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Förord 

 
 
Diskrimineringsskyddet är föränderligt och över tid inkluderas allt fler diskrimineringsgrunder. 

Vilka begrepp som inkluderas präglas i mångt och mycket av den samhällsutveckling och den 

debatt som sker omkring oss. Ett område som nu diskuteras är den ökande fetman. Om fetma 

kan ses som en funktionsnedsättning och därmed omfattas av diskrimineringsskyddet 

aktualiserades i det uppmärksammade målet Karsten Kaltoft. Detta resonemang fångade mitt 

intresse. Jag har följt diskussionen och många gånger funderat över hur denna kan komma att 

påverka svenska arbetsgivare.  

 

Jag vill tacka min arbetsgivare och kollegor för positiv uppmuntran till att fördjupa mig i detta 

ämne. Jag vill också tacka dem för alla värdefulla och konstruktiva diskussioner. Ett stort tack 

skall även riktas till min handledare Carin Ulander Wänman för handledning och värdefulla 

synpunkter under uppsatsskrivandet. 

 

Jenny Moberg  

Umeå, augusti 2015  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Arbetsmarknaden har förändrats drastiskt de senaste tio åren. Världen krymper. Marknaden för 

svenska företags produkter och tjänster internationaliseras, vilket också ställer krav på företag 

att göra detsamma.  Det är idag en del av många arbetsgivares vardag att återkommande föra 

diskussioner om kostnadseffektiviseringar, synergieffekter, lokaliseringar, bemanning och 

kompetensförsörjning etc. Arbetsledningsrätten, att som arbetsgivare själv få leda och fördela 

sitt arbete och sin verksamhet, utifrån de krav som ställs upplevs idag av arbetsgivare som 

oerhört viktigt. Globaliseringen, i kombination med snabb teknikutveckling och åldrande 

befolkning har vidare medfört att efterfrågan, och till viss del också konkurrensen, på 

arbetskraft och kompetens förändrats och hårdnat.1 Många arbetsgivare vittnar om en 

arbetskraftsbrist. Sammantaget kan sägas att det idag ställs nya och andra krav på företag att 

vara både konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare.  

 

Samtidigt som det allt oftare talas om arbetskraftsbrist kan dock konstateras att relativt många 

står utanför arbetsmarknaden. En sådan grupp är de människor som har någon form av 

funktionsnedsättning. Enligt siffror presenterade av SCB kan bland annat utläsas att 

arbetskraftsdeltagandet generellt är betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört 

med övriga befolkningen. 2 

 

Inom såväl EU-rätten som i svensk lagsstiftning omfattas gruppen funktionsnedsatta personer 

av skyddet mot diskriminering i arbetslivet. Denna lagstiftning har till syfte att skapa likvärdiga 

möjligheter på arbetsmarknaden. Diskrimineringsskyddet är, liksom samhället, föränderligt. 

Över tid har begrepp som omfattas av skyddet utvecklats och inkluderats. Ett av de begrepp 

som varit i fokus senaste åren är huruvida fetma skall anses vara en funktionsnedsättning.  

                                                 
1  http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/Omv%C3%A4rldsanalys%20141023%20final.pdf 

 
2  http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/AM0503_2013A01_BR_AM78BR1401.pdf,  
 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/AM0503_2013A01_BR_AM78BR1401.pdf


6 

 

Fetma och övervikt3 har de senaste åren ökat kraftigt och ses idag som ett växande 

samhällsproblem.4  

 

En fråga som väcks är hur och om svenska arbetsgivare, som både brottas med att bemanna rätt 

och effektivt samtidigt ska förhålla sig detta växande samhällsproblem. Vilka eventuella nya 

krav det kan komma att medföra och vilka konsekvenser kan det komma att få för svenska 

arbetsgivare? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med bakgrund i gällande EU-rätt samt i svensk rätt studera 

huruvida fetma kan ses som en funktionsnedsättning och därmed omfattas av skyddet mot 

diskriminering. 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda syfte önskar jag belysa följande frågeställningar: 

 

 Hur definieras funktionsnedsättning5 med utgångspunkt i EU- rätt respektive svensk 

rätt?   

 Kan fetma klassas som en funktionsnedsättning ur ett arbetsrättsligt perspektiv? 

 Vilka eventuella konsekvenser kan utfallet av Karltoft- domen6 få för svenska 

arbetsgivare? 

                                                 
3 Övervikt och fetma definieras av WHO som “som onormal eller överdriven ansamling av fett”. Fetma och övervikt ses som ett 

sjukdomstillstånd som medför sämre livskvalitet och ökad risk för tidigt insjuknande i sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och 

hjärtkärlsjukdomar. För vuxna kan över vikt och fetma definieras utifrån BMI (Body Mass Index). BMI beräknas som vikten i kg dividerat 

med längden i meter i kvadrat. BMI). En person men BMI över 25 anses som överviktig. En person med högre BMI än 30 och där över anses 

lida av fetma. Över 40 klassas som sjuklig fetma. Källa:  http://www.who.int/topics/obesity/en/ 

 

4 http://www.vetenskaphalsa.se/fetmaepidemin-sprider-sig-over-varlden/ 

5
 1 januari 2015 genomförde, efter beslut av Riksdagen, ett antal ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Ändringarna innebar bla att 

ordet funktionshinder ersattes med funktionsnedsättning..  Funktionsnedsättning är det begrepp som används av såväl FN, svenska 

socialstyrelsen samt av organisationer som företräder människor med funktionsnedsättningar. Källa: DO. Uttrycket funktionsnedsättning ses 

som neutralt beskrivande och inte stigmatiserande. Begreppet funktionshinder finns dock allt jämnt kvar i såväl arbetslivsdirektivet som i 

svensk diskrimineringslagstiftning.  Ändringen från begreppet funktionshinder till funktionsnedsättning i första hand är av språklig karaktär.  

I denna uppsats kommer begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning att användas synonymt.  

 
6 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13. 

http://www.who.int/topics/obesity/en/
http://www.vetenskaphalsa.se/fetmaepidemin-sprider-sig-over-varlden/
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1.3 Metod och material 

 

För att kunna analysera och besvara mitt syfte samt ovan angivna frågeställningar används en 

klassisk rättsdogmatisk metod.  Denna metod utgår från att studera och beskriva gällande rätt 

utifrån de allmänt accepterade rättskällorna så som författningar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Metoden tillämpas på så sätt att rättskällorna värderas och rangordnas så att den högst 

värderade rättskällan används i första hand. Den högst värderade rättskällan anses normalt sett 

vara lagar och författningar, därefter förarbeten, sedan rättspraxis och slutligen doktrin 7
  

 

I analysen av gällande rätt ingår att tolka såväl unionsrätt som nationell rätt. I fråga om 

metodtillämpning har jag därför sett det som nödvändigt att använda mig av och tolka EU:s 

rättsakter, som i allra högsta kan komma att påverka den svenska rättstillämpningen samt 

gällande svensk rätt. 8  I de rättskällor som använts ingår såväl rättskällor från EU, som till stor 

del består av oskrivna rättskällorna så som praxis, som svenska rättskällor i form av skriven rätt 

samt praxis. 

 

Vad gäller det EU-rättsligt material som använts har utgångspunkten i första hand legat på 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [FEUF], Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och Rådets direktiv 2000/78/EG. Vidare har rättspraxis från EU-

domstolen använts. De EU- domar jag valt att belysa är ett antal domar från 2005 och framåt. 

