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Sammanfattning  

Diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har identifierats som 

ett stort samhällsproblem av lagstiftare på såväl svensk som europeisk nivå, och idag 

uppställs ett förbud mot diskriminering i arbetslivet i svensk lagstiftning, EU-direktiv 

och Europakonventionen. Regelverket på diskrimineringsområdet syftar till att urskilja 

och förbjuda missgynnande särbehandling av personer som har vissa skyddade 

egenskaper, men det medges samtidigt att särbehandling kan rättfärdigas i vissa fall. För 

att en åtgärd som ger upphov till diskriminering ska kunna rättfärdigas krävs att 

åtgärden är proportionerlig. Kravet på proportionalitet kommer till uttryck i såväl den 

svenska diskrimineringslagen som i de europeiska regelverken, och har följaktligen 

tolkats av såväl Arbetsdomstolen som EU-domstolen och Europadomstolen. Syftet med 

den här uppsatsen är att utreda hur proportionaliteten bedöms i praxis från de olika 

domstolarna och jämföra domstolarnas proportionalitetsbedömning med varandra.  

EU-domstolens krav på proportionalitet har i doktrin beskrivits som ett krav på att 

den diskriminerande åtgärden ska vara det minst inskränkande handlingsalternativet för 

att uppnå ett berättigat mål. Rättsfallsanalysen i den här uppsatsen visar emellertid att 

denna beskrivning är allt för förenklad. EU-domstolens proportionalitetsbedömning bör 

snarare ses som en tvåstegsprövning, där den första frågan att besvara är om åtgärden är 

ändamålsenlig för det eftersökta syftet. Den andra frågan är om åtgärdens konsekvenser 

är sådana att de berörda arbetstagarnas intressen inskränkts på ett allt för långtgående 

sätt. Vid prövningen av denna fråga är det relevant att beakta om åtgärden varit det 

minst inskränkande handlingsalternativet, men detta tycks inte vara ensamt avgörande 

för slutsatsen om åtgärden är proportionerlig. EU-domstolen fokuserar huvudsakligen 

på arbetstagarnas intressen vid prövningen av åtgärdens proportionalitet, men detta 

behöver inte betyda att det motstående intresset lämnas utan avseende. Domstolens till 

synes ensidiga bedömningsmetod kan nämligen ses som en implicit intresseavvägning. 

Denna avvägning går till på så vis att granskningen av arbetstagarnas intressen är ämnad 

att besvara frågan om skälen mot att tillåta den diskriminerande åtgärden väger så tungt 

att skälen för att tillåta åtgärden får ge vika. 

Europadomstolens krav på proportionalitet beskrivs i den juridiska litteraturen 

som att det ska råda en rimlig balans mellan intresset bakom den diskriminerande 

åtgärden och intresset av likabehandling. Rättsfallsanalysen i den här uppsatsen ger stöd 



 

 

 

för denna slutsats, då den visar att domstolen i samtliga fall gör en uttrycklig och 

noggrann bedömning av de motstående intressen som berörs av den diskriminerande 

åtgärden. Avgörande för frågan om en diskriminerande åtgärd kan anses proportionerlig 

är, enligt Europadomstolens bedömningsmetod, om intresset av icke-diskriminering 

beaktats tillräckligt i den intresseavvägning som ägt rum på nationell nivå. Men även 

det motstående intresse som ligger bakom åtgärden värderas av domstolen, och det 

värde som tillmäts det motstående intresset påverkar vilket tolkningsutrymme som 

tillerkänns de nationella myndigheterna vid prövningen av åtgärdens proportionalitet. I 

jämförelse med EU-domstolen fäster Europadomstolen mindre vikt vid frågan om den 

valda åtgärden varit det minst inskränkande alternativet, men domstolen uppställer ett 

krav på ändamålsenlighet som innebär att det måste finnas stöd för slutsatsen att 

åtgärden verkligen bidrar till att avvärja en risk för skada. 

Eftersom Sverige som stat är bunden av såväl EU-direktiven på diskriminerings-

området som diskrimineringsförbudet i Europakonventionen är Arbetsdomstolen 

skyldig att beakta det proportionalitetskrav som kommer till uttryck i dessa regelverk 

vid tillämpningen av den svenska diskrimineringslagen. Rättsfallsanalysen i den här 

uppsatsen ger stöd för slutsatsen att Arbetsdomstolens proportionalitetsbedömning 

innefattar de minimikrav för att en åtgärd ska anses proportionerlig som uppställs i EU-

domstolens och Europadomstolens praxis. Proportionalitetsbedömningen i Arbets-

domstolen kan beskrivas som en helhetsbedömning, vilken i huvudsak fokuseras på en 

granskning av de skäl som ligger bakom åtgärden. I denna bedömning inryms dels en 

prövning av åtgärdens ändamålsenlighet, dels en implicit intresseavvägning. 

Domstolens ingående granskning av de skäl som talar för att den diskriminerande 

åtgärden ska tillåtas kan nämligen ses som en prövning av frågan om dessa skäl är 

tillräckligt viktiga för att överväga intresset av icke-diskriminering. Arbetsdomstolens 

rättstillämpning skiljer sig dock från båda de europeiska domstolarnas praxis. Istället för 

att utförligt granska arbetstagarnas intresse av likabehandling, såsom EU-domstolen, 

fokuserar Arbetsdomstolen huvudsakligen på det motstående intresse som ligger bakom 

den diskriminerande åtgärden i sin prövning. Arbetsdomstolen utför inte heller någon 

uttrycklig värdering eller avvägning av de berörda intressena, såsom Europadomstolen. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Diskriminering i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare var det område som 

först blev föremål för reglering på lagstiftningsnivå Sverige.1 Idag uppställs ett förbud 

mot diskriminering i arbetslivet i diskrimineringslagen (2008:567). Ett motiv bakom 

diskrimineringsförbudet är att skydda den enskilde arbetstagarens intressen. 

