with a 

disability caused by obesity, are treated differently depending on the standard used in a given 

case. This represents a deviation from the principle of equality where “equal is treated 

equally”. As regards to the evidence in cases of discrimination, the result has concluded that 

employers must have insight about a person's disability to constitute discrimination. The essay 

also discusses the individual's own responsibility and where the boundary is drawn compared 

to addictive behaviors such as alcoholism.  
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1 Inledning 
 
Att fetma idag är ett allt tilltagande folkhälsoproblem är ett relativt riskfritt påstående. 

Förekomsten av fetma har också ökat och andelen berörda personer har tredubblats i flera 

länder inom Europa sedan 1980-talet. Bara i Europaområdet ansvarar fetma för ca 10–13 

procent av dödsfallen och 2–8 procent av de totala ohälsokostnaderna.1 Detta innebär förstås 

allvarliga konsekvenser även för de drabbade individerna då risken att drabbas av 

följdsjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar men även mental ohälsa 

ökar. Även i Sverige är fetma ett växande problem och i en undersökning som genomfördes 

av folkhälsomyndigheten, konstaterades att nästan hälften av alla svenskar lider av övervikt 

eller fetma.2 Andelen personer som lider av fetma i Sverige har också ökat från att tidigare 

utgjort 11 procent till att nu utgöra 14 procent av befolkningen. Tillståndet blir alltså 

vanligare vilket även förstås påverkar arbetslivet. Detta ställer nya frågor om hur den här 

typen av problematik ska komma att hanteras.  
 
Från ett arbetsrättsligt perspektiv är detta intressant då EU-domstolen (EUD) i målet (C-

354/13) Kaltoft, kommit fram till att fetma, i vissa fall, kan utgöra en funktionsnedsättning 

enligt Direktiv 2000/78 om inrättande av en allmän ram för likabehandling 

(arbetslivsdirektivet). I Kaltoftmålet blev en arbetstagare med svår fetma uppsagd på grund av 

arbetsbrist. Arbetstagaren menade att uppsägningen berodde på hans fetma och att detta var 

diskriminerande. Av domen följer att det numera och under vissa förutsättningar finns ett 

diskrimineringsförbud inom EU-rätten gentemot personer med funktionsnedsättningen fetma. 

Tillståndet kan därför adderas till andra typer av funktionsnedsättningar och skapar därmed 

skyldigheter för arbetsgivare att undvika diskriminering av dessa personer. Till skillnad från 

andra funktionsnedsättningar som t.ex. syn- eller hörselskador torde dock graden av fetma 

kunna variera över tid. Det torde även finnas mer eller mindre stora skillnader mellan olika 

individer. Dessa förhållanden, i ljuset av förbudet mot diskriminering, skapar följaktligen 

följdfrågor. T.ex. vilka regler som skyddar dessa personer och vad dessa innebär samt när 

fetma kan anses utgöra en funktionsnedsättning. Andra frågor berör vilka konsekvenser och 

särskilda tolknings- och tillämpningsproblem som kan uppkomma som ett resultat av 

rättsreglerna.  

 

                                                
1 WHO [http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/obesity] 2015-05-19. 
2 Folkhälsomyndigheten [http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-

har-fetma-och-overvikt/] 2015-05-19. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förbudet mot diskriminering av personer med 

funktionsnedsättningen fetma i arbetslivet. Inom syftet ligger även att särskilt undersöka när 

fetma kan anses utgöra en funktionsnedsättning och vilka speciella tolknings- och 

tillämpningsproblem som uppstår härav. Frågeställningen blir alltså:  

• Vad innebär förbudet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning och 

var regleras detta?  

• När kan fetma anses utgöra en funktionsnedsättning? 

• Vilka speciella tolknings- och tillämpningsproblem följer av att fetma i vissa fall ska 

anses utgöra en funktionsnedsättning? 

 

1.2 Avgränsning 
 
Ämnet avgränsas till att utreda förbudet mot diskriminering pga. funktionsnedsättningen 

fetma i arbetslivet. Andra områden som omfattas av diskrimineringsförbudet kommer inte 

beröras. Annan lagstiftning som t.ex. regler enligt arbetsmiljölagen kommer därför inte 

beröras i större utsträckning. Beträffande de olika formerna av diskriminering ligger fokus på 

förbudet på direkt och indirekt diskriminering samt bristande tillgänglighet.  

 
1.3 Metod och material 
 
För att besvara syftet och frågeställningarna har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. 

Metoden innebär att rättsläget analyseras för att fastsälla gällande rätt. Metoden utgår från 

rättskälleläran vilket innebär att det material som används, utgörs av lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.3 Det är sparsamt med rättsfall som rör funktionsnedsättning och 

diskriminering i svensk rätt. Vad gäller fetma som funktionsnedsättning saknas helt svenska 

rättsfall. Att fetma kan utgöra en funktionsnedsättning enligt arbetslivsdirektivet har dock 

slagits fast av EUD i målet Kaltoft. Då målet är det enda i sitt slag har detta haft principiell 

betydelse för syftet och frågeställningarna i denna uppsats. Urvalet av rättsfall från 

Arbetsdomstolen (AD) har syftat till att vara så uttömmande som möjligt och baserats på 

huruvida dessa har behandlat direkt/indirekt diskriminering och funktionsnedsättning. Ej 

refererade domar har inte inkluderats. Domarna från EUD har valts ut för att dessa varit 

                                                
3 Sandgren, 2007, s. 36f. 
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principiellt viktiga och syftat till att exemplifiera utvidgningen av skyddet mot diskriminering 

av personer med funktionsnedsättning inom EU-rätten. I uppsatsen förekommer även rättsfall 

som behandlar andra typer av diskrimineringsgrunder. Dessa används i syfte att förstå och 

tolka rätten. 

Vad gäller EU-rätten har rättsdogmatisk metod använts med reservation för att rättskällorna är 

indelade på ett annat sätt. Källorna inom EU-rätten består främst av primärrätt, sekundärrätt, 

allmänna rättsprinciper och praxis från EUD.4 Av rättskällorna har primärrätten störst 

betydelse vilka utgörs av grundfördragen med tillhörande protokoll.5 Därefter följer de 

sekundärrättsliga lagstiftningsakterna där b.la. direktiv ingår. Direktiv syftar till att uppfylla 

olika EU-politiska mål. Direktiv gäller inte direkt som nationell lagstiftning utan dessa får 

normalt sett först effekt efter att de ha genomförts i medlemsstaternas rättsordningar.6 Det är 

främst arbetslivsdirektivet med tillhörande praxis från EUD som haft betydelse för uppsatsen. 

En skillnad från svensk rätt är att lagförarbeten i stort sett inte återfinns inom EU-rätten. EUD 

beaktar istället ingressen till direktiv och förordningar där syftet med rättsakten återges.7 

Domstolen använder också s.k. ”Soft Law”, vilken består av olika typer av handlingsprogram, 

rekommendationer mm.8 Rättsprinciper spelar dock en betydande roll inom EU-rätten.9 

En sådan princip är företrädesprincipen, vilken innebär att om nationell rätt inte följer EU-

rätten har EU-rätten företräde framför nationell rätt.10 Principen är en typ av kollisionsnorm 

dvs. en regel som används om flera regler reglerar samma förhållande och är oförenliga med 

varandra.11 En nationell domstol är skyldig att åsidosätta den nationella rätten när denna står i 

strid med EU-rätten enligt principen om lojalt samarbete.12 Ytterst är det alltså EUD som 

fastsäller EU-rättens innebörd.13 Detta sker ofta genom s.k. förhandsavgöranden vilka har 

bindande verkan när den nationella domstolen sedan dömer i målet.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att EUD i denna typ av mål endast gör en tolkning och ett 

uttalande om hur EU-rätten ska förstås i ett visst sammanhang. EUD avgör alltså inte 

                                                
4 Derlén, M, Ingmanson, S, Lindholm, J, 2010, s. 39f. 
5 Ibid. s. 39. 
6 Ibid. s. 43. 
7 Nyström, B, 2011, s. 44. 
8 Ibid. s. 44. 
9 Derlén, M, Ingmanson, S, Lindholm, J, 2010, s. 46f. 
10 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft och Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L. 
11 Derlén, M, Ingmanson, S, Lindholm, J, 2010, s. 35. 
12 Mål 14/83, Von Colson. 
13 Jfr Nyström, B, 2011, s. 28. 
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giltigheten av nationell rätt utan tolkar och fastställer endast själva EU-rätten. EUD dömer i 

målet efter förslag på avgörande från Generaladvokaterna i enlighet med artikel 252 i 

Funktionsfördraget (FEUF). Generaladvokaternas förslag till avgörande är inte bindande för 

EUD. 

Materialet i uppsatsen är bl.a. inhämtat från källor på internet. Här har främst material från 

Arbetsdomstolens, EUR-Lex och EUD:s hemsida inhämtats. Andra källor inkluderar 

Världshälsoorganisationens (WHO) och regeringens hemsidor. Till detta har information 

inhämtats från olika rättsdatabaser såsom Karnov, InfoSoc och Zeteo. Jag har även sökt 

information i kurslitteratur samt på bibliotek. 

1.4 Disposition 
 
I kapitel 1 har redogjorts för inledning, syfte och frågeställning samt metod och material. I 

kapitel 2 redogörs vidare för vad förbudet mot diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning innebär. Kapitel 3 beskriver när fetma kan anses utgöra en 

funktionsnedsättning. Här redogörs även för Kaltoftmålet. I Kapitel 4 diskuterar jag de 

speciella tolknings-och tillämpningsproblem som följer av att fetma i vissa fall kan utgöra en 

funktionsnedsättning. Uppsatsen avslutas med en slutsats och kommentar i kapitel 5. 
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2 Vad innebär förbudet mot diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning och var regleras detta?   