Vad som skett de senaste 10 åren anser jag kan spegla det samhälle vi verkar i just nu. Totalt 

sett har det, kopplat till funktionshinder och diskriminering, kungjorts ett tiotal domar från EU-

domstolen sedan 2005 samt 7 stycken från Arbetsdomstolen. Av dessa har jag medvetet valt ut 

ett antal då det bidrar till att belysa mitt uppställda syfte.  Då det, som nämndes ovan, i mångt 

och mycket saknas förarbeten kring definition av funktionshinder är EUs rättspraxis vägledande 

och bidrar till att skapa en bild över av hur EU-domstolen resonerat i kring ämnet 

funktionshinder i arbetslivet.9  

 

                                                 
7 Sandgren, Claes (2007), s. 37. 

 
8

 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (2011) s. 36. 

 
9 Ibid s. 37 f.f. 
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Sett ur svenskt perspektiv, har det material jag använt till stor del utgått ifrån gällande 

diskrimineringslag, dess förarbeten samt praxis. Förarbetena har första hand använts för att 

skapa en förståelse av lagstiftarens avsikt med lagen och hur denna bör tillämpas.  

 

 

1.4 Avgränsningar  

I både Europakonventionen, EU:s fördrag och EU:s stadga samt svensk lagstiftning finns 

skrivningar om grundläggande rättigheter som ger skydd mot diskriminering.  Förbudet mot 

diskriminering omfattar samtliga diskrimineringsgrunder så som; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning samt ålder. 10  

I denna uppsats har jag dock valt att avgränsa mig till att endast fokusera på en 

diskrimineringsgrund, nämligen funktionshinder. 

 

Vidare kan, i såväl i de EU-rättsliga lagrum som presenteras nedan som den svenska 

diskrimineringslagen, skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning åberopas på 

samtliga samhällsområden. Jag har dock valt att avgränsa mig till att enbart redogöra för 

funktionsnedsättning i arbetslivet. Jag har också valt, som nämnts innan, att belysa situationen 

och problematiken utifrån ett arbetsgivarperspektiv.  

  

Avslutningsvis ska också poängteras, i fråga om avgränsningar, att jag av utrymmesskäl enbart 

valt att fokusera på EU-rätt och svensk rätt och lämna därmed internationella rättskällor och 

konventioner därhän.  Det finns dock ett antal internationella rättskällor som hade kunnat 

belysas bl a FN:s konvention om mänskliga rättigheter, vilken ger skydd mot diskriminering. 

Europakonventionen bygger dock på FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Europeiska 

unionen har godkänt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

vilket innebär att konventionen är en integrerad del av unionens rättsordning. 11 

 

 

 

 

                                                 
10 1 kap. 1 §  DiskL. 
11 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 27 f. 
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2 Likabehandling och funktionshinder i skriven rätt 

 

2. 1 EU- rätt 

 

Skydd mot diskriminering, med begreppet funktionsnedsättning i fokus, och rätt till 

likabehandling definieras i ett antal olika rättskällor inom EU-rätten.  

  

2.1.1 Europakonventionen och Europeiska unionens stadga om de mänskliga 

rättigheterna 

Skyddet mot diskriminering i Europa har sin huvudsakliga grund i två olika regelsystem som 

samspelar med varandra. Dels finns Europarådets Europakonvention, dels Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna.12 Europakonventionen, som bland annat bygger på 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter, ger skydd mot diskriminering.13 Alla EU-länder har, 

genom sitt medlemskap, anslutit sig till konventionen. Sedan 1995 är Europakonventionen 

svensk lag och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.14 I artikel 14 i konventionen berörs 

likabehandling och förbud mot diskriminering på ett övergripande plan. 15
 I artikeln föreskrivs 

vidare att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan 

någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

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

börd eller ställning i övrigt. Diskrimineringsgrunderna är inte uttömmande angivna. Därför kan 

även andra diskrimineringsgrunder såsom funktionshinder, sexuell läggning och ålder omfattas 

av artikel 14. 16 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ger vidare grunden för EU:s 

regelverk mot diskriminering och samlar rättigheter som utvecklats av EU-domstolen.17 

Stadgan reglerar det som berör områdena ekonomiska och sociala rättigheter18 och är bindande 

                                                 
12 http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/ 
13 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 29. 
14 lagen om den Europeiska konventionen, 1994:1219. 
15 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 29. 
16 Regeringens proposition 2007/08:95. 
17 http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/. 
18 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 30. 
 

http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/#2124
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/
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för EU-institutionerna samt för medlemsländerna när de tillämpar EU:s lagstiftning.19  I 

stadgans artikel 20 anges att ”alla människor är lika inför lagen”.  I artikel 21 anges vidare ett 

förbud mot ”all diskriminering på grund av bland annat ….., börd, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning…”. Artikel 26 sätter fokus på att integrera personer med funktionshinder.  Här 

anges att ”Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del 

av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga 

integrering och deltagande i samhällslivet.”20  

 

2.1.2 Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling 

Då den Europeiska gemenskapens stadga har som mål att bekämpa diskriminering och då 

diskriminering anses äventyra de mål som EG-fördraget sätter upp, uttryckt; ”förverkligandet 

av en hög sysselsättningsnivå och en hög nivå på det sociala skyddet, en höjning av 

levnadsstandarden och livskvaliteten, ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet 

samt fri rörlighet för personer” 21 antogs direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram 

för likabehandling, även kallat arbetslivsdirektivet. Arbetslivsdirektivet skapades för att utveckla 

grunder för diskrimineringsförbud i alla de europeiska staterna.  

 

I direktivets artikel 8 framgår det att detta är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna 

har möjlighet att anta och behålla regler som går längre och ger ett bättre skydd för arbetstagare 

än vad som anges i direktivet.22 I och med antagandet av direktivet har medlemsstaterna åtagit sig 

att efterleva det, vilket innebär att de ska säkerställa att de lagar och författningar som strider mot 

direktivet upphävs och att de regler som arbetsmarknadens parter följer (t.ex. regler som återfinns i 

kollektivavtal) ska anses ogiltiga.23. Artikel 1 i direktivet anger de diskrimineringsgrunder som 

omfattas, varav funktionsnedsättning är en.24 Däremot finns i direktivet inte angivet någon 

definition av begreppet funktionsnedsättning. Detta har istället kommit att utvecklas över tid via 

rättspraxis från EU-domstolen, Detta kommer delvis redogöras för längre fram. 

 

                                                 

19 http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/   

20 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 37. 
21 Direktiv 2000/78, art. 11. 
22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32000L0078    
23 Direktiv 2000/78, art. 16. 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32000L0078 

http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32000L0078
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Såväl direkt som indirekt diskriminering är förbjuden med anledning av en persons 

funktionshinder.  I direktivet anges att direkt diskriminering innebär att en person på grund av 

till exempel sin funktionsnedsättning ”behandlas mindre förmånligt än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i jämförbar situation.” 25 Med indirekt 

diskriminering avses när en skenbart neutral bestämmelse, ett skenbart neutralt kriterium eller 

förfaringssätt särskilt missgynnar personer med t ex en funktionsnedsättning.26 Bestämmelserna 

om direkt och indirekt diskriminering är implementerade i den svenska diskrimineringslagens 

4 §.  