Diskriminering kan nämligen ha förödande effekter för individen, inte bara för dennes 

möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och därmed för den privata ekonomin, 

utan även för hans eller hennes hälsa och välbefinnande.2 Dessutom finns 

samhällsekonomiska skäl bakom ett förbud mot diskriminering. För att trygga den 

ekonomiska tillväxten är det viktigt att förhindra att arbetskraft stängs ute från 

arbetsmarkanden på grund av fördomar eller andra faktorer som är irrelevanta för 

personens arbetskapacitet.3 Skyddet mot diskriminering hänger även samman med den 

grundläggande princip om likabehandling som kommer till uttryck i 1 kap. 2 § 3 st. 

regeringsformen, där det stadgas att det allmänna ska motverka diskriminering av 

personer på grund av till exempel kön, ålder och etnisk tillhörighet.4 I propositionen till 

diskrimineringslagen anges att målet med regleringen är att värna principen om alla 

människors lika värde och rätt att bli behandlade på lika villkor.5 

Förbudet mot diskriminering är viktigt för att skydda enskilda arbetstagare och 

samhälleliga intressen, men det utgör samtidigt en begränsning av arbetsgivarens 

handlingsfrihet. Lagstiftningen kan nämligen hindra arbetsgivare från att uppställa krav 

och tillämpa rutiner som vore gynnsamma för verksamheten. Diskrimineringsförbudet 

ger därmed upphov till en intressekonflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare.6 

                                              
1 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
2 Brattner och Gorman s. 377 ff. 
3 Se till exempel Fredman 2011 s. 36 angående ändamålet att förhindra arbetslöshet bland kvinnor som ett 

av motiven bakom EU-rättens förbud mot könsdiskriminering. 

4 Begreppet likabehandling används synonymt med icke-diskriminering i den här uppsatsen. Observera 

dock att icke-diskriminering inte alltid innebär att alla personer ska behandlas lika, se not 14 nedan. 
5 Prop. 2007/08:95 s. 79. 
6 Konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare kan även beskrivas som en rättighetskonflikt, då 

arbetstagarens rätt till icke-diskriminering kolliderar med arbetsgivarens rätt att fatta beslut angående 

verksamheten. I den här framställningen ska begreppet rättighet förstås som ett intresse som åtnjuter 
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Intresset av likabehandling kan till exempel komma i konflikt med arbetsgivarens 

intresse av att begränsa kostnader eller upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.7 Ett 

exempel på en sådan konflikt är om en arbetsgivare vill motivera anställda att jobba 

heltid och därför belöna heltidsarbete vid lönesättningen, vilket skulle få negativa 

effekter för de många kvinnor som jobbar deltid. Ett annat exempel är om en 

arbetsgivare endast vill anställa unga kvinnor med förhoppningen att detta skulle 

attrahera fler kunder till affärsverksamheten, vilket vore negativt för manliga 

arbetssökande. Dessa och liknande åtgärder från arbetsgivarens sida kan ge upphov till 

diskriminering av anställda eller arbetssökande, men då de samtidigt uppfyller 

verksamhetsmässiga eller andra viktiga intressen är det inte givet att de ska förbjudas. 

För att balansera de motstående intressen som berörs av diskrimineringslagstiftningen är 

det därför möjligt att rättfärdiga diskriminerande åtgärder i vissa fall.  

Ett av syftena bakom av diskrimineringslagstiftningens är att urskilja de 

situationer då intresset av likabehandling väger så tungt att enskilda arbetsgivares 

ekonomiska och verksamhetsmässiga intressen får ge vika. Möjligheten att rättfärdiga 

diskriminering är ett sätt att avgöra om den aktuella situationen utgör otillåten 

diskriminering eller om det motstående intresset väger så tungt att situationen anses 

falla utanför det område där likabehandling anses äga prioritet.8 För att diskriminerings-

förbudet inte ska urvattnas krävs dock starka skäl för att en diskriminerande åtgärd ska 

kunna rättfärdigas. Ett avgörande krav för rättfärdigande är att åtgärden är 

proportionerlig. Det är detta proportionalitetskrav som är föremål för den här uppsatsen.  

Kravet på proportionalitet vid rättfärdigande av diskriminering i arbetslivet 

kommer till uttryck i såväl den svenska diskrimineringslagen som i EU-direktiv och 

Europakonvention. Den närmare innebörden av proportionalitetskravet har 

utkristalliserats i domstolspraxis angående de olika regelverken. Därför är 

proportionalitetsbegreppet beroende av hur domstolarna tolkar och tillämpar detta krav. 

Mot bakgrund av diskrimineringsförbudets stora betydelse, och med tanke på att de 

rekvisit som ger uttryck för proportionalitetskravet kan framstå som svårdefinierbara, är 

                                                                                                                                     
skydd enligt den tillämpliga rättsordningen, jfr Ross s. 170 ff. och Wellman s. 213 ff. Intresse är med 

andra ord en term som omfattar, men är mer vidsträckt än, termen rättighet.  
7 Bowers och Moran s. 312. 
8 Baker 2008 s. 325 och Fredman 2011 s. 190. Se även Greer 2004 s. 412 ff. angående intresse-

avvägningen vid konflikter mellan principen om icke-diskriminering och allmänna intressen.   
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det viktigt med klara och tydliga domstolsavgöranden avseende proportionalitetskravet. 

Noggranna och konsekventa bedömningar av proportionaliteten kan nämligen bidra till 

att säkerställa att förbudet mot diskrimineringar tolkas på ett objektivt och lättförståeligt 

sätt.9 På grund av den stora betydelse som domstolspraxis har för att förstå 

proportionalitetsbegreppet har jag valt att koncentrera mig på en analys av rättspraxis i 

min undersökning av proportionalitetskravet i den här uppsatsen. 

Eftersom Sverige är medlem i både EU och Europarådet är svenska domstolar 

skyldiga att beakta såväl svensk lagstiftning som EU-rättsakter och Europakonventionen 

vid prövningen av diskrimineringstvister. För att klargöra hur de europeiska regelverken 

ska tillämpas behöver ledning sökas i den praxis som utarbetats av EU-domstolen och 

Europadomstolen. Eftersom olika regelverk är tillämpliga och olika domstolar är 

behöriga att pröva frågan om en diskriminerande åtgärd kan rättfärdigas uppkommer 

frågan om proportionalitetsbedömningen går till på samma sätt hos de olika 

domstolarna eller om de uppställer olika krav på proportionalitet. Denna fråga är särskilt 

angelägen att besvara mot bakgrund av att de europarättsliga regelverken ursprungligen 

hade olika syften: EU-rätten har sin grund i ekonomiska överväganden, medan 

Europakonventionen bygger på skyddet för individuella mänskliga rättigheter.10 I den 

här uppsatsen kommer jag därför utreda om den praxis om proportionalitetskravet som 

utarbetats på svensk respektive europeisk nivå överensstämmer med varandra eller om 

proportionaliteten bedöms på olika sätt i de olika domstolarna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilket krav på proportionalitet som uppställs i 

rättspraxis för att diskriminering i arbetslivet ska kunna rättfärdigas. För att bringa 

klarhet i denna fråga kommer jag utreda hur EU-domstolen, Europadomstolen och 

Arbetsdomstolen har tolkat proportionalitetskravet i sin rättstillämpning. Genom att 

närmare analysera en rad rättsfall från varje domstol kommer jag kunna dra slutsatser 

avseende vad som krävs för att en diskriminerande åtgärd ska anses proportionerlig, och 