 
Diskrimineringsförbudet handlar essentiellt om en allmän princip om likabehandling där lika 

fall ska behandlas lika.14 Christensen menar att det är normen som är avgörande för vad som 

anses vara lika dvs. vilka faktiska omständigheter som utgör den relevanta likheten. Denna 

avgörs ofta av betingelserna inom de icke-rättsliga normerna eller den praxis som tillämpas på 

ett visst område.15 Likabehandlingsprincipen kompletteras med ett förbud mot diskriminering 

där reglerna om icke-diskriminering, enligt Christensen, bygger på en jämförelse mellan en 

”referensgrupp” och en ”skyddad grupp”.16 Förbudet tar sikte på när en viss grupp behandlas 

annorlunda eller sämre än normen. Christensen menar vidare att diskrimineringsförbud inte 

formulerar egna normer utan hänvisar till de normer som gäller för referensgruppen. Det finns 

därmed inte några självständiga normer i lagen angående hur en bestämd grupp ska 

behandlas.17 I fall då det inte finns tydliga normer, anser Christensen att det är svårt att 

tillämpliga diskrimineringsförbudet då det inte finns någon referensgrupp eller annat 

förhållande att jämföra med.18 Skyddet för personer med funktionsnedsättning är ensidigt på 

det sättet att det inte skyddar personer som inte tillhör en grupp med en funktionsnedsättning. 

Det ensidiga förbudet innebär alltså att det är tillåtet att behandla dessa personer bättre än 

andra grupper.19  

 

Inom internationell rätt är förbudet mot diskriminering centralt. Inom EU-rätten har EUD i 

flera rättsfall gjort ställningstaganden vilka syftat till att slå vakt om likabehandlingsprincipen. 

Ett exempel är (149/77) Defrenne där EUD slog fast att mänskliga rättigheter ingår som en 

del av de gemenskapsrättsliga principerna.20 Liknande ställningstaganden har domstolen gjort 

gällande åldersdiskriminering. I fallet (C-144/04) Mangold uttalade EUD att förbudet mot 

åldersdiskriminering utgör en allmän rättsprincip inom hela unionsrätten.21 Även själva 

begreppet diskriminering har definierats av EUD. Domstolen har slagit fast att detta ska 

förstås som att olika regler tillämpas i jämförbara situationer eller att samma typ av regler 

                                                
14 Christensen, A, 2000, s. 36. 
15 Ibid s. 36-38. 
16 Ibid s. 36-37. 
17 Ibid. 
18 Ibid. s. 42. 
19 Ibid. s. 41. 
20 Mål 149/77, Defrenne § 26. 
21 Mål 144/04, Mangold § 75. 
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tillämpas olika i olika situationer.22 Det kan även formuleras som att lika fall behandlas olika 

och att olika fall behandlas lika.23 När olika regler tillämpas i samma situationer talar man om 

direkt diskriminering och när samma regler tillämpas i olika situationer talar man om indirekt 

diskriminering.24 När det gäller det svenska diskrimineringsbegreppet är detta väsentligen 

hämtat från EU-rätten.25 I syfte att klargöra vad förbudet mot diskriminering innebär, 

redogörs i det här kapitlet för de relevanta reglerna inom internationell rätt, inkluderat FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN-konventionen). I 

kapitlet redogörs också för de relevanta reglerna i den Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Därefter 

återges reglerna i huvudsak utifrån den svenska Diskrimineringslagen (DL).  

 

2.1 Internationell rätt 
 
I artikel 1 i FN-konventionen anges att syftet med denna är att: ”främja, skydda och 

säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde”. I andra stycket, inkluderas personer med ”varaktiga fysiska, psykiska, 

intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan 

motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra.” FN-

konventionen är viktig men skapar inte i sig nya rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.26 Enligt artikel 1 i FN-konventionen syftar denna snarare till att främja, 

skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter för personer med 

en funktionsnedsättning samt att främja respekten för dessa personers inneboende värde. FN-

konventionen avser alltså snarare att avlägsna hinder för personer med funktionsnedsättning, i 

syfte att dessa ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.27  

 

Regler om förbud mot diskriminering återfinns även i EKMR. Artikel 14 EKMR innehåller 

förbud mot diskriminering pga. ”kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till en nationell minoritet, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.” Det finns dock inget uttalat diskrimineringsförbud 

                                                
22 Mål C-342/93, Gillespie m.fl. § 16. 
23 SOU. 2006:22, s. 346.   
24 Se t.ex. SOU. 2006:22, s. 346 och Andersson, A, Edtröm, Ö, Zanderin L, 2013 s. 141. 
25 Prop. 2007/08:95, s. 659. 
26 Prop. 2013/14:198, s 19. 
27 Ibid. Se även Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 27. 
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mot funktionsnedsättning i artikel 14. Listan är dock inte uttömmande och anses därför vara 

”öppen”.28 EKMR gäller i Sverige sedan 1995 enligt lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Enligt 2. Kap. 19 § i Regeringsformen (RF) får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid 

med åtaganden enligt EKMR. EKMR tillämpas av svenska domstolar men det är den 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) som är högsta 

uttolkare av EKMR och Europarätten. Europadomstolen är dock inte en överinstans till 

nationella domstolar 29 och innan prövning beviljas i Europadomstolen, ska nationella 

rättsmedel ha uttömts.30 EKMR har en särställning som folkrättslig överenskommelse i den 

svenska rättsordningen 31 och domarna från Europadomstolen, är folkrättsligt bindande för 

staten som berörs. EKMR utgör alltså inte något självständigt förbud och tillämpas utifrån de 

rättigheter som framgår av konventionen. Vad gäller begreppet funktionsnedsättning, har 

Europadomstolen har haft anledning att utvidga mängden situationer där detta kan komma att 

inkluderas. Ett exempel är målet Glor mot Schweiz där Europadomstolen kom fram till att 

diabetes kunde utgöra en funktionsnedsättning.32 Detta trots att nationell lag kategoriserade 

sjukdomen som ”en mindre funktionsnedsättning”. Domstolen gjorde i fallet tolkningen 

utifrån diskrimineringsgrunden ”ställning i övrigt”.33 

 

2.2 EU-rätt 
 
EU:s grundfördrag utgör en del av primärrätten och är den viktigaste rättskällan inom EU-

rätten. Grundfördragen kan till sin funktion liknas vid de svenska grundlagarna.34 I artikel 10 

FEUF stadgas att Unionen vid utformningen och genomförandet av dess politik och 

verksamhet, ska eftersträva att bekämpa all diskriminering. Detta inkluderar även 

diskriminering pga. funktionsnedsättning. Artikel 19 FEUF bemyndigar Rådet att ”vidta 

lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.” Även om EUD har 

haft anledning att utvidga diskrimineringssituationerna enligt artikel 19 t.ex. vad gäller 

                                                
28 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 98.  
29 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 30. 
30 Ibid. 
31 Nyström, B, 2011, s. 44. 
32 Mål nr 13444/04, Glor mot Schweiz. 
33 Ibid. § 80. 
34 Derlén, M, Ingmanson, S, Lindholm, J, 2010, s. 41. 
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transsexualiteten i grunden kön,35 får listan av diskrimineringsgrunder anses vara 

uttömmande.36 

 

Inom EU-rätten finns även skydd mot diskriminering enligt den Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna (Stadgan). Stadgan riktar sig enligt artikel 51.1 till EU:s 

institutioner och organ samt de olika medlemsstaterna när dessa tillämpar EU-rätten. Stadgan 

utgjorde ett tillägg till Lissabonfördraget 2009 och blev därmed rättsligt bindande.37 Artikel 

21 i Stadgan stadfäster att: “All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, 

etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller 

annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, 

ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” Regler gällande åtgärder som syftar till att 

integrera personer med funktionsnedsättningar återfinns i artikel 26 i stadgan. Här föreskrivs 

att Unionen erkänner samt respekterar rätten för personer med funktionsnedsättning, att få del 

av "åtgärder vilka syftar till att säkra deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering 

och deltagande i samhällslivet.” Artikel 6.1 i Fördraget om Europeiska Unionen (EUF) ger 

stadgan samma rättsliga värde som fördragen. Enligt artikel 51.2 i stadgan samt artikel 6 

EUF, ska stadgan dock inte innebära att Unionens kompetens utökas. Samma förhållande 

gäller för övrigt EKMR enligt artikel 6.2 EUF. EKMR och Stadgan ska istället enligt 6.3 EUF 

ingå som allmänna principer inom unionsrätten.  

 

Viktiga regler återfinns även i Arbetslivsdirektivet vars syfte är att fastställa en allmän ram för 

bekämpning av diskriminering i b.la. arbetslivet. Detta är tydligt i artikel 1 där det framgår att 

direktivet syftar till att bekämpa diskriminering pga. religion eller övertygelse, 

funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Artikel 2 förbjuder direkt och indirekt 

diskriminering då detta, enligt skäl 11, kan förhindra förverkligandet av målen i 

grundfördragen. Direktivet är tillämpligt i både privat och offentlig verksamhet enligt artikel 

3. En begränsning vad gäller skyddet enligt skäl 17 är att direktivet inte syftar till att uppställa 

krav på att anställa, befordra, utbilda eller ge vidare anställning, åt någon som saknar en 

grundläggande kompetens eller förmåga att klara de grundläggande uppgifterna i tjänsten. 

Direktivet uppställer alltjämt andra krav. Exempelvis ställs krav på arbetsgivare enligt artikel 

5 vad gäller rimliga anpassningsåtgärder avseende personer med 

                                                
35 Mål C-13/94, P mot S.  
36 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 99. 
37 Nyström, B, 2011, s. 54. 
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funktionsnedsättning. Åtgärderna, enligt samma artikel, syftar till att möjliggöra för personer 

med funktionsnedsättning att få tillträde, göra karriär samt delta i arbetslivet. 