 

Den femte artikeln i direktivet belyser arbetsgivarens skyldighet att vidta rimliga 

anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Detta för att göra det möjligt för 

personer med funktionsnedsättning att få tillträde till, delta i eller göra karriär i arbetslivet, eller 

att genomgå utbildning. Vidare anges dock att dessa anpassningsåtgärder inte skall innebära en 

oproportionerlig börda för arbetsgivaren. 27 

 

 

2.2 Svensk rätt 

 

2.2.1 Regeringsformen 

I första kapitlet 2 § Regeringsformen anges en grundläggande princip i svensk rättsordning, 

nämligen alla människors lika värde. Här stadgas att det allmänna ska motverka diskriminering 

av människor utifrån alla diskrimineringsgrunder, varav funktionshinder är ett. Principen om 

alla människors lika värde samt grundläggande fri- och rättigheter kommer även till uttryck i 2 

kap. 15 § RF. 28  

Enligt 2 kap. 23 § RF anges även att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Som 

beskrevs ovan gäller Europakonventionen som lag i Sverige sedan den 1 januari 1995. 

 

                                                 
25 Rådets direktiv 2000/78, artikel 2, p 2 A. 

26 Rådets direktiv 2000/78, artikel 2, p 2 B. 
27 Rådets direktiv 2000/78, artikel 5. 
28 Regeringsformen (1974:152). 
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2.2.2 Diskrimineringslagen (2008:567) 

Lagstiftning om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, även 

kallas FUDA, infördes ursprungligen i Sverige den 1 maj 1999.29 Innan dess fanns inga 

egentliga, direkta regler som skyddade personer med funktionshinder mot diskriminering. 

Genom införandet av FUDA förbjöds all diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionshinder. I lagen tillkom även bestämmelser som reglerade arbetsgivarens skyldighet att 

vidta skäliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder i syfte att dessa skulle 

komma i en jämförbar situation med andra personer utan funktionshinder30. I propositionen 

angavs att syftet var att kunna integrera den funktionshindrade på arbetsplatsen genom att 

arbetsgivaren skulle bli skyldig att genomföra de åtgärder som ansågs skäliga för att skapa goda 

möjligheter för den funktionshindrade att genomföra sina arbetsuppgifter utan några hinder. En 

person med funktionshinder skulle således få samma möjligheter till arbete som alla andra.31 

 

Den nu gällande diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009 och ersatte därmed sju 

tidigare diskrimineringslagar, varav FUDA var en. En gemensam heltäckande 

diskrimineringslag hade som mål att förenkla, göra det mer överskådligt och effektivisera 

bekämpningen all form av diskriminering.32 Lagens ändamål är, som framgår av 1 kap 1 §. ”att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Syftet med lagen är 

således likabehandling samt att främja lika rättigheter och möjligheter.33  

 

Svensk diskrimineringslag talar också, i enlighet med arbetslivsdirektivet, om direkt och 

indirekt diskriminering. Förbudet mot direkt diskriminering i lagstiftningen är uppbyggd 

kring tre objektiva rekvisit: missgynnade, jämförbar situation samt orsakssamband. Med 

missgynnande menas att en person har försatts i ett sämre läge eller gått miste om en förmån 

eller förbättring.  Typiskt sett handlar missgynnade om en faktisk förlust, obehag eller något 

liknande. Således, avgörande för om ett missgynnande föreligger eller ej är om det har 

uppstått en negativ effekt för den enskilde.  Orsakerna bakom missgynnandet är av 

underordnad betydelse. 34 

                                                 
29  SFS 1999:132. 
30  Prop. 1997/98:179, 1. 
31  Prop. 1997/98:179, 1. 
32 Regeringens proposition 2007/08:95. 
33 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s 57-58. 
34 Ibid s. 60. 
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Bedömning av om ett missgynnande ägt rum görs i nästa steg utifrån hur annan/ andra personer 

i jämförbar situation behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats. För att 

diskriminering som har samband med funktionshinder ska anses föreligga är utgångspunkten 

alltså att det ska föreligga jämförbar situation. Om jämförelsen visar en avvikelse från hur en 

faktisk person, eller om detta saknas en hypotetisk jämförelseperson, i en jämförbar situation 

behandlas föreligger diskriminering. Dock ska betonas att den funktionshindrade skall kunna 

utföra de väsentligaste arbetsuppgifterna för att kunna vara i jämförbar situation. Om 

funktionshindret i stor utsträckning medför att detta inte kan uppnås föreligger inte jämförbar 

situation. Istället kan sägas att det brister i sakliga förutsättningar för att utföra arbetet. 

Arbetsgivare är dock till viss del skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att 

de funktionshindrade ska försättas i jämförbar situation. 35 

 

Direkt diskriminering kan vidare sägas föreligga om det finns ett orsakssamband mellan 

underlåtenheten/ bemötandet/ handlingen och funktionsnedsättningen. 36 Detta samband kan 

vara starkt eller svagt. Starkt är sambandet om någon har en direkt avsikt att diskriminera en 

annan person på grund av någon av diskrimineringsgrunderna t ex funktionsnedsättning. Det är 

dock inte nödvändigt att den som diskriminerar har för avsikt att diskriminera för att 

diskriminering skall kunna föreligga. Den kan ibland räcka med indirekta orsakssamband.37  

 

Begreppet indirekt diskriminering består, liksom direkt diskriminering, av tre rekvisit; särskilt 

missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. När det gäller indirekt diskriminering finns 

inget direkt orsakssamband. Istället handlar det mer om missgynnande effekter. Kriterierna, 

förfaringssättet eller bestämmelserna framstår som neutrala i förhållande men är vid närmare 

granskning diskriminerande. 38 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 73 f. 
36 Ibid s. 78. 
37 Ibid s 80. 
38 Ibid s. 83.   
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3.2.3 Bristande tillgänglighet  

Från och med den 1 januari 2015 ingår begreppet bristande tillgänglighet (anm. skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder 39) som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med 

bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att 

en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Arbetsgivaren får, i princip, 

inte fästa avseende vid funktionshindret om det är möjligt och skäligt att eliminera eller 

reducera dess inverkan på arbetsförmågan till en nivå där de väsentligaste arbetsuppgifterna 

kan utföras. 40
 

Inom arbetslivet kan anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder vara fråga om tekniska 

läshjälpmedel och utformning av lokaler. Det kan vidare handla om anpassning av arbetstider, 

arbetsledning, och arbetsfördelning. Regleringen innebär att det ställs krav på arbetsgivare att 

vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder. Vad som är skäligt kan vara olika från fall till fall. Vid 

bedömning om åtgärdernas skälighet beaktas särskilt de ekonomiska och andra kostnader 

åtgärderna medför, organisationens eller företagets storlek och ekonomiska resurser och 

möjligheten att erhålla offentliga medel eller annat stöd. Även arten och graden av 

arbetstagarens funktionsnedsättning och anställningens varaktighet och form beaktas 

vanligtvis. 41 

 

 

 

                                                 
39 Framgår av 2 kap 1§ diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsbegreppet bristande tillgänglighet, gäller dock för alla de 
samhällsområden som omfattas av lagen. Samtidigt som den nya bestämmelsen träder i kraft försvinner den gamla lagregleringen. 