                                              
9 Se Gerards 2005 s. 3 ff. angående vikten av väl underbyggda domstolsavgöranden i diskrimineringsmål. 
10 Se Fredman 2011 s. 35 angående de övergripande ändamålen bakom EU-rätten, Gerards 2005 s. 224 ff. 

angående de ekonomiska övervägandena bakom EU-rättens diskrimineringsförbud samt Gearty s. 94 ff. 

angående Europakonventionens betydelse som skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
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därmed kunna rättfärdigas. Jag kommer därvid besvara frågan om respektive domstol 

använder en bestämd metod för proportionalitetsbedömningen eller om bedömningen 

varierar från fall till fall. Det slutliga ändamålet med rättsfallsanalysen är att jämföra de 

metoder för proportionalitetsbedömningen som kommer till uttryck i de olika 

domstolarna och besvara frågan om domstolarnas proportionalitetskrav harmonierar 

med varandra eller om olika krav uppställs i respektive domstol.  

För att underlätta förståelsen av rättsfallsanalysen kommer jag även redogöra kort 

för de regler som gäller på området för diskriminering i arbetslivet. Dessutom kommer 

jag översiktligt utreda hur de olika domstolarnas proportionalitetskrav har beskrivits i 

den juridiska doktrinen och i lagmotiv. Syftet med denna utredning är att presentera en 

bakgrund till den närmare rättsfallsanalysen samt att besvara frågan om den teoretiska 

beskrivning av proportionalitetskravet som presenteras i litteratur och förarbeten 

stämmer överens med hur domstolarna tillämpar detta krav i de utvalda rättsfallen. 

1.3 Avgränsningar 

Ämnet för den här uppsatsen är diskriminering i arbetslivet. Det betyder att 

diskriminering inom andra samhällsområden faller utanför framställningen. I den mån 

det är relevant för arbetslivet kommer jag referera till rättspraxis som rör 

proportionalitetsbedömningen inom andra områden, men den närmare rättsfallsanalysen 

kommer endast beröra diskriminerande åtgärder som vidtagits av en arbetsgivare 

gentemot en arbetstagare eller arbetssökande. Eftersom rättsfallen i EU-domstolen och 

Europadomstolen berör frågan om nationell rätt är förenlig med EU-rätten respektive 

Europakonventionen kommer analysen av dessa domar även att behandla de nationella 

lagregler och domstolsavgöranden som möjliggjort den aktuella arbetsgivaråtgärden. 

Med begreppet åtgärd avses i den här uppsatsen sådana beslut, tillämpning av 

kriterium och andra förfaringssätt från en arbetsgivares sida som ger upphov till 

diskriminering, men potentiellt kan rättfärdigas. Andra förfaranden som har samband 

med arbetslivet, till exempel beslut om lagstadgad föräldrapenning, sjukersättning och 

pension, lämnas alltså utanför utredningen, såvida de inte utgör arbetsgivarförmåner. 
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Regler om icke-diskriminering återfinns i ett stort antal regionala och 

internationella instrument.11 Jag har dock valt att endast beröra Europakonventionen 

och de EU-direktiv som legat till grund för den svenska diskrimineringslagen, närmare 

bestämt likabehandlingsdirektivet, arbetslivsdirektivet samt direktivet mot etnisk 

diskriminering. Även förbudet mot könsdiskriminering avseende lönevillkor i artikel 

157 EUF-fördraget kommer behandlas, då tillämpningsområdet för denna artikel 

överlappar likabehandlingsdirektivet. Detta betyder att förbudet mot diskriminering på 

grund av nationalitet i artikel 18 i EUF-fördraget samt förbudet mot diskriminering i 

artikel 21 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna lämnas 

utanför framställningen. Inte heller skyddet mot diskriminering i FN:s konventioner 

eller andra internationella traktat kommer beröras. 

Uppsatsen kommer endast beröra sådana arbetsgivaråtgärder som kan rättfärdigas 

enligt en generell undantagsregel i respektive regelverk. Andra mer specifikt utformade 

undantag från diskrimineringsförbudet kommer alltså inte behandlas.12 Detta innebär att 

uppsatsen kommer handla om åtgärder som kan utgöra antingen direkt eller indirekt 

diskriminering.13 Direkt diskriminering innebär, enligt 1 kap. 4 § 1 p. diskriminerings-

lagen, att en arbetsgivare missgynnar en person på grund av en viss egenskap. Indirekt 

diskriminering innebär, enligt 1 kap. 4 § 2 p. diskrimineringslagen, att en arbetsgivare 

tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som till synes är neutralt 

men som kan komma att missgynna individer som har en skyddad egenskap. I det 

                                              
11 Se till exempel FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, FN:s konvention 

om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder samt ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika 

värde och ILO:s konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. 
12 Det är bland annat möjligt att göra undantag från diskrimineringsförbudet då diskrimineringen har 

samband med en egenskap som är ett verkligt och avgörande yrkeskrav, se 2 kap. 2 § 1 p. 

diskrimineringslagen. Avsteg från diskrimineringsförbudet kan även medges om syftet är att främja 

likabehandling, så kallad positiv särbehandling, vilket regleras i 2 kap. 2 § 2 p. diskrimineringslagen. EU-

domstolen har behandlat positiva åtgärder som ett avsteg från likabehandlingsprincipen och förklarat att 

dessa åtgärder ska bedömas restriktivt, se mål C-450/93 Kalanke p. 21 och mål C-409/95 Marschall p. 32. 

Europadomstolen har klargjort att särbehandling av en grupp som syftar till att åtgärda faktisk ojämlikhet, 

dvs. positiv särbehandling, inte strider mot Europakonventionen. Tvärtom kan underlåtenhet att åtgärda 

ojämlikhet utgöra ett brott mot artikel 14 i konventionen, se Stec m.fl. mot Storbritannien p. 51. 
13 Enligt Europakonventionen kan alla diskriminerande åtgärder rättfärdigas, oavsett om de utgör direkt 

eller indirekt diskriminering, men enligt den svenska diskrimineringslagen och EU-direktiven är det som 

huvudregel endast möjligt att rättfärdiga indirekt diskriminering, se avsnitt 2 nedan. En anledning till 

denna åtskillnad kan vara att direkt diskriminering grundar sig på de personliga egenskaperna hos en 

individ, varför denna typ av diskriminering kan anses mer kränkande än då åtgärden endast har indirekt 

samband med individens person, se Gill och Monaghan s. 115 samt Ellis s. 166.   
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senare fallet handlar det alltså om en åtgärd som tillämpas på samma sätt för alla men 

som kan få särskilt negativa effekter för en viss grupp av personer.14  

De diskrimineringsgrunder som kommer behandlas närmare i uppsatsen är kön, 

etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.15 Övriga grunder som 

skyddas i den svenska lagstiftningen – könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

sexuell läggning – lämnas utanför framställningen. Anledningen till detta är att jag valt 

att fokusera på de diskrimineringsgrunder som prövats av de olika domstolarna i störst 

utsträckning och därmed givit upphov till flest illustrativa rättsfall.  