Arbetslivsdirektivet är ett minimidirektiv enligt skäl 28. Detta innebär att det inte är förbjudet 

för medlemsstaterna att ha förmånligare regler än vad som framgår av direktivet. 

Det förenade målet HK Danmark38 innebar en utveckling av praxis. I målet tolkade EUD 

arbetslivsdirektivet i ljuset av FN-konventionen och slog fast att denna utgör en integrerad del 

av unionens rättsordning.39 I fallet använde EUD definitionen av funktionsnedsättning enligt 

FN-konventionen, vilket innebar att denna blivit gällande inom EU rätten. Domstolen har 

även haft anledning att utvidga diskrimineringsskyddet till att gälla fler typer av 

diskriminerande situationer. I målet (C-303/06) Coleman, ansågs sig en kvinna diskriminerad 

då hon menade att hon utsatts för en provocerad uppsägning. Uppsägningen, menade kvinnan, 

berodde på att hon hade den huvudsakliga vårdnaden om ett barn med funktionsnedsättning. 

Den avgörande frågan i målet rörde huruvida personer som själva inte har en 

funktionsnedsättning, ändå kan omfattas av skyddet i arbetslivsdirektivet. EUD slog fast att så 

var fallet och att skyddet alltså kunde utsträckas till att inkluderade dessa personer.40 EUD 

motiverade domen med att ett annat utfall skulle riskera att arbetslivsdirektivet förlorade sin 

”ändamålsenliga verkan” och att skyddet då skulle försvagas.41 

 

2.3 Svensk rätt 
 
Enligt RF 1 kap. 1 § ska ”det allmänna” motverka diskriminering pga.  

”kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde 

som person”. Listan av diskrimineringsgrunder är ”öppen” och utesluter inte att det allmänna 

ska ställa krav på likabehandling samt motverka diskriminering även av andra grunder.42  

De centrala reglerna avseende förbudet återfinns dock i DL och lagen kan ses som ett uttryck 

för alla människors lika värde.43 Förbud mot diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning, infördes i svensk rätt i och med lagen (1999:132) om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Lagen har numera konsoliderats 

                                                
38 Mål förenade målet C‐335/11 och C‐337/11 HK Danmark. 
39 Mål förenade målet C‐335/11 och C‐337/11 HK Danmark § 30. 
40 Mål C-303/06, Coleman, § 56. 
41 Ibid. § 51. 
42 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 99. 
43 Prop. 2007/08:95, s. 79. 
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med övriga diskrimineringsgrunder.44 Den viktigaste anledningen till utbredningen av 

diskrimineringsreglerna i svensk rätt har att göra med EU-rättens utveckling.45 Exempelvis 

utökades skyddet i nya DL till att även inkludera ålder, vilket är en följd av genomförandet av 

arbetslivsdirektivet i svensk rätt.46  

DL är tvingande och avtal som inskränker någons rättigheter är enligt DL 1 kap. 3 § utan 

verkan i den delen. DL omfattar, förutom anställda, även arbetssökande, praktikanter, inhyrd 

personal samt personer som gör förfrågan om arbete enligt DL 2 kap. 1 §. I förarbetena görs 

ingen skarp avgränsning i personkretsen. DL avser alltså att vara inkluderande som 

skyddslagstiftning då det är funktionsnedsättningen i sig och inte graden av 

funktionsnedsättningen som anses utmärka personkretsen.47 Vad som utgör en 

funktionsnedsättning har i AD behandlats i en handfull rättsfall. Nedsättningar har inkluderat 

t.ex. diabetes, nack- och axelskador, multipel skleros, födoämnesallergi, nedsatt 

greppförmåga och hjärninfarkt.48 Vad gäller utgången i målen har diskriminering kunnat 

styrkas i lika många fall som det inte har kunnat styrkas. I de fall som inneburit 

diskriminering, har arbetsgivaren ofta hävdat att individerna inte haft sakliga förutsättningar 

för tjänsten pga. sin funktionsnedsättning. AD har dock dömt utifrån att 

funktionsnedsättningarna inte varit så allvarliga att dessa påverkat individernas hälsa i den 

mån att de inte haft sakliga förutsättningar för tjänsten. I ett fall bedömde AD att grunden till 

uppsägningen var oklar. AD fann dock att det inte kunde uteslutas att uppsägningen berodde 

på personens funktionsnedsättning vilket alltså innebar att diskriminering förelegat.49  

2.3.1 Direkt diskriminering 
 
I DL 1 kap. 4 § första punkten, återfinns ett förbjud mot direkt diskriminering. Med direkt 

diskriminering avses i paragrafen att någon blivit, blir, eller skulle ha blivit missgynnad 

genom att behandlats sämre, än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska handla 

om direkt diskriminering, ska det även finnas ett orsakssamband mellan åtgärden och 

diskrimineringsgrunden.50 Rekvisiten är att betrakta som en kedja eller länk av villkor, -vilka i 

                                                
44 Andersson, A, Edtröm, Ö, Zanderin, L, 2013, s. 138. 
45 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 34. 
46 Prop. 2007/08:95, s.130. 
47 Jfr SOU. 1997/176, s. 104. 
48 Se AD 2003 nr 47, AD 2003 nr 76, AD 2005 nr 32, AD 2006 nr 97, AD 2012 nr 51 och AD 2013 nr 78. 
49 AD 2005 nr 32. 
50 Prop. 2007/08:95, s. 99. 
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huvudregel, måste vara uppfyllda för att direkt diskriminering ska anses vara för handen.51 

Nedan beskrivs hur dessa rekvisit är uppbyggda. 

2.3.1.1 Missgynnande 
 
Ett missgynnande är typiskt sett förenat med en typ av förlust, ett obehag eller liknande.52  

Exempel på missgynnande kan vara att inte ha fått ett arbete pga. av en 

funktionsnedsättning.53 EUD har i målet (C-54/07) Firma Feryn, även utvidgat situationerna 

som kan komma i fråga vid direkt diskriminering. I fallet hade en arbetsgivare gjort ett 

offentligt diskriminerande uttalande, vilket föranledde en anklagelse om att företagets 

anställningspolicy kunde vara diskriminerande.54 EUD slog fast att diskriminering av 

arbetssökande kan föreligga även om ingen enskild fysisk person har ansett sig blivit 

diskriminerad.55 EUD gjorde tolkningen mot bakgrund av syftet med direktiv 2000/43, vilket 

avser likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung. EUD kom alltså fram till 

att arbetsgivaren gjort sig skyldig till direkt diskriminering. I det här avseendet skiljer sig 

utfallet i EUD från DL:s regler där en åtgärd som inte riktar sig mot en enskild individ, inte 

heller kan utgöra ett missgynnande.56  

2.3.1.2 Jämförbar situation 
 
Kriteriet jämförbar situation, innebär att bedömningen om huruvida ett missgynnade skett, 

utgår från hur någon eller några personer behandlas, skulle ha behandlats eller har behandlats 

i en jämförbar situation.57 Jämförelsen kan göras mot både en fysisk eller en hypotetisk 

jämförelseperson. Den jämförande situationen blir dock rättvisande först när den utgår från 

situationer där det är ”rimligt att eller naturligt att jämföra dem med varandra”.58 Kriteriet 

jämförbar situation kan därmed ha olika innebörd beroende på typen av situation.59. 

Rekryteringar är exempel på vanliga situationer i arbetslivet som omfattas av lagen. I en 

situation där en arbetssökandes kvalifikationer skiljer sig åt i den grad att personen inte kan 

anses vara i en jämförbar situation, kan personen inte heller anses vara diskriminerad.60 En 

                                                
51 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 70. 
52 Prop. 2007/08:95, s. 487. 
53 AD 2006 nr 97.  
54 Mål C-54/07, Firma Feryn, § 15 och § 16. 
55 Ibid. § 23. 
56 Källström, K och Malmberg, S, 2013, s. 89. 
57 Prop. 2007/08:95, s. 487. 
58 Ibid.  
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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person med funktionsnedsättning ska även kunna utföra de väsentligaste arbetsuppgifterna 

för att bedömas vara i en jämförbar situation.61  

Fallet AD 2006 nr 97 handlade om huruvida en arbetssökande präst varit i en jämförbar 

situation. I målet hade prästen nekats arbete som missionär i Brasilien på grund av sin mat-

allergi. Arbetsgivaren menade att prästen saknat sakliga förutsättningar för tjänsten b.la. pga. 

allergin vilken skulle inneburit en hälsorisk. AD kom dock fram till att allergin inte var så 

allvarlig att den kunde betraktas som ett hinder för arbetet. AD fann därför att arbetsgivaren 

gjort sig skyldig till direkt diskriminering då prästen varit i en jämförbar situation. 

 

I målet AD 2003 nr 47 berördes frågan om en förväntad funktionsnedsättning och effekten på 

den arbetssökandes möjligheter att utföra arbetet. I målet hade en arbetssökande diabetiker 

sökt en tjänst som driftoperatör. Personen bedömdes initialt som lämplig men valdes till sist 

bort pga. sin diabetes. AD kom fram till att den arbetssökandes diabetes och dithörande 

påverkan på arbetet, inte kunde anses utgöra varken en hälsorisk för personen i fråga eller 

hindra personen i större utsträckning i tjänsten. AD kom därför fram till att personen kunde 

utföra de mest väsentliga arbetsuppgifterna. Som en konsekvens var personen därmed i en 

jämförbar situation med andra arbetssökande som inte hade diabetes. 