40  http://www.do.se/Fakta/Diskrimineringslagen/Bristande-tillganglighet--en-ny-form-av-diskriminering/ 

41 http://www.do.se/Diskriminerar-du/Arbetslivet/Stod-och-anpassningsatgarder-pa-arbetsplatsen/ 

 

http://www.do.se/Fakta/Diskrimineringslagen/Bristande-tillganglighet--en-ny-form-av-diskriminering/
http://www.do.se/Diskriminerar-du/Arbetslivet/Stod-och-anpassningsatgarder-pa-arbetsplatsen/
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3 Förbud mot diskriminering pga. funktionshinder 

 

Som kan utläsas av ovanstående kapitel finns ett övergripande förbud mot diskriminering på 

grund av funktionshinder i såväl EU-lagstiftning som svensk lagstiftning. Frågan man dock kan 

ställa sig är hur detta förbud kommer till uttryck och hur den skrivna rätten skall tolkas vid 

praktisk tillämpning. Jag ska i detta kapitel försöka belysa detta med utgångspunkt i förarbeten, 

meddelade domar samt förslag till avgörande från generaladvokater.  

 

Inledningsvis ser jag det som nödvändigt att klargöra vad som utgör begreppet 

funktionsnedsättning. I vilka situationer och i vilket samband kan man anses omfattas av 

begreppet funktionsnedsättning? Som belysts ovan förbjuder arbetslivsdirektivet (direktiv 

2000/78/EG) diskriminering på grund av funktionshinder. I direktivet definieras dock inte 

innebörden av begreppet. Begreppet har istället, till viss del, klargjorts i målet Chacón Navas 

mot Eurest Colectividades SA, mål C - 13/05. Detta mål handlade om en kvinna som efter att 

ha varit sjukskriven under en tid om cirka 8 månader blev uppsagd från sitt arbete på 

restaurangföretaget Eurest Colectividades SA. Chacón Navas väckte med anledning av detta 

talan mot uppsägningen vid spansk domstol.  Spansk domstol begärde förhandsavgörande i 

EU-domstolen avseende två frågor: dels om ett sjukdomstillstånd kunde betraktas som ett 

funktionshinder enligt direktiv 2000/78, dels om uppsägningen som föranleddes av hennes 

sjukfrånvaro utgjorde diskriminering på grund av funktionshinder i direktivets mening.42  

 

I domen konstaterade EU- domstolen att begreppet funktionshinder, i överensstämmelse med 

den i gemenskapsrätten gällande huvudregeln, ges en självständig och enhetlig tolkning inom 

hela gemenskapen.43 Domstolen uttalade vidare att det inte per automatik är möjligt att likställa 

begreppen funktionshinder och sjukdom. Domstolen angav att begreppet funktionshinder skall 

förstås som en begränsning, till följd av fysiska, psykiska eller mentala skador som hindrar 

den berörda personen att delta i arbetslivet.44 Denna formulering återfinns även i svensk 

diskrimineringslag 1 kapitel 5 § p.4. Det framkom även i domen att personer med 

funktionshinder är personer som är hindrade att delta i arbetslivet under en lång period och att 

     

                                                 
42 Dom i mål (Chacón Navas) C-13/05 p. 29. 
43 Dom i mål (Chacón Navas) C-13/05 p. 40. 
44 Dom i mål (Chacón Navas) C-13/05 p.44. 
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personer inte har funktionshinder så snart som en sjukdom, oavsett art, yttrar sig. 45 Med denna 

tolkning kan konstateras att övergående sjukdomar inte omfattas av begreppet funktionshinder.   

  

Även i de förenade målen Mål C-335/11 HK Danmark mot Ring och C-337/11 HK Danmark 

mot Skouboe Werge fann EU-domstolen, på samma sätt som i Chacón Navas, men med ett 

något utvecklas resonemang att begreppet funktionshinder i den mening som avses i direktiv 

2000/78/EG ska förstås som ”en begränsning till följd av varaktiga fysiska, psykiska eller 

mental skador, vilka i sampel med olika hinder motverka den berördes fulla och verkliga 

deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare.” 46  

 

Detta mål rörde en arbetstagare med en pisksnärtskada och en annan med artros, som blev 

uppsagda när de bad sina arbetsgivare att få nedsatt arbetstid på grund av sina besvär. De 

menade därmed att de blev de diskriminerade på grund av funktionshinder; de skulle istället 

för uppsägning ha erbjudits någon form av arbetsanpassning, t.ex. förkortad arbetstid.  

De frågor som EU-domstolen diskuterade var dels hur begreppet funktionshinder ska 

avgränsas från begreppet sjukdom, dels vad som är lämpliga anpassningsåtgärder som en 

arbetsgivare är skyldig att vidta för personer med funktionshinder. Den senare frågeställningen 

angående anpassningsåtgärder återkommer jag till nedan.  

Domstolen resonerade i detta fall bland annat kring den bakomliggande anledningen till hur 

funktionshindret uppstått och dess betydelse. Utgångspunkten är, i enlighet med Chacón Navas 

att sjukdom som sådan inte är en diskrimineringsgrund i direktivet.  Däremot framgår det inte 

av direktiv 2000/78/EG, enligt domstolen, att det endast är funktionshinder som är medfödda 

eller har orsakats av olycksfall som omfattas av begreppet i direktivet. Funktionshinder kan 

även, enligt domstolen, uppstå som en följd av en sjukdom.47 Det är förekomsten av 

funktionshindret som är avgörande för bedömningen, inte medicinsk diagnos eller orsak.48  

 

Huruvida fetma kan klassas som funktionshinder har prövats i målet C - 354/13, Fag og 

Arbejde (FOA), Karsten Kaltoft mot Kommunernes Landsforening (KL), Billund Kommune. 

                                                 
45 Förslag till avgörande i mål (Chacón Navas) C-13/05 p. 45. 

46 Dom i mål (HK Danmark mot Dansk almennyttigt Boligselskab) C- 335/11 och C -337/11 p. 38. 

47 Dom i mål (HK Danmark mot Dansk almennyttigt Boligselskab) C- 335/11 och C -337/11 p. 40. 
48  Fransson, Susanne och Stuber, Eberhard (2010) s. 119. 
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Innan denna dom har bedömningen varit att fetman som sådan måste ha orsakat eller orsakats av 

en annan mer bestående funktionsnedsättning för att ett skydd ska finnas enligt 

arbetslivsdirektivet. Rättsläget har dock varit oklart. Detta mål rörde danske Karsten Kaltoft 

som, sedan 1998, hade arbetat som dagbarnvårdare på Billund kommun. Arbetet innebar att 

passa andras barn i sitt eget hem.  Under november 2010 blev Kaltoft uppsagd på grund av 

arbetsbrist ”mot bakgrund av minskat antal barn”. Det rådde dock oenighet kring vad som var 

den faktiska grunden för uppsägningen.  