1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt om valet av metod och material 

I den här uppsatsen används en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt. 

Denna metod går ut på att konsultera de rättskällor som erkänns enligt rättskälleläran.16 

I svensk rätt utgör lagar och andra föreskrifter bindande rättskällor, medan förarbeten, 

prejudikat och doktrin hör till de källor som bör beaktas för att utreda vad som är 

gällande rätt i en viss fråga.17 Avseende rättkällornas inbördes dignitet kommer lagtext 

högst upp hierarkin, följt av prejudikat och förarbeten, och därefter doktrin.18 

Eftersom uppsatsen berör rättsregler på såväl svensk som europeisk nivå kommer 

jag även beakta rättskällor som härrör från EU och Europarådet. Som medlem av EU är 

den svenska staten och dess myndigheter skyldiga att agera i enlighet med EU-rätten, se 

2-3 §§ lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen. Denna skyldighet inbegriper att beakta såväl de rättsakter som utfärdas av 

EU:s institutioner som EU-domstolens praxis i den nationella rättstillämpningen.19 EU-

domstolen är nämligen den domstol som är behörig att pröva frågor om tolkning och 

                                              
14 Skyddet mot indirekt diskriminering utgör ett komplement till förbudet mot direkt diskriminering 

eftersom det tar sikte på att åstadkomma substantiell likabehandling. Formell likabehandling innebär att 

lika fall ska behandlas lika, vilket uppnås genom förbudet mot direkt diskriminering. Substantiell 

likabehandling, å andra sidan, innebär att hänsyn måste tas till de effekter som en viss åtgärd har för en 

viss grupp av människor, se O’Connell s. 213, Hepple 2008 s. 4 f. samt Fredman 2011 s. 8 ff. Begreppet 

substantiell likabehandling kan även betyda att olika fall måste behandlas olika, se Gerards 2005 s. 230.  
15 De olika diskrimineringsgrunderna som berörs i uppsatsen definieras närmare i avsnitt 2.4 nedan.  
16 Lehrberg s. 203 f. och Peczenik s. 144 ff. 
17 Peczenik s. 144 ff.  
18 Lehrberg s. 106 ff. och Bernitz m.fl. s. 31 ff. 
19 Strömholm 1996 s. 322. 
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tillämpning EU-direktiven, och domstolens avgöranden är bindande för de nationella 

myndigheterna.20 Dessutom är svenska domstolar skyldiga att tillämpa Europa-

konventionen, vilken gäller som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Enligt artikel 32.1 Europakonventionen är Europadomstolen 

behörig att avfatta avgöranden i frågor om tolkning och tillämpning av konventionen, 

varför det även är nödvändigt att beakta Europadomstolens praxis.21  

Som huvudsakligt tillvägagångssätt för att belysa gällande rätt avseende 

proportionalitetskravet har jag valt att analysera rättsfall från EU-domstolen, 

Europadomstolen och Arbetsdomstolen.22 Att undersöka domstolarnas rättstillämpning 

är relevant dels eftersom domstolarnas avgöranden illustrerar hur lagreglerna får 

genomslag i praktiken, dels eftersom avgöranden från de högsta domstolsinstanserna i 

sig utgör rättskällor som ger uttryck för gällande rätt.23 För att presentera en bakgrund 

till rättsfallsanalysen kommer jag även redogöra för hur proportionalitetskravet i 

respektive regelverk har beskrivits i doktrin och förarbeten. 

En nackdel med att använda rättsfallsanalys som utredningsmetod är att det är 

svårt att avgöra, på grundval av domskälen i sig, vilken generell betydelse avgörandet 

har utanför ramarna för det aktuella fallet.24 En fördel med denna metod är dock att 

domstolarnas avgöranden ger rättsreglerna betydelse i konkreta fall på ett sätt som är 

ovärderligt för att förstå deras innehåll. Genom att analysera domstolarnas 

rättstillämpning närmare kommer jag alltså kunna belysa rättsreglernas praktiska 

genomslag och närmare innebörd. Eftersom proportionalitetskravets praktiska betydelse 

avgörs av hur domstolarna tillämpar detta krav i sin dömande verksamhet kommer jag 

analysera hur domstolarna går till väga för att besvara frågan om en diskriminerande 

åtgärd är proportionerlig eller inte.  

                                              
20 Strömholm 1996 s. 324. 
21 Se vidare avsnitt 2.5 nedan angående svenska myndigheters bundenhet av EU-domstolens respektive 

Europadomstolens praxis.  
22 Arbetsdomstolen är högsta prövoinstans i tvister om diskriminering i arbetslivet i Sverige, se 6 kap. 1 § 

diskrimineringslagen och 2 kap. lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.  
23 Peczenik s. 155 ff.  
24 Se närmare Lehrberg s. 153 f. och Bernitz m.fl. s. 154 ff.  
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1.4.2 Närmare om proportionalitetsbedömningen 

Rättsfallsanalysen i den här uppsatsen avser den proportionalitetsbedömning som äger 

rum i de olika domstolarna vid prövningen av om en diskriminerande åtgärd kan 

rättfärdigas. Proportionalitetsbedömning används i den här uppsatsen som benämning 

för domstolarnas prövning av förhållandet mellan de skäl som ligger bakom den 

diskriminerande åtgärden och den diskriminerande effekt som åtgärden ger upphov till. 

Med proportionalitetskrav menas de krav som respektive domstol uppställer för att 

relationen mellan åtgärdens bakomliggande ändamål och dess negativa effekter ska vara 

sådan att åtgärden anses rättfärdigad.  

För tydlighetens skull är det viktigt att klargöra att inget av regelverken uppställer 

ett uttryckligt krav på proportionalitet, och detta begrepp används endast sporadiskt i 

praxis. I proportionalitetskravet inryms istället en rad olika rekvisit, vars förmuleringar 

skiljer sig mellan de olika regelverken och som inte helt kan separeras från varandra.25 

Detta medför att ramarna för proportionalitetsbedömningen är varierande och något 

oklara. Bedömningen kompliceras ytterligare av det faktum att proportionalitetskravet 

även fungerar som en bevisregel.26 Rena bevisfrågor, dvs. frågor om hur parternas 

bevisning ska värderas, kommer dock inte beröras i den här uppsatsen. 