 
2.3.1.3 Orsakssamband och insikt 
 

Direkt diskriminering innefattar även ett orsakssamband. Begreppet innebär att det ska finnas 

ett samband mellan diskrimineringsgrunden och missgynnandet.62 Sambandet mellan 

handlingen och diskrimineringen kan vara olika starkt. Starkast samband infinner sig om det 

funnits en avsikt att diskriminera.63 Orsakssamband kan uppstå om diskrimineringsgrunden 

utgör en av flera grunder till beslut.64 Den diskriminerande åtgärden behöver inte vara 

avsiktlig och förutsätter inte att missgynnande åtgärder sker i skadesyfte.65 Detta innebär att 

handlanden av ren välvilja kan få diskriminerande effekt. Utöver detta krävs även en insikt 

om diskrimineringsgrunden. Det räcker alltså inte enbart med att en person borde ha känt till 

diskrimineringsgrunden.66 Det kan alltså inte föreligga någon diskriminering om personen 

                                                
61 AD 2006 nr 97. 
62 Prop. 2007/08:95, s. 488f. 
63 Ibid. 
64 Ibid. s. 489.  
65 Prop. 1997/98, s. 82 och Källström, K och Malmberg, S, 2013, s. 89. 
66 Prop. 1997/98:179, s. 54.  



 
 

18 

som påstås ha diskriminerat någon, inte är medveten om diskrimineringsgrunden.67 Ett 

exempel som nämns i förarbetena är rekryteringssituationer. Om inte eventuella stöd- eller 

anpassningsåtgärder framgår av ansökningshandlingarna, bör arbetsgivaren kunna utgå från 

att dessa åtgärder inte heller kommer vara aktuella ”såvida vad som är veterligt inte motsäger 

en sådan uppfattning”.68  

 

2.3.2 Indirekt diskriminering 
 
Enligt artikel 2.2 i arbetslivsdirektivet är indirekt diskriminering för handen när en skenbart 

neutral bestämmelse, ett skenbart kriterium eller förfaringssätt, särskilt missgynnar t.ex. 

personer med funktionsnedsättning jämfört med andra personer. En liknande definitionen 

återfinns även i DL 1 kap. 4 § andra punkten. I paragrafen återges att någon har missgynnats 

om agerandet framstår som neutralt men ändock innebär att en skyddad grupp missgynnas i 

förhållande till en annan grupp. Begreppet indirekt diskriminering, består av de tre olika 

rekvisiten: Särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.69 Förbudet mot indirekt 

diskriminering innehåller, till skillnad från direkt diskriminering, alltså inget direkt 

orsakssamband. Förbudet avser snarare att skydda personer mot diskriminerande effekter 

vilka uppkommer som en följd av en neutral regel.70 EUD har uttalat att situationer där 

deltidsarbetande kvinnor exkluderas från pensionssystem kan vara indirekt diskriminerande. 

Detta förutsätter att fler kvinnor än män drabbas och att regeln inte är legitim vid en 

jämförelse.71 Även i AD har frågan om indirekt diskriminering väckts. AD 2006 nr 97 

handlade om tillämpningen av en kollektivavtalsregel vilken i sig uppställde en 

behörighetsregel för att omfattas av ett försäkringsskydd. Reglerna för att kvalificera sig till 

skyddet kunde anses skapa en diskriminerande effekt gentemot allergiker. AD kom dock fram 

till att regeln var lämplig och nödvändig och alltså inte var indirekt diskriminerande. 

 

2.3.2.1 Särskilt missgynnande 
 
Rekvisitet särskilt missgynnande, avser samma förhållande som vid direkt diskriminering dvs. 

att någon lidit en faktisk skada, obehag eller annan nackdel.72 Missgynnande uppstår när 

                                                
67 Svea Hovrätt- mål nr T 7752-08. 
68 Prop. 1997/98:179, s. 55. 
69 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 82. 
70 Ibid. s. 84. 
71 Mål C- 170/ 84, Bilka Kaufhaus § 31. 
72 Prop. 2007/08:95, s. 490. 
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någon använder en regel, ett kriterium eller ett förfaringssätt som är till synes neutralt men i 

praktiken och typiskt sett missgynnar en person inom en grupp vilken skyddas av lagen.73 I 

det s.k. Volvomålet74 hade en kvinna ansökt om arbete men blivit refuserad pga. sin längd. 

Missgynnandet i det här avseendet bestod i att kvinnor, statistiskt sett, är kortare än män 

vilket gjorde att den arbetssökande var missgynnad på grund av sitt kön. 

 

2.3.2.2 Jämförelsen 
 
Jämförelserekvisitet bygger på att en viss grupp jämförs mot en annan grupp vilka inte 

missgynnas av regeln. I förarbetena uttrycks detta som att ”jämförelsen ska ta sikte på den 

andel av de som kan, eller inte kan, uppfylla kravet i de grupper som jämförs”.75 Kravet på 

jämförelse är absolut i motsats till direkt diskriminering. Detta innebär att det inte går att göra 

en jämförelse med en hypotetisk person eller grupp.76  

 

2.3.2.3 Intresseavvägningen 
 
Intresseavvägningen består i att olika fakta presenteras till stöd för eller emot att indirekt 

diskriminering varit för handen. Intresseavvägningen ska utgå från å ena sidan den 

diskriminerade effekt som uppstått och å andra sidan mot de skäl som anförs som stöd för att 

regeln eller normen upprätthålls och gör denna legitim.77 I vissa fall kan en åtgärd ha negativa 

konsekvenser för en grupp men ändå vara tillåten. För att detta ska vara fallet måste först och 

främst åtgärden ha ett objektivt och godtagbart syfte. Syftet ska vara ”värt att skydda i sig och 

vara tillräckligt viktigt för att motivera att det ges företräde framför principen 

om icke-diskriminering”.78 Det andra kravet är att åtgärden är lämpligt samt nödvändigt för 

att uppnå syftet. Detta innebär att om det finns andra åtgärder som inte utgör diskriminerande 

handlingar, ska dessa användas för att undvika indirekt diskriminering.  

 

2.3.3 Bristande tillgänglighet  
 
1 januari 2015 ändrades DL till att inkludera bristande tillgänglighet som 

diskrimineringsgrund. Av 1 kap. 4 § tredje punkten framgår att bristande tillgänglighet avser 

                                                
73 Ibid.  
74 AD 2005 nr 87  
75 Prop. 2007/08:95, s. 490. 
76 Ibid. s. 491. 
77 Ibid. s. 491f. Jfr även Inghammar 2007, s. 290. 
78 Prop. 2007/08:95, s. 491. 



 
 

20 

att en person med en funktionsnedsättning har missgynnats, genom att arbetsgivaren inte har 

vidtagit åtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation. Den nya regeln gäller 

arbetssökande, arbetstagare, praktikanter samt inhyrd personal. Vad gäller åtgärderna ska 

hänsyn tas till att dessa är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag. Enligt samma paragraf 

ska hänsyn också tas till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och 

omfattningen av förhållandet eller den kontakt verksamhetsutövaren har till den enskilde samt 

andra omständigheter av betydelse. Den enda gruppen undantagna personer är människor som 

på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.79 I samband med ändringen av lagen ändrades 

även begreppet funktionshinder till att heta funktionsnedsättning. Begreppsändringen innebär 

dock ingen ändring i sak.80 Förbudet mot bristande tillgänglighet gäller på alla 

samhällsområden och innebär att en arbetsgivare som inte genomför de skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärderna gör sig skyldig till diskriminering.  

 
Av DL 2 kap. 1 § följer att arbetsgivaren är skyldig att vida skäliga stöd och 

anpassningsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar 

situation. Arbetsgivaren är bara tvungen att vidta stöd- och anpassningsåtgärder som kan 

anses vara skäliga och bedömningen om så har skett sker från fall till fall.81 Åtgärderna ska 

enligt artikel 5 i arbetslivsdirektivet inte utgöra en oproportionell börda för arbetsgivaren. 

Kostnaderna i förhållande till arbetsgivarens ekonomiska förmåga ska vägas in och de 

faktiska möjligheterna till åtgärder samt effekten av åtgärderna ska ingå i bedömningen.82 

Anställningens varaktighet har också betydelse för skälighetsbedömningen.83 I det här 

avseendet har den nya regeln om bristande tillgänglighet haft viss betydelse. Inom arbetslivet 

fanns dock redan innan den nya lagen, ett krav på skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för 

personer med funktionsnedsättning. En nyhet är dock att skyldigheten att vidta dessa har 

utökats till alla som i övrigt omfattas av skyddet mot diskriminering.84 

Målet AD 2010 nr 13 berörde frågan om skäliga- stöd och anpassningsåtgärder för en gravt 

synskadad arbetssökande. Den synskadade kvinnan hade ansökt om en tjänst som 

utredare/bedömare hos Försäkringskassan. Kvinnan nekades anställning med hänvisning till 

att det ärendehanteringssystem myndigheten använde, inte gick att anpassa till hennes 

                                                
79 Prop. 2013/14:198, s. 75. 
80 Ibid. s. 50 och Iseskog, T, 2014, s. 542. 
81 Prop. 2007/08:95, s. 501. 
82 Ibid. s. 152. 
83 Ibid.  
84 Prop. 2013/14:198, s. 107. 
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synskada. Arbetet hade endast möjliggjorts med hjälp av ett biträde och/eller i det fall att 

ärendehanteringssystemet hade omprogrammerats. Omprogrammeringen skulle ha motsvarat 

ca 20 000 timmars programmeringsarbete. AD påminde först om att skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder inkluderar t.ex. anskaffande av arbetshjälpmedel, justeringar av 

arbetsplatsen, förändring av organisationen, arbetstiderna eller arbetsuppgifterna. AD kom 

därför fram till att åtgärderna i fallet var alltför omfattande för att skäligen kunna krävas.  