Arbetsgivaren, Billunds kommun, menade att Karsten Kaltofts arbetat som dagbarnvårdare i 

kommunen i 15 år och har deltagit i yrkeslivet på lika villkor som övriga anställda. De ansåg 

därför att Kaltofts fetma inte utgjorde någon begränsning, vilket hindrade hans fulla och 

verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som övriga arbetstagare. Vidare menade 

arbetsgivaren att Kaltoft sagts upp på grund av arbetsbrist men att det dock inte var förbjudet 

att särbehandla människor på grund av deras vikt. 49 Kaltoft å andra sidan hävdade i nationell 

domstol, via sitt fackförbund, att han sagts upp från sitt arbete på grund av fetma och därmed 

blivit utsatt för diskriminering på grund av funktionshinder.  Han vägde 160 kilo vid 

uppsägningstillfället, lika mycket som han vägde när han anställdes.50  Den danska nationella 

domstolen förklarade målet vilande och gav sedan EU- domstolen i uppdrag att klargöra 

huruvida Karsten Kaltofts fetma kunde ses som ett funktionshinder och därmed omfattas av 

skydd mot diskriminering enligt EUs arbetslivsdirektiv.51 

EU-domstolen behandlande inledningsvis frågan huruvida unionsrätten stadgar en allmän 

princip om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av fetma. Kring frågan om 

sjukdom utgjorde en separat diskrimineringsgrund resonerade domstolen på samma sätt som i 

ovan refererade målet Chacón Navas. EU-domstolen drog återigen slutsatsen att fetma liksom 

sjukdom, inte i sig utgör en diskrimineringsgrund.52 Unionsrätten innehåller följaktligen ingen 

allmän princip om förbud mot diskriminering på grund av fetma. 53 

Därefter utreddes av domstolen om fetma omfattas av begreppet funktionshinder. Som angetts 

i ovan refererade domar skall begreppet funktionshinder, som avses i direktivet, förstås som 

begränsningar till följd av långvariga skador, vilka i samspel med olika hinder, kan motverka 

                                                 
49 Lag och avtal nr 7, 2014. 
50 Lag & avtal nr 1 2015.   
51 Lag och avtal nr 7, 2014 
52 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p. 37. 
53 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p.35. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208520
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den berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare.54  

Det krävs således inte att det är omöjligt för en person att utföra sitt arbete för att omfattas av 

skydd mot diskriminering på grund av funktionshinder, genom arbetslivsdirektivet 

2000/787EG.  Fetma per definition utgör inte ett funktionshinder. Däremot konstaterades att 

det kan innebära ett funktionshinder i vissa fall. Exempelvis anges att sjuklig fetma kan 

omfattas av begreppet funktionshinder. Så är bland annat fallet om arbetstagarens fetma 

motverkar sådant deltagande i arbetslivet på grund av begränsad rörlighet eller på grund av ett 

sjukdomstillstånd som hindrar vederbörande från att utföra sitt arbete eller som gör det svårt 

att utöva yrkesverksamhet. 55  Vidare anges att om en begränsning varar under en lång tid, kan 

ett sådant tillstånd omfattas av begreppet funktionshinder i den mening som avses i 

direktivet.56  

 

I förslaget till förhandsavgörandet belyste Generaladvokat Jääskinen att endast svår eller 

sjuklig fetma motsvarande ett BMI över 40, vilket kan skapa begränsningar i form av problem 

med t ex humör, rörlighet och uthållighet, ska omfattas in i den mening som avses i direktiv 

2000/78/EG.57 Vidare förde Generaladvokat Jääskinen ett resonemang kring funktionshindrets 

uppkomst och orsak, vilket han menade var oväsentligt; ”Begreppet funktionshinder är 

objektivt och inte beroende av om det är ’självförvållat’ i den bemärkelsen att personen har 

bidragit till funktionshindrets uppkomst”. Domstolens ansluter sig till denna tolkning och 

menar att det skulle strida mot syftet med direktivet om frågan huruvida direktivet ska 

tillämpas skulle vara beroende av orsaken till funktionshindret.58 Om kravet att 

funktionshinder inte fick vara självförvållat skulle det, enlig domstolen, sannolik urholka 

direktivet. 59 

 

Fetma kan således utgöra ett funktionshinder i vissa fall, då den motverkar deltagande i 

yrkeslivet på lika villkor som andra arbetstagare.60 Vad utgör då lika villkor? En person med 

funktionshinder befinner sig många gånger inte i en jämförbar situation eller på lika villkor, 

då de på grund av att funktionshindret har en nedsatt arbetsförmåga. För att försöka se till att 

personen med funktionshindret kommer i en med andra personer utan sådant funktionshinder 

jämförbar situation ställs krav på att arbetsgivaren att vidta skäliga stöd- och 

                                                 
54 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p.53. 
55 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p.53.  
56 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p.59. 
57 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen MÅL C-354/13, p 30. 
58 Dom i mål (Kaltoft) C-354/13, p.55. 
59 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen MÅL C-354/13, p. 58. 
60 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140183sv.pdf 
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anpassningsåtgärder. Arbetsgivare har en långgående skyldighet att vidta olika typer av 

anpassningsåtgärder, detta betonas artikel 5 arbetslivsdirektivet61 samt klargörs i bland annat 

EU-domstolen i målen C-335/11 HK Danmark mot Ring och C-337/11 HK Danmark mot 

Skouboe Werge.62 I denna dom konstateras vilka anpassningsåtgärder som arbetsgivaren skall 

vidta inte är avgörande för huruvida en persons hälsotillstånd ska anses omfattas av begreppet 

funktionshinder. Vidare konstaterade domstolen att med rätt och rimliga anpassningsåtgärder 

innebär ett funktionshinder inte nödvändigtvis att den berörde personen saknar möjlighet att 

arbeta eller delta i arbetslivet. Även en funktionshindrad person som har förmågan att arbeta 

deltid omfattas av begreppet funktionshinder.63  I domen utreddes också om minskning av 

arbetstiden kan utgöra en sådan anpassningsåtgärd som avses direktivet 2000/78/EG artikel 5. 

Vad gäller denna fråga fastslår domstolen att förteckningen som omnämns i direktivet, skäl 

20, över åtgärder för att anpassa arbetsplatsen, inte är totalt uttömmande. Därför kan en 

minskning av arbetstiden anses utgöra en anpassningsåtgärd enligt arbetslivsdirektivet 

förutsatt att revideringen av arbetstiden gör det möjligt för arbetstagaren att fortsätta utföra sitt 

arbete i enlighet med denna artikels mål.64  Det är i sista skedet den nationella domstolen som 

ska pröva om en minskning av arbetstiden som anpassningsåtgärd medför en oproportionerlig 

och oskälig börda för arbetsgivaren. 65  

 

Motsvarande skyldighet till vidta anpassningsåtgärder finns att utläsas i 2 kap. 1 § andra 

stycket DiskL. AD har i domen 2010 nr 13 som rörde en synskadad person som sökte arbete 

på Försäkringskassan, resonerat kring arbetsgivarens skyldighet att vidta skäliga 

anpassningsåtgärder. Fallet rörde en gravt synskadad jurist som sökte arbete som 

utredare/bedömare vid Försäkringskassan. Hon bedömdes vara väl meriterad för tjänsten, men 

fick beskedet att hon inte kunde erbjudas anställning, då Försäkringskassans olika datasystem 

inte gick att anpassa för synskadade. Huvudfrågan i målet AD 2013 nr 10 var det förelegat 

diskriminering då arbetsgivaren inte vidtagit skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. 