För att göra en systematisk jämförelse av domstolarnas proportionalitetskrav har 

jag valt att titta närmare på ett par bestämda aspekter av proportionalitetsbedömningen. 

Den första aspekt jag kommer fokusera på i min rättsfallsanalys är den diskriminerande 

åtgärdens ändamålsenlighet. En fråga i denna del av bedömningen är om domstolarna 

uppställer ett krav på att åtgärden måste vara nödvändig för att uppnå syftet bakom 

åtgärden i den meningen att det valda tillvägagångssättet måste vara det minst 

diskriminerande alternativet för att uppnå målet. Den andra aspekten jag kommer 

belysa närmare är i vilken utsträckning domstolarna gör någon avvägning mellan de 

motstående intressen som berörs av åtgärden. I denna bedömning är frågan om och i så 

fall hur domstolarna värderar de olika intressena och väger dem mot varandra, eller om 

det går att urskilja en intresseavvägning i domstolarnas bedömning på något annat sätt.  

                                              
25 De rekvisit som ger uttryck för proportionalitetskravet beskrivs i avsnitt 2 nedan. 
26 SOU 2002:43 s. 169. Se även Fransson s. 258 ff. 
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1.4.3 Närmare om urvalet av rättsfall 

Eftersom det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra 

praxis från EU-domstolen, Europadomstolen och Arbetsdomstolen har jag behövt göra 

ett urval av de rättsfall från respektive domstol som berör proportionalitetskravet vid 

diskriminering i arbetslivet.  

Från EU-domstolen finns en omfattande praxis angående proportionalitets-

bedömningen i diskrimineringsfall. Vissa av de rättsfall jag hänvisar till i min 

genomgång grundar sig på numera upphävda direktiv vars regler har förts samman i det 

nuvarande likabehandlingsdirektivet. Eftersom det inte finns någon avgörande skillnad 

mellan proportionalitetskravet enligt de äldre reglerna och det nuvarande 

likabehandlingsdirektivet är det relevant att beakta även äldre rättsfall.27 Avseende den 

närmare rättsfallsanalysen har jag dock valt att endast titta närmare på rättsfall som 

avgjorts sedan år 2000. Syftet med detta är att göra en aktuell analys av gällande rätt, 

samt att begränsa antalet rättsfall till en hanterbar mängd. Jag har därför valt ut ett 

mindre antal rättsfall från EU-domstolen från den aktuella perioden som direkt berör 

proportionalitetskravet och som rör olika diskrimineringsgrunder. De grunder som 

aktualiseras i EU-domstolens praxis är kön, funktionshinder och ålder.  

I detta sammanhäng är det viktigt att påpeka vilken typ av avgöranden som läggs 

till grund för rättsfallsanalysen. EU-domstolens domar avfattas ofta i form av 

förhandsavgöranden, vilka inte är avsedda att utgöra en fullständig bedömning av 

omständigheterna i fallet. Dessa avgöranden syftar istället till att ge de nationella 

myndigheterna vägledning i frågor om hur EU-rättsakter ska tillämpas, se artikel 19.3 

EU-fördraget. Detta medför att avgörandena kan vara relativt kortfattade, och alla frågor 

berörs inte av EU-domstolen.28 Många avgöranden – däribland de fall som jag valt ut 

för min analys – innehåller dock tillräckligt mycket information för att läggas till grund 

för slutsatser i frågan vad som krävs för att en åtgärd ska anses proportionerlig.  

Från Europadomstolen finns en stor mängd rättsfall som berör proportionalitets-

bedömningen vid rättighetsinskränkningar enligt Europakonventionen. Eftersom 

proportionalitetsprincipen är en generell princip som genomsyrar all Europadomstolens 

                                              
27 Burri s. 88 samt Gill och Monaghan s. 117.  
28 Se Burri s. 82 och Gerards 2005 s. 235 f. 
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praxis är det relevant att beakta fall utanför arbetslivets område.29 För att redogöra för 

bakgrunden till och framväxten av proportionalitetsbedömningen i Europadomstolen 

kommer jag därför referera till rättsfall som rör olika typer av rättighetsinskränkningar 

inom olika områden. För den närmare analysen har jag valt ut ett mindre antal fall om 

diskriminering i arbetslivet som har avfattats sedan år 2000. Rättsfallen berör 

diskrimineringsgrunderna kön, funktionsnedsättning och religion.  

Även Arbetsdomstolen har prövat ett antal fall som berör proportionalitetskravet 

vid rättfärdigande av diskriminering sedan år 2000. För att begränsa rättsfallsanalysen i 

uppsatsen till en hanterbar volym har jag valt ut ett mindre antal fall för närmare analys. 

De diskrimineringsgrunder som aktualiseras i fallen från Arbetsdomstolen är kön, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds, i avsnitt två, med en redogörelse för de regler som ligger till grund för 

förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Först beskrivs reglerna på europeisk nivå och 

därefter den svenska lagstiftningen. Sedan, i avsnitt tre, följer en analys av EU-

domstolens tillämpning av proportionalitetskravet vid rättfärdigande av diskriminerande 

åtgärder. Därefter följer av en analys av Europadomstolens rättspraxis angående 

proportionalitetskravet, samt en jämförelse med EU-domstolens praxis, i avsnitt fyra. I 

avsnitt fem analyseras avgöranden från Arbetsdomstolen och en jämförelse görs med 

rättstillämpningen i de europeiska domstolarna. Slutligen, i avsnitt sex, framförs mina 

sammanfattande slutsatser angående proportionalitetskravet i de olika domstolarna. 

  

                                              
29 Europadomstolen har klargjort att ett krav på proportionalitet vid rättighetsinskränkningar finns 

inkluderat i konventionen som helhet, se Soering mot Storbritannien p. 89 samt Sporrong och Lönnroth 

mot Sverige p. 69. Se vidare avsnitt 2.2 nedan. 
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2 Förbudet mot diskriminering i arbetslivet 

2.1 EU-direktiven  

Skyddet mot diskriminering har en lång historia och en stark ställning inom EU-rätten. I 

artikel 10 EUF-fördraget stadgas att unionen ska bekämpa all diskriminering på grund 

av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och 

sexuell läggning. Artikel 19 i fördraget ger EU befogenhet att vidta åtgärder för att 

bekämpa diskriminering på dessa grunder. Dessutom anges i artikel 157 EUF-fördraget 

att staterna ska säkerställa att principen om lika lön för lika arbete oavsett kön tillämpas 

inom unionen. Denna artikel har givit upphov till en omfattande rättspraxis som haft 

stor betydelse för utvecklingen av skyddet mot könsdiskriminering, och principerna för 

proportionalitetsbedömningen som fastslogs i EU-domstolens tidiga praxis angående 

lönediskriminering lades senare till grund för reglerna om rättfärdigande av 

diskriminering i direktiven.30  

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet regleras i tre olika EU-direktiv, vilka tar 

sikte på olika diskrimineringsgrunder. Direktivet mot etnisk diskriminering förbjuder 

diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, likabehandlingsdirektivet 

förbjuder diskriminering på grund av kön och arbetslivsdirektivet förbjuder 

diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning. Diskrimineringsförbudet ska tillämpas inom såväl offentlig som privat 

sektor och gäller bland annat arbetsvillkor samt villkor för anställning och befordran, se 

artikel 3 direktivet mot etnisk diskriminering, artiklarna 4 och 14 likabehandlings-

direktivet samt artikel 3 arbetslivsdirektivet.  