 

Skäligheten var även en central fråga i AD 2013 nr 78. I fallet hade en bussförare fått en 

hjärninfarkt och var därefter sjukskriven i två år. Mannen arbetstränade initialt på mindre än 

halvtid och erbjöds därefter att gå upp till tjänstgöring på halvtid. Mannen menade att han inte 

kunde arbeta på de tider som bussturerna gick och blev då uppsagd. Utredningen i målet 

visade att arbetsgivaren hade behövt ändra både bussturer, arbetstider och busstyper för att 

försätta mannen i en jämförbar situation med andra bussförare. Detta då mannens 

funktionsnedsättning krävde en ”stimulifattig” arbetsmiljö. AD kom fram till att sådana 

långtgående åtgärder inte var skäliga att kräva av arbetsgivaren. 

 

2.3.5 Undantag från diskrimineringsförbuden 
 
Det finns i DL en möjlighet till undantag enligt 2 kap. 2 § punkt ett. Paragrafen återger att 

beslut om särbehandling som har att göra med en skyddad diskrimineringsgrund, inte 

förhindras om den utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Förutsättningen för detta är att 

det finns ett berättigat syfte och att kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå just det 

syftet. Detta gäller vid beslut om befordran, anställning eller utbildning för befordran. 

Rekvisitet verkligt och avgörande yrkeskrav, ska återspegla möjligheten att utföra ett arbete 

väl och kravet får inte vara påhittat.85 Att åtgärden ska ha ett berättigat syfte, innebär att 

åtgärden inte kunde ha uppnåtts på ett mindre ingripande sätt.86 Åtgärden ska även vara 

lämplig och nödvändig. Det ska alltså i princip inte ha gått att agera annorlunda än att 

särbehandla personen i fråga. Undantaget ska tolkas snävt och arbetsgivaren ska ha starka skäl 

för att tillämpa undantagsregeln.87 

 
 

                                                
85 Jfr Prop. 2007/08:95, s. 158. 
86 Ibid. 
87 Ibid. s.176. och Prop. 2002/03:65, s. 186. 
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2.3.6 Bevisbörda 
 
I fall av diskriminering tillämpas s.k. omvänd bevisbörda enligt DL 6 kap. 3 §. Paragrafen 

innebär att den som anser sig ha blivit diskriminerad, endast behöver peka på omständigheter 

som ger anledning att anta att så är fallet. Bevisbördan går då över på arbetsgivaren som har 

att visa att det inte förelegat någon diskriminering. En person med funktionsnedsättning 

behöver alltså bara göra det antagligt att det förelegat diskriminering pga. 

funktionsnedsättningen och att arbetsgivaren behandlat denne på ett mindre förmånligt sätt än 

andra i en liknande situation.88  

2.3.7 Sanktioner 
 
Enligt artikel 17 i arbetslivsdirektivet ska medlemsstaterna införliva effektiva, proportionella 

och avskräckande sanktioner mot diskriminering. Detta har tydliggjorts av EUD i fall av 

könsdiskriminering.89 Nationell lagstiftning som får som konsekvens att bestraffningen mer 

handlar om ett symboliskt belopp eller ett i förväg definierat sådant, anses inte uppfylla 

kraven om att skadeståndet ska vara effektivt, proportionerligt och avskräckande.90 I de 

svenska förarbetena förekommer begreppen “kraftfulla och avskräckande påföljder”.91 Vid 

diskriminering utges diskrimineringsersättning enligt DL 5 kap. 1 § första punkten. 

Diskrimineringsersättning har ett dubbelbottnat syfte då den dels syftar till att avskräcka från 

diskriminering och dels avser kompensera för den skada som uppkommit.92 Storleken på 

ersättningen beror b.la. på graden av kränkning där personens egen upplevelse vägs in.93 Om 

diskriminering sker pga. flera olika orsaker är detta en försvårande omständighet, vilken kan 

leda till högre diskrimineringsersättning till de parter som drabbats.94 För att den 

avskräckande effekten ska få önskad verkan, kan högre belopp utbetalas i verksamheter som 

har högre omsättning.95 

 

 

 

                                                
88 Jfr Prop. 2007/08:95, s. 443f och Prop. 1997/98:179, s. 67f. 
89 Mål C- 271/91 Marshall och C-180/95 Draehmpaehl.  
90 Mål C- 271/91 Marshall § 30 och C-180/95 Draehmpaehl § 25. 
91 Prop. 2007/08:95, s.390. 
92 Ibid. 
93 Ibid. s. 398. 
94 Källström, K och Malmberg, S, 2013, s. 99. 
95 Prop. 2007/08:95, s. 399. 
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3 När kan fetma anses utgöra en funktionsnedsättning? 
 

För att undersöka hur fetma förhåller sig till den rättsliga definitionen av begreppet 

funktionsnedsättning, behöver vissa begreppsförtydliganden göras. Kapitlet tar därför upp 

definitionerna utifrån internationell rätt, inkluderat EU-rätten samt svenskt rätt. Förutom 

begreppet funktionsnedsättning redogörs även för förhållandet mellan funktionsnedsättning 

och sjukdom samt varaktighet och definitionen av övervikt och fetma. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse av målet (C-354/13) Kaltoft. 

3.1 Begreppet funktionsnedsättning i internationell rätt och EU-rätt 
 
Begreppet funktionsnedsättning definierats i skäl E, i den av Sverige, ratificerade FN-

konventionen. Konventionsstaterna sluter sig här till uppfattningen att begreppet härstammar 

från ett “samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av 

attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på 

samma villkor som andra”. Här stadgas också att konventionsstaterna ser begreppet 

funktionsnedsättning som ett begrepp under utveckling. I artikel 1.2 vidareutvecklas vilka 

som inkluderas i definitionen av begreppet. Här framgår att funktionsnedsättning avser bl.a.  

” […] personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och 

verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra”. Inom EU-rätten har begreppet 

behandlats av EUD i målet (13/05) Chacón Navas. Här slog EUD fast att en 

funktionsnedsättning ska förstås som en ”begränsning till följd av fysiska, psykiska eller 

mentala skador som hindrar den berörda personen att delta i arbetslivet”.96 I det förenade 

målet HK Danmark97 utökades definitionen av begreppet. EUD kom här fram till att 

begreppet, mot bakgrund av FN-konventionen, ska förstås som en begränsning, vilken beror 

på "fysiska, mentala eller psykiska skador, vilka i samspel mellan olika hinder, kan motverka 

den berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra 

arbetstagare”.98 EUD slog även fast att orsaken till funktionsnedsättningen saknar betydelse 

då det skulle strida mot direktivets mål om likabehandling, om funktionsnedsättning var 

avhängig orsaken till densamma.99  

 
                                                
96 Mål 13/05 Chacón Navas, § 43.  
97 Mål förenade målet C‐335/11 och C‐337/11, HK Danmark. 
98 Ibid. § 38. 
99 Ibid. § 40. 
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3.2 Begreppet funktionsnedsättning i svensk rätt  
 
I svensk rätt definieras begreppet funktionsnedsättning i DL 1 kap. 5 § fjärde punkten. En 

funktionsnedsättning inkluderar ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 

fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Begreppet inrymmer en 

viss relativitet då detta både anspelar på individens personliga egenskaper och relationerna 

mellan personen och omgivningen, vilka i sin tur leder till specifika begränsningar i 

funktionsförmågan för den individen.100 I likhet med EU-rätten är det själva förekomsten av 

fysiska funktionshinder i situationen och inte graden av funktionhindret som är avgörande för 

definitionen.101 I de förarbetena påpekas även att begränsningar av funktionsförmågan kan 

vara medfödda eller förvärvade samt att begränsningar vilka kan förväntas uppstå i framtiden 

omfattas av skyddet.102 Personer som efter en rehabilitering har tillfrisknat, omfattas dock inte 

längre av begreppet och därmed inte heller av lagens definition. Tidpunkten för detta inträffar 

från det att rehabiliteringen slutförts eller från det att ett tillfrisknande har skett.103 Skyddet 

omfattar felaktigt förmodade funktionsnedsättningar.104  

 

3.3 Varaktighet och sjukdom 
 
Varaktighet är en del av begreppsdefinitionen och utgångspunkten enligt EUD, vad gäller 

sjukdomar, är att dessa inte är att betrakta som en funktionsnedsättning.105 EUD har dock 

uttalat att det finns undantag för sjukdomar vilka pågår eller troligtvis kommer pågå under en 

lång tid. I den här typen av fall har EUD slagit fast att begreppet funktionsnedsättning, enligt 

arbetslivsdirektivet, ska förstås så ”att det omfattar ett sjukdomstillstånd som har orsakats av 

en sjukdom som av läkare diagnosticerats som behandlingsbar eller obotlig, om sjukdomen 

medför en begränsning till följd av bland annat fysiska, psykiska eller mentala skador, vilka i 

samspel med olika hinder kan motverka den berördes fulla och verkliga deltagande i 

arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare, och denna begränsning kommer att bestå 

under lång tid”.106  

 
                                                
100 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 119. 
101 SOU. 1997/176, s. 103. 
102 Prop. 2007/08:95, s. 123. 
103 Prop. 1997/98:179, s.33 och Inghammar 2007, s. 283. 
104 Prop. 2007/08:95, s. 123. 
105 Mål 13/05 Chacón Navas, § 57 och förenade målet C‐335/11 och C‐337/11 HK Danmark § 42. 
106 Mål C‐335/11 och C‐337/11, HK Danmark § 41. 
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I Sverige omfattas personer vilka lider av en varaktig sjukdom till följd av en skada som fanns 

vid födseln eller har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå av begreppet 

funktionsnedsättning.107 Tillfälliga funktionsnedsättningar som t.ex. att bryta armen skyddas 

inte.108 Exempel på varaktiga sjukdomar är cancer eller HIV. Rena anlag för sjukdom som 

kan förväntas leda till nedsättningar i funktionsförmågan omfattas dock inte.109 De svenska 

förarbetena återger inte heller något krav på att sjukdomen eller skadan ska ha diagnostiserats. 