Domstolen utgick i sitt resonemang från förarbetena till lagen där det anges att arbetsgivare 

inte tillåts fästa för stor vikt avseende en persons funktionshinder om det är möjligt och skäligt 

att genom stöd- och anpassningsåtgärder eliminera eller reducera funktionshindrets inverkan 

på arbetsförmågan till en nivå där de väsentligaste arbetsuppgifterna kan utföras. 66  Om 

                                                 
61 Direktiv 2000/78/EG.   
62 C-335/11 och C-337/11, HK Danmark, punkt 43-45. 
63 C-335/11 och C-337/11, HK Danmark, punkt p  43-44. 
64 C-335/11 och C-337/11, HK Danmark, punkt 56. 
65 C-335/11 och C-337/11, HK Danmark, punkt 59. 
66 Prop. 1997/98:179 s. 51 f. och 86 f. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=sv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=sv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=sv
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=sv
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arbetsgivaren nekar en person anställning med anledning av dennes funktionshinder, vilket 

genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder hade kunnat elimineras eller reduceras i 

tillräcklig mån, gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering. Om däremot funktionshindret 

faktiskt i väsentlig grad påverkar arbetsförmågan, även om skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder vidtas, saknar den arbetssökande sakliga förutsättningar för arbetet och 

kan inte påstå sig vara diskriminerad67 

 

Exempel på åtgärder som påtalas i förarbetena kan vara anskaffande av arbetshjälpmedel eller 

justeringar av arbetsplatsen. Det kan vidare handla om t.ex. att förändra arbetsorganisationen, 

arbetsuppgifter eller arbetstider. AD har resonerat kring att en arbetsgivare är enbart skyldig 

att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som kan anses skäliga. Skälighetsbedömningen 

får bedömas från fall till fall men skall ej utgöra en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till bl.a. de vidtagna åtgärdernas kostnader i relation till 

arbetsgivarens ekonomiska förmåga att bära dessa, vilka faktiska möjligheter som finns att 

vidta åtgärderna och vilken effekt den vidtagna åtgärden kan bedömas få för den 

funktionshindrade. 68  

 

AD fann i målet rörande Försäkringskassan att det inte varit skäligt att arbetsgivaren skulle ha 

vidtagit de stöd- och anpassningsåtgärder som behövts för att sätta den kvinnan i en jämförbar 

situation med den för personer utan hennes funktionshinder. För att komma i jämförbar 

situation hade det bland annat att det skulle behövas anställas två personer för att utföra en 

persons jobb. Slutsatsen som kunde dras var att mycket kostsamma och tidskrävande åtgärder 

inte stod i proportion till värdet av att anställa en person, och att detta gäller även för en stor 

och resursstark arbetsgivare. Kvinnan hade således inte haft sakliga förutsättningar för 

anställningen som utredare/bedömare och därmed hade inte Försäkringskassan diskriminerat 

kvinnan när hon nekades anställning på grund av sitt funktionshinder. Kravet på arbetsgivarens 

anpassningsåtgärder har även diskuterats i AD- domen 2012 nr 51. Även i detta fall fann AD 

att det inte var skäliga krav i vad arbetsgivare förväntades vidta för stöd-och 

anpassningsåtgärder och det var således inte fråga om diskriminering.  

. 

 

                                                 
67 Dom i Arbetsdomstolen 2013 nr. 10. 
68 Ibid. 
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Avslutningsvis skall dock noteras att EU-domstolen, i såväl målet Ring och Skouboe Werge 

som i målet Kaltoft, konstaterade att definitionen av begreppet funktionshinder kommer före 

fastställandet och bedömningen av lämpliga anpassningsåtgärder. Anskaffningen av de 

anpassningsåtgärder som en arbetsgivare måste vidta utesluts från själva definitionen av 

funktionshinder och ska snarare ses som en följd av funktionshindret. Enbart det förhållandet 

att anpassningsåtgärder inte har vidtagits för en funktionshindrad är således inte är avgörande 

för huruvida en persons hälsotillstånd ska anses omfattas av begreppet funktionshinder i den 

mening som avses i direktivet. 69 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140183sv.pdf 
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4.  Analys och diskussion  

 

Världens befolkning ökar i vikt och blir allt fetare.  Enbart i Sverige lider idag nära hälften av 

befolkningen av fetma eller övervikt. Mellan 2004 och 2013 har andelen personer med fetma 

ökat från 11 procent till 14 procent. Det visar statistik från nationella folkhälsoenkäten som 

genomförs av Folkhälsomyndigheten.70 Fetma och övervikt ses som ett sjukdomstillstånd som 

medför sämre livskvalitet och ökad risk för tidigt insjuknande i sjukdomar som högt blodtryck, 

diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att den ökade 

fetman kan innebära en hälsokris av ofantliga proportioner. Detta är givetvis ett individproblem 

som i förlängningen även kan ses som ett arbetsgivarproblem såväl som ett samhällsproblem. 

Fetma kan påverka möjligheten och eventuellt hindra individer att delta på arbetsmarknaden på 

ett aktivt sätt.  

 

I vårt samhälle talas det idag också ofta om arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning. Det är 

idag svårt för många arbetsgivare att hitta arbetskraft med rätt kompetens och det finns inget 

som tyder på att detta kommer att ändras över överskådlig tid. Samtidigt kan dock konstateras 

att relativt många står utanför arbetsmarknaden. En sådan grupp är de människor som har någon 

form av funktionsnedsättning. Vad räknas då som funktionsnedsättning? 

 

Inom såväl EU-rätten som i svensk lagsstiftning omfattas gruppen funktionsnedsatta personer 

av skyddet mot diskriminering i arbetslivet. Den allmänna principen om icke-diskriminering 

ingår bland de grundläggande rättigheterna och utgör en integrerad del av unionsrättens 

allmänna principer. Det finns vidare direktiv, i första hand arbetslivsdirektivet 2000/78, som 

klargör detta. Syftet är att skapa likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden och uppnå 

likabehandlingsmålen som EG-fördraget sätter upp, vilka innehåller bland annat hög 

sysselsättningsnivå, en höjning av levnadsstandard och livskvaliteten samt solidaritet. 71 

 

Diskrimineringsskyddet är, liksom arbetslivet och samhället, föränderligt. Den snabba 

utvecklingen av omvärlden har fått till följd att begrepp och definitioner som eventuellt 

omfattas av diskrimineringsskydd inte är särskilt detaljerat eller utförligt i skriven rätt. 

Många gånger har begreppet funktionsnedsättning setts som relativt diffust och odefinierat, 

                                                 
70 Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/ 
71 Skäl nr. 11, arbetslivsdirektivet 2000/78.   
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vilket gjort det svårt för arbetsgivare att veta vad de faktiskt ska förhålla sig till.  Över tid har 

begrepp utvecklats, inkluderats och kanske i första hand definierats av domar i EU-domstolen. 

Några av dessa domar har refererats till i denna uppsats.  

 

En fråga som väckts senaste åren är huruvida fetma skall anses falla inom ramen för 

funktionsnedsättning.  Frågeställningen speglar den utveckling och den debatt som sker i 

samhället i stort och kanske har frågan följts med extra stort intresse då det väckts ett konkret 

och uppmärksammat mål i EU-domstolen, rörande den danska dagbarnvårdaren Karsten 

Karltoft. Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida fetma kan klassas som en 

funktionsnedsättning och därmed omfattas av skyddet mot diskriminering samt utreda vad detta 

i sådana fall kan få för påverkan för svenska arbetsgivare.  

 

Allmänt, av de EU-domar jag studerat, och Kaltoft-domen i synnerhet, kan slutsatsen dras att 

det på arbetslivsområdet, inte förekommer någon bestämmelse i FEUF eller sekundärrätt, så 

som t ex direktiv om förbud mot diskriminering på grund av fetma som sådan.72  Direktivet om 

likabehandling i arbetslivet nämner inte fetma som en grund för diskriminering. Däremot 

konstaterar EU- domstolen att fetma emellertid omfattas av begreppet funktionshinder, i den 

mening som avses i direktiv 2000/78/EG, om tillståndet under givna omständigheter motverkar 

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

om denna begränsning varar under lång tid.  