Enligt EU-direktiven finns en generell möjlighet att rättfärdiga indirekt 

diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Denna möjlighet ligger inbäddad i 

definitionen av indirekt diskriminering, vilken är densamma i de olika direktiven: 

otillåten indirekt diskriminering anses föreligga när en skenbart neutral bestämmelse, ett 

kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer på någon av de skyddade 

grunderna, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt motiveras av 

                                              
30 Burri s. 87 och Meenan s. 19 f. Därmed är EU-domstolens praxis om lönediskriminering relevant för 

tolkningen av direktiven, se Baker 2008 s. 310. 
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ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga, se 

artikel 2.2.b direktivet mot etnisk diskriminering, artikel 2.1.b likabehandlingsdirektivet 

och artikel 2.2.b arbetslivsdirektivet. Avgörande för frågan om indirekt diskriminering 

ägt rum är med andra ord om åtgärden utgör ett lämpligt och nödvändigt medel för att 

uppnå ett berättigat mål. För att avgöra detta måste det prövas om åtgärden är 

proportionerlig.31 Det är alltså vid prövningen av dessa rekvisit som EU-domstolens 

proportionalitetsbedömning aktualiseras.  

Om diskrimineringen beror på ålder är det även möjligt att rättfärdiga direkt 

diskriminering. I arbetslivsdirektivet föreskrivs nämligen att otillåten särbehandling på 

grund av ålder inte ska anses föreligga om den på ett objektivt och rimligt sätt kan 

rättfärdigas av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad 

och yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och 

nödvändiga, se artikel 6 arbetslivsdirektivet. Denna formulering stämmer överens med 

definitionen av indirekt diskriminering, med den skillnaden att direktivet anger olika 

typer av ändamål som anses berättigade. Även vid rättfärdigande av direkt ålders-

diskriminering uppställs alltså ett krav på att åtgärden ska vara lämplig och nödvändig 

för att uppfylla ett berättigat syfte, eller med andra ord att den ska vara proportionerlig.  

Rekvisiten för att en diskriminerande åtgärd ska kunna rättfärdigas måste tolkas i 

ljuset av det proportionalitetskrav som etablerats i EU-domstolens praxis. I en rad 

rättsfall om lönediskriminering har EU-domstolen uttalat att indirekt diskriminering kan 

rättfärdigas om det finns sakliga skäl bakom särbehandlingen som inte har samband 

med könstillhörighet.32 I det principiellt viktiga fallet Bilka uttalade EU-domstolen att 

en diskriminerande åtgärd kan rättfärdigas om den motsvarar ett verkligt behov hos 

verksamheten samt är lämplig och nödvändig för att uppfylla detta behov.33 I det senare 

fallet Enderby klargjorde domstolen att en åtgärd är nödvändig endast om syftet kan 

motivera hela den diskriminerande effekt som åtgärden ger upphov till.34 Dessa rättsfall 

har i doktrin tolkats som att proportionalitetskravet är uppfyllt endast om det inte finns 

                                              
31 Bowers och Moran s. 312 f. 
32 Mål C-17/05 Cadman p. 28, mål C-320/00 Lawrence m.fl. p. 12 samt mål C-381/99 Brunnhofer p. 28. 
33 Mål C-170/84 Bilka p. 37. Formuleringen verkligt behov i EU-domstolens tidiga praxis har bytts ut 

mot berättigat mål i direktiven, men innerbörden är densamma, se Meenan s. 19 f. 
34 Mål C-127/92 Enderby p. 27-29. 
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några mindre ingripande handlingsalternativ för att uppnå det eftersökta målet.35 EU-

domstolens tillämpning av proportionalitetskravet behandlas närmare i avsnitt 3 nedan. 

2.2 Europakonventionen 

Europakonventionen tillerkänner enskilda individer en rad grundläggande rättigheter i 

förhållande till staten och statliga myndigheter.36 Konventionen är direkt tillämplig i 

förhållandet mellan arbetstagare och offentliga arbetsgivare eftersom dessa är 

representanter för staten,37 men medlemsstaterna har även en positiv skyldighet att se 

till att individens rättigheter inte inskränks av andra privata rättssubjekt. Detta innebär 

att åtgärder av privata arbetsgivare kan angripas med stöd av konventionen om staten 

har underlåtit att skydda individens rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.38  

Europakonventionen innehåller ett uttryckligt skydd mot diskriminering avseende 

åtnjutandet av de rättigheter som skyddas i konventionen. I artikel 14 fastslås att 

skyddet för individens rättigheter 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. Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att otillåten diskriminering ska 

anses föreligga: åtgärden måste påverka en skyddad rättighet, den måste ha samband 

med en diskrimineringsgrund, den måste ha negativa effekter för personer som omfattas 

av diskrimineringsgrunden och den måste vara sådan att den inte kan rättfärdigas.39  

Den första förutsättningen, samband med en konventionsskyddad rättighet, följer 

av att artikel 14 endast är tillämplig då den diskriminarande åtgärden har påverkat 

någon av de rättigheter som skyddas i de övriga, så kallade materiella, artiklarna.40 

                                              
35 Baker 2008 s. 4, Fredman 2014 s. 356 och Tridimas s. 68. 
36 Eftersom Europakonventionen vänder sig till stater kan Europadomstolen endast pröva fall där en 

enskild klagande har en stat som motpart, se artikel 34 i konventionen. Konventionens ställning som lag i 