Här menar lagstiftaren att det är funktionsnedsättningen och inte själva diagnosen, som är 

avgörande för huruvida personen ska omfattas av lagen eller inte.110 Vad begreppet 

varaktighet tidsmässigt innebär återges inte i förarbeten eller DL. Inghammar har dock gjort 

en jämförelse med ett liknande krav i samband med uppsägning enligt 7 § lagen om 

anställningsskydd. Här menar Inghammar att en funktionsnedsättning som kan tänkas pågå 

mer än tolv månader, torde kunna betraktas som varaktig.111 Denna bedömning delas även av 

Fransson och Stüber.112 

 

3.5 BMI 
 
För att skilja på begreppen övervikt och fetma, används vanligtvis Body Mass Index (BMI). 

BMI beräknar kvoten mellan en persons vikt (kg) och längd (m) i meter i kvadrat (kg/m2).113 

BMI är dock inte helt rättvisande för alla människor b.la. för att detta inte tar hänsyn till kön 

eller fysisk aktivitet. Detta innebär att metoden ibland får till följd att den överskattar fetma i 

olika grad och ibland underskattar densamma. I tabellen nedan återges WHO:s kategorisering 

av övervikt och fetma.114  
 

BMI Grad av övervikt/fetma 
Under 18.5 Undervikt 
18.5 - 24.9 Normalvikt 
25.0 - 29.9 Förstadie till övervikt 
30.0 - 34.9 Fetma grad 1 
35.0 - 39-9 Fetma grad 2 
Över 40 Fetma grad 3 

                                                
107 Prop. 2007/08:95, s. 123. 
108 Prop. 1997/98:179, s. 33. 
109 Prop. 2007/08:95, s. 123. 
110 SOU. 1997:176, s. 107. 
111 Inghammar 2007, s. 282. 
112 Fransson, S, Stüber, E, 2010, s. 120. 
113 WHO [http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/bmi_text/en/] 2015-05-19. 
114 WHO [http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-

index-bmi] 2015-05-19. 
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3.6 Kaltoftmålet  
 
I fallet (C-354/13) Kaltoft har EUD bedömt huruvida fetma kan utgöra en 

funktionsnedsättning enligt arbetslivsdirektivet. Målet handlade om Karsten Kaltoft som var 

anställd som dagbarnsvårdade på en skola i Danmark. Karsten omfattades under hela sin 

anställning av WHO:s definition av fetma.115 I fallet hade Karsten blivit uppsagd på grund av 

arbetsbrist då intaget av barn sjönk. Karsten ansåg dock att uppsägningen var diskriminerande 

då den berodde på hans fetma. Med anledning därav väckte Karsten talan i dansk domstol, 

vilken begärde förhandsbesked av EUD i två principiellt viktiga frågor. Den första frågan 

rörde huruvida det inom unionsrätten, fanns ett generellt självständigt förbud mot 

diskriminering på grund av fetma i arbetslivet. Den andra frågan rörde huruvida fetma kan 

betraktas som en funktionsnedsättning enligt arbetslivsdirektivet.  

 

3.6.1 Generaladvokatens yttrande 
 
I sitt förslag till avgörande på den första frågan, kom Generaladvokat Niilo Jääskinen fram till 

att det inte finns något självständigt förbud mot diskriminering på grund av fetma inom 

unionsrätten.116 För att ett sådant förbud ska anses finnas, menade generaladvokaten, att det 

måste grunda sig på den vida formuleringen i artikel 21 i stadgan.117 Vad gällde den andra 

frågan, påminde generaladvokaten om att funktionsnedsättningar uppkommer från samspelet 

mellan personer med funktionsnedsättning och hinder som har att göra med attityder och 

miljö, vilka i sin tur hindrar personernas fulla och verkliga deltagande i samhällslivet på lika 

villkor som andra.118 Generaladvokaten påtalade därefter att det inte nödvändigtvis måste 

finnas en koppling mellan arbetet och funktionsnedsättningen för att skyddas av direktivet.119 

Generaladvokaten menade också att det kan förekomma varaktiga, psykiska, fysiska och 

mentala skador som inte omöjliggör en typ av arbete men som objektivt sett gör det svårare 

eller mer krävande att utföra arbetet eller delta i arbetslivet om dessa beror på en 

funktionsnedsättning som påverkar rörligheten.120 Generaladvokaten menade därför att det 

inte måste vara omöjligt att utföra arbete, för att omfattas av skyddet mot diskriminering 

                                                
115 Mål C-354/13 Kaltoft § 18. 
116 Mål C-354/13, förslag till avgörande § 61.  
117 Ibid. § 18. 
118 Ibid. § 30. 
119 Ibid. § 38. 
120 Ibid. § 44. 
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enligt arbetslivsdirektivet.121 Generaladvokaten kom därför fram till att fetma kunde utgöra en 

funktionsnedsättning som skyddas av arbetslivsdirektivet, om fetman i samspel med olika 

hinder, motverkar personens fulla och aktiva deltagande i arbetslivet på samma villkor som 

andra arbetstagare.122  

 

3.6.2 EU-domstolens dom 
 

EUD konstaterade i den första frågan, att det vare sig i artikel 10 eller 19 FEUF samt 

arbetslivsdirektivet återfinns någon bestämmelse som förbjuder diskriminering pga. av fetma 

som sådan.123 Inte heller menade domstolen att tillämpningsområdet för arbetslivsdirektivet, 

skulle utvidgas till att omfatta andra grunder än vad som återges i direktivets artikel 1 dvs. de 

i artikeln uppräknade diskrimineringsgrunderna.124 Följaktligen fann EUD, i likhet med 

Generaladvokatens uttalande, att det inte fanns något självständigt förbud mot diskriminering 

på grund av fetma. 

 

Vad gällde den andra frågan, kom EUD initialt fram till att fetma som sådan inte automatiskt 

utgör en funktionsnedsättning enligt arbetslivsdirektivet, då denna till sin art inte 

nödvändigtvis utgör en tillräckligt stor begränsning.125 Därefter påminde dock EUD om att 

syftet med direktivet enligt artikel 1, är att fastställa en allmän ram för bekämpning av 

diskriminering i arbetslivet. I likhet med Generaladvokatens uttalande, menade EUD, att 

begreppet funktionsnedsättning därför inte enbart omfattar en omöjlighet att utöva 

yrkesverksamhet, utan även inkluderar svårigheter till utövning av sådan verksamhet.126 Till 

detta la domstolen det tidigare fastslagna faktumet, att begreppet funktionsnedsättning inte är 

beroende av orsaken till detsamma och ska tolkas i ljuset av FN-konventionen.127 EUD 

menade därför att fetma, under vissa förutsättningar, kan omfattas av begreppet 

funktionsnedsättning. Så är fallet om arbetstagarens fetma medför begränsningar beroende på 

”fysiska, psykiska eller mentala skador, vilka i samspel med olika hinder kan motverka den 

berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare, och 

                                                
121 Ibid. § 33. 
122 Ibid. § 61. 
123 Mål C-354/13 Kaltoft § 33. 
124 Ibid. § 36. 
125 Ibid. § 58 och § 53. 
126 Ibid. § 54. 
127 Jfr Ibid. § 56 och § 53. 
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denna begränsning varar under en lång tid”.128 I likhet med Generaladvokaten, menade EUD, 

att så kan vara fallet om arbetstagarens fetma motverkar dennes fulla och verkliga deltagande 

i arbetslivet på grund av t.ex. begränsad rörlighet eller sjukdomstillstånd som hindrar eller 

gör det svårt för personen att utföra yrkesverksamhet.129 

 

3.7 BMI och funktionsnedsättning 
 

En fråga som EUD inte tog ställning till gällde BMI och huruvida någon gräns skulle kunna 

dras vad gällde graden av fetma. Den kategoriseringen gjorde däremot Generaladvokaten i sitt 

förslag till avgörande. Han menade att ”enbart” fetma grad 1, enligt WHO:s definition, inte är 

tillräckligt för att uppfylla kriterierna i EUD:s praxis gällande funktionsnedsättning enligt 

arbetslivsdirektivet.130 Enligt Generaladvokaten var det därför bara fetma grad 3 och som 

skapar begränsningar som t.ex. problem med sinnesstämning, rörlighet och uthållighet, som 

skulle kunna utgöra en funktionsnedsättning enligt direktivet.131 Generaladvokaten 

poängterade dock att WHO:s klassificering av fetma som sjukdom, inte i sig, är nog för att 

denna ska betraktas som en funktionsnedsättning enligt arbetslivsdirektivet då sjukdom i sig 

inte omfattas av direktivet.132  

 

Mot bakgrund av Kaltoftdomen uppkommer speciella tolknings- och tillämpningsproblem 

som är intressanta att belysa närmare. Ett av dessa är tidsaspekten dvs. varaktigheten. En 

annan fråga gäller insikten om övervikt och vad som här ska anses gälla. Till detta kan t.ex. 

speciella problem vad gäller skäliga stöd och anpassningsåtgärder läggas. I nedanstående 

kapitel beskrivs dessa typer av problem mer ingående.  

                                                
128 Mål C-354/13 Kaltoft § 59. 
129 Ibid. § 60. 
130 Mål C-354/13, förslag till avgörande § 56. 
131 Ibid.  
132 Ibid. § 54. 
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4 Vilka speciella tolknings- och tillämpningsproblem följer 
av att fetma i vissa fall ska anses utgöra en 
funktionsnedsättning? 