 

Resultatet av EU-domstolens domar samt svensk rättspraxis klargör till viss del de 

frågeställningar kring fetma som funnits men det finns även ett antal frågor som jag anser vara 

obesvarade. Det finns även frågor som uppstått till följd av domen och som framgent kan 

medföra oklart rättsläge för svenska arbetsgivare.  Några av dessa önskar jag väcka här. 

 

Inledningsvis kan det vara av intresse att fundera över begreppet fetma som sådant. Idag 

definieras fetma enligt WHO’s relativt strikta klassificeringssystem, BMI. En person med BMI 

över 25 anses som överviktig. En person med ett BMI på 30, och där över, anses lida av fetma. 

Det skall dock betonas att detta klassificeringssystem har fått utstå en del kritik.73 Bland annat 

har röster höjts kring att viktmåttet BMI inte är helt rättvisande med tanke på att en person som 

har väldigt mycket muskelmassa kan räknas som fet enligt detta klassifikationssystem. Vidare 

                                                 
72 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140183sv.pdf 
73 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11653/2000-3-11_0003012.pdf 
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medför klassificeringssystem att det finns arbetstagare, med BMI under 30, som på grund av 

sin vikt kan ha svårigheter att utföra sitta arbete men som faller utanför lagens 

tillämpningsområde. Detta då det med dagens tolkning anses finnas en nedre gräns för vilken 

grad av fetma som ska inkluderas i begreppet funktionsnedsättning. En arbetstagare med BMI 

under 30, det vill säga ”bara” överviktig kan ej hävda att den blivit utsatt för diskriminering. 

Detta är givetvis intressant att fundera kring ur ett arbetsgivarperspektiv.  En arbetsgivare kan 

inte anses ha diskriminerat någon om det om det ej finns stöd i lagen för detta. Vidare kan inte 

heller en arbetstagare till exempel kräva att skäliga stöd- och anpassningsåtgärder vidtas för att 

denne skall komma i en jämförbar situation med andra arbetstagare. Dock kan det som 

arbetsgivare vara svårt i ”skarpt läge” att på förhand veta eller gissa sig till vilket BMI en person 

har.  Och skall en kvalificerad gissning kring BMI styra en arbetsgivares agerande? 

 

Detta föder givetvis frågan om man i framtiden kommer att kunna tillämpa ett generellt 

klassifikationssystem som gäller för hela arbetsmarknaden. Det är å ena sidan komplicerat att 

fastställa och utgå från ett generellt klassifikationssystem och få detta rättvisande i det enskilda 

fallet. Å andra sidan är det mer eller mindre tvunget att ha någon form av objektivt 

klassifikationssystem att utgå ifrån, om inte skulle bedömningen bli väldigt subjektiv och 

diffus. Jag är av uppfattningen att någon form av medicinska klassifikationssystem kommer 

behöva tillämpas vid bedömning men kanske även komplettera med principen ”fall till fall” och 

då ta hänsyn till faktiska omständigheter i det enskilda fallet.  

 

EU-domstolen har i både Kaltoft- målet och i de förenade målen, Mål C-335/11 och C-337/1174   

talat om betydelsen av individens förutsättning till fullt och aktivt deltagande i arbetslivet. 

Funktionsnedsättningen skall således, som domstolen poängterar, inverka på personens 

deltagande i arbetslivet.  Denna inverkan behöver inte innebära en omöjlighet att utföra 

yrkesarbete utan, som EU-domstolen betonat i Kaltoft- målet, räcker det med att en svårighet 

att utföra yrkesarbete.  Fetma kan, odiskutabelt, begränsa en arbetstagare. I vilken omfattning 

kan dock diskuteras. Hur fetman påverkar arbetsförmågan torde vara beroende, anser jag, av 

vilken typ av arbete individen skall utföra. Hur skall man som arbetsgivare resonera kring detta 

med inverkan och svårighet att utföra arbete? Ska fetma klassificeras som en 

funktionsnedsättning, i sådana situationer som Kaltofts fall, då det var fråga om ett fysiskt 

relativt krävande arbete som dagbarnvårdare eller hade resonemanget varit ett annat om han 

                                                 
74 C-335/11 och C-337/11, HK Danmark. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=sv
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istället innehaft ett stillasittande arbete på exempelvis en bank? Och hur påverkas arbetsgivare 

av arbetstagares egen syn på sin möjlighet att utföra arbete? Graden av hur påverkad en 

arbetstagare är av, och upplever, sin fetma är väldigt individuellt. En individ som är drabbad av 

fetma kan påverkas väldigt negativt samtidigt som en annan individ inte upplever några 

bekymmer. Man kan ställa sig något frågande till vilka faktorer arbetsgivare skall ta hänsyn till 

vad gäller bedömningen av fetma och hur det i sin tur påverkar en arbetstagares deltagande i 

arbetslivet. Dessa frågeställningar ser jag fortfarande som oklara och kommer säkerligen att 

vara föremål för framtida diskussioner. 

 

En grundläggande princip inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har arbetsledningsrätt.  Denna 

princip fastslogs i den så kallade Decemberkompromissen 1906 och innebär att arbetsgivaren 

har rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och avskeda arbetstagare.75 

Arbetsledningsrätten har dock under senare tid kommit att påverkats av olika lagar, praxis och 

kollektivavtal, varav diskrimineringslagen är en. En av dessa inskränkningar är 

diskrimineringslagen. Med arbetsledningsrätten som grund ser jag också det som intressant att 

belysa arbetsgivares skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kopplat till 

individers fulla och aktiva deltagande. Denna skyldighet om stöd- och anpassningsåtgärder 

stipuleras i såväl arbetslivsdirektivet som i vår svenska diskrimineringslag. Syftet med 

åtgärderna är, som nämnts innan, att försöka se till att personen med funktionshinder kommer 

i, en med andra personer utan funktionshinder, jämförbar situation. I de domar som referats till 

i denna uppsats kan tydligt utläsas att arbetsgivare har en långgående skyldighet att vidta olika 

typer av anpassningsåtgärder. Man kan nog till och med sträcka sig så långt att säga att dessa 

bestämmelser kring arbetsgivarens skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder 

utgör en form av inskränkning av arbetsledningsrätten. Skyldigheten att vidta åtgärder innebär 

till viss del att arbetsgivarens rätt att bestämma över den egna verksamheten begränsas, vilket 

delvis har klargjorts i de domar jag refererat till. Exempelvis fastslog EU-domstolen i målen 

Ring och Skouboe Werge, att en minskning av arbetstiden ansågs vara en skälig 

anpassningsåtgärd och godkände således en viss inskränkning av arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet. Även i rekryteringsammanhang begränsas arbetsledningsrätten, då 

arbetsgivaren inte har fullt ut rätt att anställa vem den vill. Om en funktionshindrad person kan 

hjälpas genom att anpassningsåtgärder vidtas så att denne kommer i en jämförbar situation med 

andra arbetssökande är arbetsgivaren skyldig att överväga dessa åtgärder först och 

                                                 
75 Nycander, Svante Makten över arbetsmarknaden, 2008, s.24.   
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arbetsgivaren kan därmed inte helt fritt välja vem denne önskar anställa.  Det innebär att en 

arbetsgivare ej per automatik kan välja bort en arbetssökande som lider av t ex fetma, även om 

de tror att arbetet kommer att bli svårt att utföra på grund av vikten.  