Sverige innebär dock att svenska domstolar kan tillämpa konventionen även i tvister mellan enskilda 

rättssubjekt, se AD 1998 nr 17. 
37 Svenska Lokmannaförbundet mot Sverige p. 37. Se även Gerards 2005 s. 118.  
38 Se Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 91 och p. 108 avseende statens positiva skyldighet att skydda 

artikel 9 ensam respektive i kombination med artikel 14 samt I.B. mot Grekland p. 68-69 avseende plikten 

att skydda artikel 8 i kombination med artikel 14. 
39 Baker 2008 s. 318. 
40 I protokoll 12 till Europakonventionen stadgas ett diskrimineringsförbud avseende alla rättigheter som 

skyddas i det nationella rättssystemet. Sverige har dock inte skrivit under detta protokoll. 
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Europadomstolen har dock varit liberal i sin tolkning av sambandskravet.41 

Omständigheterna i målet måste vara sådana att de kan hänföras till en materiell artikel, 

men det behöver inte föreligga ett brott mot artikeln.42 Ibland undviker domstolen 

sambandskravet helt och hållet genom att behandla den diskriminerande behandlingen 

som en rättighetsinskränkning i sig.43 I dessa fall bedöms diskrimineringen inte enligt 

artikel 14 utan enligt en materiell artikel.44  

När det gäller diskriminerande åtgärder som vidtas av en arbetsgivare kan det vid 

första anblick vara svårt att se vilken konventionsskyddad rättighet som påverkats. 

Domstolen har emellertid fastslagit att en åtgärd som utestänger en viss grupp 

människor från arbete inom den privata sektorn strider mot artikel 8, som skyddar 

enskildas familj- och privatliv.45 En arbetsgivares beslut att inte förnya ett arbets-

kontrakt omfattas också av artikel 8, eftersom en individs arbete har stor betydelse för 

dennes privatliv.46 Denna praxis ger uttryck för tanken att en rätt till arbete kan härledas 

ur artikel 8. Men detta betyder inte att alla arbetsgivaråtgärder kan angripas med stöd av 

konventionen, utan åtgärden måste ha en negativ effekt på arbetstagarens privatliv.47 

Diskriminering på grund av religion kan även innefattas under artikel 9, som skyddas 

samvets- och religionsfriheten.48  

Den andra förutsättningen för att diskriminering ska anses föreligga är att den 

aktuella företeelsen har ett samband med en diskrimineringsgrund. Uppräkningen av de 

grunder som skyddas är inte uttömmande, utan formuleringen eller annan status innebär 

att artikel 14 kan omfatta andra grunder. Även grunder som beror på en persons egna 

livsval kan skyddas, till exempel medlemskap i ett kommunistiskt parti.49  

                                              
41 Baker 2006 s. 714 ff. samt Gerards 2005 s. 103 ff.  
42 Inze mot Österrike p. 36 samt Schmidt och Dahlström mot Sverige p. 39. Om en rättighet har utvidgats 

i den nationella rättsordningen gäller artikel 14 även i förhållande till det utvidgade rättighetsskyddet, se 

Belgiska språkmålet sektion 1 B p. 9. Se även Arai-Takahashi s. 166 och Baker 2006 s. 716. 
43 O’Connell s. 215. 
44 En separat prövning av artikel 14 sker endast om åtgärdens diskriminerande natur är av väsentlig vikt, 

om den diskriminerande effekten rör en annan aspekt av fallet eller en juridiskt intressant fråga, eller om 

yrkandet avseende den materiella artikeln ogillas, se Burri s. 82 och Gerards 2005 s. 113. 
45 Sidabras och Dziautas mot Litauen p. 47.  
46 Fernández Martínez mot Spanien p. 109-113. 
47 O’Connell s. 217. 
48 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 94, 99, 106 och 109. 
49 Vogt mot Tyskland p. 59-60. 
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Den tredje förutsättningen för att diskriminering ska anses föreligga är att 

klaganden har behandlats sämre än andra personer. Detta steg i prövningen innebär att 

en jämförelse måste göras mellan klaganden och personer som inte omfattas av den 

aktuella grunden.50 Om åtgärden ger upphov till indirekt diskriminering går jämförelsen 

ut på att besvara frågan om en viss grupp av personer drabbats hårdare av åtgärden än 

andra. Otillåten indirekt diskriminering föreligger nämligen om en generell företeelse 

har en oproportionerligt stor negativ effekt för en viss grupp av personer.51 

Den fjärde och sista förutsättningen för att otillåten diskriminering ska anses 

föreligga är att åtgärden inte kan rättfärdigas. I artiklarna 8-11 Europakonventionen 

stadgas att en rättighetsinskränkning kan rättfärdigas om den är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle, vilket inbegriper ett krav på proportionalitet.52 Denna 

formulering återfinns inte uttryckligen i de övriga artiklarna, men Europadomstolen har 

uttalat att det finns en outtalad möjlighet att rättfärdiga rättighetsinskränkningar 

avseende övriga artiklar i konventionen.53 Domstolens praxis ger vid handen att en 

inskränkning kan rättfärdigas om den uppfyller ett tvingande samhälleligt intresse, de 

skäl som angivits som motivering är relevanta och tillräckliga och åtgärden är 

proportionerlig i förhållande till det eftersökta målet.54 Det är i prövningen av dessa 

rekvisit som Europadomstolens proportionalitetsbedömning aktualiseras. 

Första gången proportionalitetskravet prövades avseende inskränkningar av artikel 

14 var i det så kallade belgiska språkmålet. Europadomstolen uttalade då att en 

diskriminerande åtgärd kan rättfärdigas om åtskillnaden har en objektiv och godtagbar 

grund, vilket innebär att olikheten i behandlingen måste ha ett legitimt ändamål och att 

det måste finnas rimliga proportioner mellan detta ändamål och de medel som 

                                              
50 Denna jämförelse görs dock inte alltid på ett tydligt sätt, utan ibland blandas jämförelsen ihop med 

andra frågor, se Baker 2008 s. 318 och O’Connell s. 218. 
51 D.H. m.fl. mot Tjeckien p. 175, Hugh Jordan mot Storbritannien p. 154 och Hoogendijk mot 

Nederländerna sektion B p. 2. I sin tidigare praxis fokuserade Europadomstolen främst på direkt 

diskriminering, men under senare år har domstolen varit mer villig att ta hänsyn till indirekt 

diskriminering, se O’Connell s. 220 f. Men Europadomstolen tycks ålägga staterna ett ännu mer 

långtgående ansvar för att uppnå substantiell likabehandling. Otillåten diskriminering kan nämligen 

föreligga om staten underlåter att behandla personer olika då deras situationer är väsentligt olika, se 

Thlimmenos mot Grekland p. 44.  
52 Danelius s. 53 
53 Gerards 2013 s. 466 f. och Christoffersen s. 78 ff.  
54 Sunday Times mot Storbritannien p. 62. Se även Fordham och de la Mare s. 53 samt Eissen s. 126 ff. 
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använts.55 I doktrin har Europadomstolens proportionalitetskrav tolkats som ett krav på 

att det ska råda en rimlig balans mellan intresset av det eftersöka målet och det 

motstående intresset av icke-diskriminering.56 Proportionalitetsbedömningen i Europa-

domstolens rättspraxis kommer beröras närmare i avsnitt 4.  