 

Det här kapitlet syftar till att belysa de särskilda tolknings- och tillämpningsproblem, som kan 

uppstå till följd av att fetma i vissa fall ska anses utgöra en funktionsnedsättning. I kapitlet 

diskuterar och problematiserar jag rätten och försöker även värdera rättsläget ställt mot de 

valda situationerna. De problem som valts ut är de som rimligtvis kan förekomma men utgör 

inte en uttömmande sammanfattning. Fokus i det här kapitlet ligger på begreppsdefinitionen 

och varaktigheten, insikt om funktionsnedsättningen, skäliga stöd- och anpassningsåtgärder, 

undantag, eget ansvar, utvidgat förbud mot diskriminering samt likabehandling. 

 

4.1 Begreppsdefinition av funktionsnedsättning och varaktighet 
 
Vad gäller begreppet funktionsnedsättning kan konstateras att EUD har slagit fast en viss 

definition. En viktig aspekt handlar här om begreppet varaktighet vilket har visat sig vara av 

central betydelse. I det här avseendet har EUD uttalat att sjukdom som pågår under en ”lång 

tid” omfattas av begreppet funktionsnedsättning. I målet HK Danmark dömde EUD utifrån 

FN-konventionen, vilken inbegriper varaktighetsbegreppet enligt artikel 1.2. Detta skulle 

styrka att begreppet ”lång tid” ska tolkas synonymt med begreppet ”varaktigt” i svensk rätt. 

Själva tidsramen är dock inte helt självklart och fortsatt öppet för tolkning. Inte minst då 

doktrinen har angett att tolv månader kan vara en lämplig tidsgräns. Frågan är då om det går 

att anse att fetma som varar under tolv månader faller utanför definitionen.  

 

En förutsättning för att omfattas av definitionen, enligt EUD, är att en person har fysiska, 

mentala eller psykiska skador, som i samverkan mellan olika hinder, motverkar dennes fulla 

och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra. Om hindren eller skadan helt 

avhjälpes av att personen går ner i vikt, torde rimligtvis diskrimineringsskyddet upphöra i den 

stund den gränsen passeras dvs. när hindren i arbetet försvinner. Om fetman dock ansågs 

bestå av en sjukdom, vilken varade längre än tolv månader, skulle personen fortsatt omfattas 

av definitionen av begreppet funktionsnedsättning. I praktiken kan detta rimligtvis skapa vissa 

problem i bedömningen som arbetsgivare har att göra. Då BMI inte förekommer som mått på 

fetma i praxis, kan denna inte heller ge någon vägledning. I en situation där arbetsgivare är 

osäkra i sin bedömning, torde bedömningen i praktiken, ytterst komma att avgöras genom 
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medicinsk diagnos. Detta skapar vissa praktiska problem om arbetsgivare vid varje givet 

tillfälle, ska genomföra hälsoundersökningar eller begära medicinska underlag för att 

säkerställa att fetman är att betrakta som en funktionsnedsättning. En sådan rutin är sannolikt 

även kostsamt och kan uppfattas som integritetskränkande. 

 

4.2 Insikt om funktionsnedsättningen 
 
Som nämnts krävs insikt om diskrimineringsgrunden för att diskriminering ska ansetts ha 

skett. Det räcker alltså inte med att arbetsgivaren borde eller bort ha insett att 

diskrimineringsgrunden var för handen. Detta skapar vissa typer av problem då det vid andra 

typer av funktionsnedsättningar, sannolikt är enklare för arbetsgivare att ”inse” 

diskrimineringsgrunden. Detta då fetman kan variera över tid och med mer eller mindre stora 

skillnader från person till person. En speciell fråga blir då vilken insikt om 

funktionsnedsättningen en arbetsgivare rimligtvis kan ha. Detta ställs om inte annat på sin 

spets vid en tvist, då den omvända bevisbördan enbart ställer krav på att en person gör 

antagligt att diskriminering förekommit. Som utgångspunkt torde här gälla att om 

arbetsgivaren inte insåg att personens fetma var av en sådan omfattning, att den utgör en 

begränsning till följd av fysiska skador, vilka i samspel med olika hinder kan motverka den 

berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare till 

den grad att den utgör en funktionsnedsättning, torde det inte heller vara fråga om 

diskriminering i lagens mening.  

 

4.3 Skäliga stöd och anpassningsåtgärder 
  
Förutom att öka risken för t.ex. diabetes och minskad rörlighet, har fetma även kopplingar till 

sämre allmäntillstånd.133 Ett speciellt problem rör därmed bedömningen av de skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder som kan bli aktuella. Anpassningar av den fysiska arbetsmiljön 

skulle säkerligen kunna genomföras, utan att för den delen, utgöra en oproportionerlig börda. 

Vid minskad rörlighet kunde en skälig anpassningsåtgärd t.ex. vara att erbjuda arbetsplats på 

våningsplan som inte krävde att personen var tvungen att gå i trappor. Andra tänkbara stöd- 

och anpassningsåtgärder kan inkludera specialmöbler, längre pauser, anpassad utrustning, 

förkortad arbetstid mm. Rimligen är det dock inte skäligt att kräva att arbetsgivare ska bygga 

                                                
133 Folkhälsomyndigheten [http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12665/Syfte-bakgrund-fragorna-

HLV.pdf] s 25. 2015-05-19. 
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om hela fastigheter. Det torde heller inte inkludera att installera, för syftet, avsedda 

specialhissar eller dylika anordningar om detta föranledde stora kostnader. Åtgärder som 

ligger i gråzonen, kan vara de som för visso är kostsamma men likväl skulle kunna avhjälpa 

hindren mer permanent. Exempel skulle kunna inkludera en magsäcksoperation, dietkurs eller 

liknande.  

  

Svårare blir bedömningen av åtgärder om dessa kopplas till den psykosociala arbetsmiljön. 

Om personens sämre allmäntillstånd medför t.ex. en förändring i sinnesstämning eller humör, 

skulle detta kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen för övriga 

arbetstagare. Då arbetsgivaren har ansvaret för att säkerställa en god arbetsmiljö är denne 

därmed, i princip, skyldig att se till att den drabbades dåliga sinnesstämning, avhjälptes med 

t.ex. stödsamtal eller andra typer av insatser. Då varaktigheten avser en odefinierad period 

skulle vissa av dessa åtgärder kunna vara mer eller mindre konstanta.  

 

4.4 Undantag 
 
Vad gäller undantag kan rimligtvis vissa yrkesgrupper motivera undantag från reglerna i olika 

omfattning. Undantagsmöjligheten torde vara större i tjänster som är fysiskt krävande t.ex. 

arbete som brandman. Den här typen av fall skulle lättare kunna motiveras av ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav pga. krav på hög fysisk kapacitet. Syftet skulle också kunna vara 

berättigat samt lämpligt och nödvändigt, om det handlade om att släcka bränder och rädda liv. 

För t.ex. administrativa eller kontorsbaserade tjänster torde undantagsmöjligheten vara 

väsentligt mindre. Inom yrken som har inslag av fysisk aktivitet t.ex. brevbärare, blir 

bedömningen dock inte helt självklar. Exempelvis skulle personens fetma kunna utgöra hinder 

vad gäller framkomlighet i trapphus och portgångar. Detta skulle också kunna utgöra en 

hälsorisk för arbetstagaren pga. ansträngningen. Om det då inte fanns lämpliga 

anpassningsåtgärder, skulle förhållandet behöva bedömas proportionerligt mot bakgrund av 

verksamhetens krav och eventuellt kunna legitimera ett undantag. 

 

4.5 Eget ansvar  
 

En principiellt viktig fråga är var gränsen för det egna ansvaret går. EUD har slagit fast att 

orsakerna till funktionsnedsättningen, inte har betydelse när det gäller förutsättningarna att 

omfattas av skyddet. Bedömningen är förstås rimlig men skapar likväl frågor om det egna 
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ansvaret i liknande situationer. Om fetman uppkommer som en konsekvens av ett missbruk, 

skulle detta kunna jämföras med andra typer av sjukdomar t.ex. alkoholism. I dessa 

situationer har arbetsgivaren normalt sett ett rehabiliteringsansvar enligt Arbetsmiljölagen 

(AML) och 30 kap. socialförsäkringsbalken. Ansvaret återspeglas här i 7 § 

socialförsäkringsbalken då den tillförsäkrade ska medverka till sin egen rehabilitering. Om 

arbetstagaren utan legitima skäl, vägrar medverka i rehabiliteringsåtgärderna, kan denne 

ytterst sägas upp då saklig grund för uppsägning anses föreligga.134 Utgångspunkten i den här 

typen av fall är dock att sjukdom, normalt sett, inte är saklig grund för uppsägning om det inte 

är fråga om en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så avgörande att 

arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse.135  

 

Med tanke på att uppsägning är den yttersta åtgärden i det ena fallet, är frågan om det även 

skulle kunna vara det i det andra fallet dvs. vid missbruk av mat. I en situation där de skäliga 

stöd- och anpassningsåtgärderna inte avhjälpt hindren samt att rehabiliteringsansvaret vid 

sjukdom fullgjorts, torde personen följaktligen inte heller vara i en jämförbar situation med 

andra arbetstagare. Detta skulle därmed innebära att personen ytterst riskerade uppsägning om 

denne inte kunde utföra arbete av betydelse pga. sin fetma och detta ansågs varaktigt. Ett 

problem blir då vilka typer av rehabiliteringsåtgärder dessa personer behöver underkasta sig.  