 

Det är funktionsnedsättningens art och grad som tillsammans med de krav som ställs i 

anställningen som ska styra vilka åtgärder en arbetsgivare skall vidta. Vilka stöd- och 

anpassningsåtgärder en arbetsgivare är skyldig att vidta skiljer sig således från fall till fall. Dock 

säger, såväl EU-domstolen som den svenska arbetsdomstolen, att stöd- och 

anpassningsåtgärderna skall vara skäliga. Enligt direktiv 2000/78 är skyldigheten att vidta stöd- 

och anpassningsåtgärder inte avsedd att medföra omfattande svårigheter för arbetsgivaren.76 

Det måste således göras en skälighetsbedömning. Denna bedömning är inte alltid helt enkel och 

det kan från gång till annan säkerligen föreligga en intressekonflikt mellan arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och den funktionsnedsatta individens diskrimineringsskydd. Vilket som 

väger tyngst, i denna intresseavvägning, måste bedömas med hänsyn till den specifika 

situationens omständigheter.  Dock har domstolen, hitintills i sin bedömning, beakta den 

ekonomiska aspekten, tittat på kostnader, funktionsnedsättningens art och grad samt de krav 

som ställs för den specifika anställningen eller arbetsuppgifterna arbetsgivaren och vägt 

kostnaderna mot den motprestation arbetstagaren kan tillföra verksamheten, dvs. värdet av att 

anställa arbetstagaren.  

 

Det är vanligtvis upp till de nationella domstolarna att avgöra frågan om skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder. Möjligtvis vågar man säga att den svenska arbetsdomstolen är lite mer 

”arbetsgivarvänlig” än EU-domstolen när det gäller hur långt arbetsgivarens skyldighet sträcker 

sig. AD har i sina domar värderat arbetsledningsrätten väldigt högt vid en intresseavvägning. 

Detta åskådliggörs bland annat i målet AD 13 nr 10 där Försäkringskassan, en stor och 

resursstark arbetsgivare, inte behövde vidta de stöd- och anpassningsåtgärder som avkrävdes. 

Utfallet i Kaltoft- domen, i kombination med tidigare meddelade och refererade domar, väcker 

dock frågan på vilket sätt kraven på att vidta stöd- och anpassningsåtgärder förändras och 

eventuellt utvidgas. Var gång ett nytt begrepp sägs omfattas av diskrimineringsskyddet medför 

detta att arbetsgivarens skyldighet får en bredare spännvidd och bli betydligt mer omfattande. 

Så även efter Kaltoft-domen. Det kan nu till exempel bli fråga om allt ifrån inköp av bredare, 

                                                 
76 Rådets direktiv 2000/78, artikel 5. 
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mer tåliga kontorsstolar, installation av hiss om trapporna är allt för betungande, till anpassning 

till mindre fysiskt ansträngande arbetsuppgifter.  

 

EU-domstolens formulering ”begränsning under lång tid” förtjänar även den att lyftas fram i denna 

diskussion. Definitionen av ”längre tid” har ännu inte utretts av EU-domstolen trots att det omtalats 

i ett antal domar. Det har förekommit viss kritik, bl a från generaladvokater som ställt sig frågande 

till vad ”längre tid” egentligen innebär. Jag håller det dock inte för otroligt att denna fråga kommer 

ställas till EU-domstolen inom en snar framtid. 

 

Avslutningsvis, för att knyta ihop till analysens inledande resonemang, anser jag att man även 

bör reflektera över hur begreppet funktionshinder kommer att utvecklas framgent. I dagsläget 

är det begreppet fetma som diskuteras. Man kan dock ställa sig frågan vad som kommer här 

näst? Med största sannolikhet möter vi snart nya begrepp som kan komma att inrymmas under 

området funktionshinder. Vi lever i en tid där det mesta utvecklas snabbt. Utvecklingen och 

förändringen gäller såväl samhällsutvecklingen i stort, som individers sätt att vara, agera och 

förhålla sig. Vi har i mångt och mycket gått från ett kollektivt förhållningssätt till ett mycket 

större individuellt fokus. Det talas idag mycket om att möta enskilda individers behov.  Detta 

avspeglas på en mängd områden. Jag har noterat att det för tillfället frekvent talas om och ställs 

diagnoser på individer av neuropsykiatrisk karaktärer, t ex ADHD, Aspergers syndrom.  Detta 

skulle eventuellt kunna vara ett kommande område som kommer att diskuteras inom ramen för 

funktionsnedsättning.  Generaladvokat Jääskinen resonerar även i sitt förhandsutlåtande77 till 

Kaltoft-domen om eventuella framtida diskrimineringsgrunder och nämner där exempelvis 

fysiologiska tillstånd som utseende eller storlek, psykologiska egenskaper som temperament 

eller karaktär, eller sociala faktorer som klass eller ställning.  

 

Hur begreppet och området funktionshinder än må utvecklas kan konstateras att det är en stor 

utmaning för arbetsgivare att hela tiden håll sig uppdaterad, agera korrekt, rekrytera och 

samtidigt se till både verksamhetens och individers behov. Många arbetsgivare upplever sig 

säkerligen oroade att agera felaktigt under anställningsförfarandet och under anställningen som 

sådan. Situationen upplevs rättsosäker.  Kanske bör man även fundera över hur långt individens 

ansvar sträcker sig? Kan det i vissa situationer vara så att individen har ett ansvar över sin egen 

hälsa och att vara anställningsbar? När det är fråga om fetma, kan individen avkrävas större 

                                                 
77 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen, mål C-354/13, punkt 17. 
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ansvar för t ex kosthållning, motion etc. eller skall detta ansvar åläggas arbetsgivaren i form av 

exempelvis anpassningsåtgärder?  
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5. Avslutande sammanfattning   

 

Sammanfattande kan sägas att det finns ingen allmän unionsrättslig princip som förbjuder 

diskriminering på grund av fetma i sig. Däremot kan konstateras att sjuklig fetma kan 

omfattas av begreppet ”funktionshinder” om den är av sådan art att den motverkar den 

berördes fulla och aktiva deltagande i yrkeslivet på lika villkor som andra arbetstagare. 

 

I de fall individer omfattas av diskrimineringsskyddet har arbetsgivare en långtgående 

skyldighet att vidta olika typer av anpassningsåtgärder. Med rätt och rimliga 

anpassningsåtgärder behöver inte nödvändigtvis en funktionshindrad person sakna möjlighet 

att arbeta eller delta i arbetslivet.  Dock kan det ibland vara svårt för arbetsgivare att veta var 

gränsen för skäliga anpassningsåtgärder går.  Genom Kaltoft- domen kan konstateras att 

diskrimineringsskyddet utvidgats och att det nu ställs högre krav på arbetsgivarna i form av 

mer omfattande stöd- och anpassningskrav i verksamheterna.  

 

Alla fall är unika och intresseavvägningen är ibland svår. Gemensamt för alla fall är dock att de 

samtliga föder och ger näring åt nya tankar och funderingar.  Många frågetecken och tolkningar är 

ännu ogjorda, Vad framtiden kommer att utvisa inom området funktionshinder och diskriminering 

återstår att se. 
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