Då det är rimligt att anta att dessa personer, under vissa förutsättningar, har möjligt att 

påverka sin vikt, skulle egen medverkan kunna inkludera t.ex. ändring av mängden födointag, 

typen av kost men även ökad motion. Två typsituationer skulle här kunna bli aktuella.  

 

I en situation där övervikten utgjorde själva sjukdomen, skulle arbetsgivaren rimligtvis kunna 

kräva att arbetstagaren medverkade. Sannolikt skulle det då innefatta åtgärder enligt ovan. Att 

kräva mer ingripande åtgärder som t.ex. en magsäcksoperation torde dock inte vara rimligt att 

kräva men skulle likväl kunna avhjälpa problemet och även kunna bekostas av arbetsgivaren.  

I en situation där fetman uppstod som en konsekvens av en helt annan sjukdom, skulle själva 

grundsjukdomen dvs. problemet som skapade hindren inte vara fetman. I den typen av 

situation torde det inte gå att kräva att en arbetstagare ska bota det uppkomna symptomet dvs. 

fetman, om detta inte hade betydelse för att avhjälpa grundproblematiken, dvs. sjukdomen 

som orsakade konsekvensen fetma. Det skulle alltså inte vara rimligt att kräva att ansvaret 

utsträcktes till åtgärder som inte i sig avhjälpte problemet.  

                                                
134 Se t.ex. AD 1997 nr 39. 
135 Prop. 1981/82:71, s. 66. 
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4.6 Utvidgat förbud mot diskriminering  
 

EUD utvidgade förbudet mot diskriminering i fallet (C-303/06) Coleman. Domen får till följd 

att en person som har ett barn, vilket lider av fetma, kan komma att bli diskriminerad i olika 

situationer. Konkret kan detta få betydelse vid t.ex. uppsägningar eller beslut om anställning. I 

en situation där en uppsägning pga. personliga skäl företas, kan förfaringssättet i sig vara 

neutralt men förstås utgöra ett missgynnande. Om jämförelsen kan utvisa att 

vårdnadsansvariga för personer med funktionsnedsättningar, statistiskt sett, missgynnas vid 

uppsägningar pga. t.ex. frånvaro från arbetet, kan en diskriminerande effekt anses ha uppstått. 

Om förfaringssättet vid en intresseavvägning inte kan anses vara godtagbart kan det då vara 

fråga om indirekt diskriminering. Även (C-54/07) Firma Feryn utgjorde en utvidgning av 

förbudet. Problem skulle här kunna uppstå t.ex. vid platsannonsering. I de svenska förarbetena 

nämns att endast de som ansökt eller gjort förfrågan om arbete kan åberopa 

diskrimineringsförbudet.136 Då EUD slog fast att diskriminering kan förekomma då ingen 

enskild person missgynnas, kan t.ex. vissa typer av formuleringar trots det kunna vara indirekt 

diskriminerande. Så kan vara fallet om formuleringarna uteslöt eller hindrade personer som 

led av fetma från att söka arbetet i förhållande till en annan grupp som inte led av fetma. 

 
4.7 Likabehandling 
 
Christensen påtalade att det finns svårigheter att jämföra en skyddad grupp med en 

referensgrupp när det inte finns en tillämplig norm. I fallet med fetma kan konstateras att det 

inte finns en tydlig norm i vare sig lagstiftning eller via en förutbestämd norm. EUD har 

också undvikit att kategorisera fetma utifrån BMI, vilket annars hade kunnat utgöra en sådan 

typ av norm. Det får som konsekvens att personer med fetma istället jämförs med den aktuella 

normen för referensgruppen på en viss arbetsplats. Den normen skulle kunna inkludera t.ex. 

andra arbetssökande i en rekrytering, personer som befordras i tjänsten, förutsättningar för 

vissa arbeten mm. Detta innebär att ”lika feta” personer, kan komma att behandlas olika, 

beroende på normen som tillämpas i ett visst fall. Detta förhållande kan jämföras med fall av 

könsdiskriminering där det typiskt sett handlar om att ”lika kvinnor” och ”lika män” 

behandlas olika utifrån normen vid t.ex. lönesättning, beslut om anställning eller befordran.  

                                                
136 Prop. 2007:08/95, s. 140. 
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5 Slutsats och kommentar  
 

Det här kapitlet syftar till att summera de mest centrala aspekterna av resultat. Kapitlet 

avslutas med en egen kommentar och förslag på vidare forskning på området. Slutsatsen 

utifrån redogörelsen ovan och i relation till den här typen av fall, är först och främst att det 

inte finns ett generellt skydd mot diskriminering pga. fetma. Dock kan fetma, i vissa fall, 

utgöra en funktionsnedsättning om denna medför betydande hinder för personen att delta i 

arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare och begränsningen varar under en lång tid. I 

och med målet (C-354/13) Kaltoft, har EUD gått ett steg i riktningen att inkludera en grupp 

personer som tidigare inte omfattades av förbudet mot diskriminering. För svenskt 

vidkommande har inget fall av fetma prövats.  

 

I de fall AD har att pröva frågan i framtiden, kommer domstolen förutom varaktigheten och 

de skäliga stöd och anpassningsåtgärderna, sannolikt även pröva frågan mot bakgrund av 

hindren fetman skapar och hur dessa påverkar förutsättningarna för tjänsten. Av antalet 

rättsfall rörande diskriminering från AD, har samtliga som redovisats här, berört direkt 

diskriminering med undantag av AD 2006 nr 97. Mot den bakgrunden är det sannolikt att 

framtida fall av diskriminering pga. funktionsnedsättningen fetma, kommer beröra direkt 

diskriminering. Det kan förstås inte uteslutas att fall av indirekt diskriminering kan 

förekomma, vid t.ex. ett diskriminerande urval vid anställningsförfaranden pga. exkluderande 

formuleringar i platsannonser som till synes är neutralt. I ett sådant fall kan diskriminering 

vara aktuellt även i fall då personen inte själv har en funktionsnedsättning. 

 

Undantagsmöjligheten anses vara snäv och endast vissa kategorier av tjänster torde kunna 

undantas. Vad gäller skäliga stöd- och anpassningsåtgärder, fanns redan innan reglerna om 

bristande tillgänglighet, en skyldighet för arbetsgivare att se till att personer med 

funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation. Skillnaden i lagen jämfört med 

tidigare är att fler personkategorier omfattas och att lagen gäller alla samhällsområden. De 

skäliga stöd- och anpassningsåtgärderna ska vara proportionerliga och åtgärder som innebär 

väsentliga kostnader faller utanför vad som är skäligt. Varaktigheten av en skada eller 

sjukdom har bedömts uppgå till en tidsperiod om ca tolv månader men är inte fastställd i 

varken lag, förarbeten eller praxis. Vad gäller bevisningen i fall av diskriminering, ska 

arbetsgivare ha kännedom om en persons funktionsnedsättning för att detta ska anses utgöra 

diskriminering.  
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Det är viktigt att komma ihåg att syftet med reglerna grundas på principen om likabehandling 

och icke-diskriminering. Utgångspunkten är alltså att ovidkommande förhållanden inte ska 

spela någon roll. Då problemet med övervikt i allmänhet och fetma i synnerhet är ett 

samhällelighet problem, är det i min uppfattning, rimligt att det också finns ett adekvat skydd 

för den här gruppen arbetstagare. Det ska dock ställas mot det faktum att det i vissa fall 

uppstår situationer på arbetsmarknaden, där det kan finnas behov av att ge avkall på dessa 

principer om de är absolut nödvändigt och proportionerligt. Att t.ex. anställa en person som 

lider av fetma, i en tjänst som denne inte har förutsättningar att klara av, blir varken bra för, 

arbetsgivaren, arbetstagaren eller resultatet för vad tjänsten syftar till att åstadkomma. Detta 

förhållande är kanske som tydligast i fysiskt krävande yrken inom t.ex. försvarsmakten eller 

brandförsvaret. Det är viktigt att det finns en bra balans mellan individens skydd mot 

diskriminering jämfört med arbetets utformning och syfte. I min mening, finns nu ett sådant 

skydd i och med Kaltoftmålet. 

 

De problem, som enligt min mening, främst uppstår handlar om hur bedömningen av 

funktionsnedsättningen fetma bör genomföras i praktiken. Som konstaterats är det inte helt 

uppbenbart när en individ omfattas av skyddet enligt den definiton som EUD har gett. För att 

detta ska kunna avgöras, behöver arbetsgivare ha kännedom om huruvida det rör sig om ett 

varaktigt förhållande samt vilka hinder detta skapar. Till detta faktum ska läggas att 

funktionsnedsättningen kan variera över tid och t.o.m. avhjälpas av personen själv. Utöver 

detta kommer frågor om arbetstagarens eget ansvar till viktminskning i olika situationer. När 

det gäller skäligheten i stöd- och anpassningsåtgärderna, är frågan något enklare då dessa ska 

vara proportionerliga. Även insikten är en viktig parameter där arbetsgivare rimligtvis inte har 

uppdaterad kännedom om arbetstagarnas fetma. Sammantaget blir bilden snabbt komplex och 

gör den praktiska bedömningen svår. Det torde leda till att det är lätt, att som arbetsgivare, 

agera på ett felaktigt sätt. Det är rimligen även svårt för de personer som har 

funktionsnedsättningen fetma, att själva veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i en 

viss situation.  

 

Utöver dessa aspekter kan en högst relevant aspekt om integritet läggas. När ska arbetstagare 

t.ex. vara skyldiga att underkasta sig vissa rehabiliteringsåtgärder eller uppge vissa typer av 

uppgifter om sin fysiska förmåga? Vidare forskning på området skulle kunna inkludera hur 

integritetsfrågan ska hanteras i t.ex. fall av rehabilitering eller vid rekrytering.  
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