2.3 Diskrimineringslagen 

I svensk lagstiftning återfinns förbudet mot diskriminering i arbetslivet i 2 kap. 1 § 

diskrimineringslagen. Lagens diskrimineringsförbud motsvarar det som tidigare fanns i 

en rad olika lagar på området, vilka i sin tur byggde på de EU-direktiv som berörts i 

avsnitt 2.1 ovan.57 Av lagtexten framgår att skyddet mot diskriminering gäller för såväl 

arbetstagare som arbetssökande, praktikanter och de som gör förfrågan om arbete. De 

diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen identifieras i 1 kap. 4 §. De skyddade 

grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Av definitionerna av direkt respektive indirekt diskriminering i 1 kap. 4 § 

diskrimineringslagen framgår att missgynnande behandling är en förutsättning för att 

otillåten diskriminering ska vara för handen. Vid direkt diskriminering anses ett 

missgynnande föreligga om en viss person försätts i ett sämre läge eller går miste om en 

förmån.58 Det måste även klarläggas om den berörda individen har missgynnats i 

jämförelse med hur en annan person, som inte har den aktuella skyddade egenskapen, 

skulle ha behandlats. Jämförelsen kan göras med en faktiskt eller en hypotetisk 

person.59 Slutligen måste det finnas ett orsakssamband mellan diskrimineringsgrunden 

och missgynnandet. Det krävs inte att arbetsgivaren haft för avsikt att diskriminera, utan 

det är tillräckligt om diskrimineringsgrunden varit en av flera orsaker bakom åtgärden.60  

Vid indirekt diskriminering anses ett missgynnande vara för handen när en 

företeelse typiskt sett missgynnar personer som tillhör någon av de grupper som 

                                              
55 Belgiska språkmålet sektion 1 B p. 10. Se även Danelius s. 520. 
56 Baker 2008 s. 309 och s. 319, Eissen s. 144 samt Arai-Takahashi s. 14. 
57 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
58 Prop. 2007/08:95 s. 486 f.  
59 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
60 Prop. 2007/08:95 s. 488 f. 
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skyddas i lagen. Missgynnandet kan bestå i att vissa personer har svårare att uppfylla ett 

kriterium eller att åtgärden medför en negativ effekt för en viss grupp.61 För att avgöra 

om den skyddade gruppen missgynnas av åtgärden ska en jämförelse göras med 

personer som inte tillhör denna grupp. Det krävs inte att den negativa effekten faktiskt 

har inträffat, utan det räcker att det finns en risk för missgynnande.62 

Liksom EU-direktiven medger diskrimineringslagen att indirekt diskriminering 

kan rättfärdigas. Indirekt diskriminering definieras i 1 kap. 4 § 2 p. diskrimineringslagen 

som att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer som har en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

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

nödvändiga för att uppnå syftet. Diskrimineringslagen föreskriver vidare, i likhet med 

arbetslivsdirektivet, att direkt diskriminering på grund av ålder kan rättfärdigas. Ett 

sådant rättfärdigande förutsätter att särbehandlingen har ett berättigat syfte och att de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, se 2 kap. 2 § 4 p. 

diskrimineringslagen. Kravet för rättfärdigande av direkt åldersdiskriminering 

motsvarar alltså i stort det som gäller vid rättfärdigande av indirekt diskriminering.63  

Det första kravet för att diskriminering ska kunna rättfärdigas är att åtgärden har 

ett berättigat syfte. I propositionen till diskrimineringslagen anges att syftet måste vara 

tillräckligt viktigt för att kunna motivera avsteg från diskrimineringsförbudet.64 För att 

anses vara tillräckligt viktigt måste syftet vara sådant att det objektivt sett motiverar att 

arbetsgivaren uppställer vissa krav på arbetstagarna eller tillämpar vissa regler på 

arbetsplatsen. Syftet bakom åtgärden kan relatera till verksamhetsbehov hos 

arbetsgivaren. Exempel på åtgärder som kan uppfylla verksamhetsmässiga behov är 

bestämmelser som rör säkerhet, kompetenskrav och arbetsuniformer.65 Arbetsgivaren 

kan även hänvisa till samhälleliga behov för att rättfärdiga en diskriminerande åtgärd. 

Ett exempel på en åtgärd som uppfyller ett samhälleligt behov är att arbetsgivaren 

                                              
61 Prop. 2007/08:95 s. 490. 
62 SOU 2006:22 s. 364 ff. 
63 Prop. 2007/08:95 s. 179. 
64 Prop. 2007/08:95 s. 491. 
65 Iseskog s. 63. 



 

 

18 

 

implementerat en policy för att aktivt främja jämställdhet på arbetsplatsen eller 

underlätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning.66  

Formuleringen av kravet på ett berättigat syfte i diskrimineringslagen skiljer sig 

något åt från EU-direktiven, då den svenska lagen inte uttryckligen föreskriver att syftet 

med den diskriminerande företeelsen måste kunna motiveras objektivt. Avsikten tycks 

dock inte vara att proportionalitetskravet ska vara lägre ställt enligt den svenska 

definitionen. I propositionen till lagen uttalas nämligen att prövningen av åtgärden ska 

vara objektiv på så vis att den ska ske utan otillbörliga hänsynstaganden.67   

Det andra kravet för att rättfärdigande ska kunna ske är att den diskriminerande 

åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. Dessa rekvisit ger uttryck för att 

den diskriminerande åtgärden ska vara proportionerlig. För att en åtgärd ska anses 

proportionerlig krävs i princip, enligt propositionen till diskrimineringslagen, att det inte 

finns några andra icke-diskriminerande handlingsalternativ för att uppnå syftet. Vidare 

föreskrivs att kravet på proportionalitet innefattar en intresseavvägning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare.68 Arbetsdomstolens tillämpning av proportionalitets-

kravet i diskrimineringslagen behandlas i avsnitt 5 nedan.  

2.4 Närmare om diskrimineringsgrunderna 

Av redogörelsen ovan framgår att EU-direktiven, Europakonventionen och 

diskrimineringslagen förbjuder missgynnande åtgärder som beror på en viss 

diskrimineringsgrund. Europakonventionens uppräkning av skyddade grunder är inte 

uttömmande, men EU-direktiven och diskrimineringslagen skyddar endast de grunder 

som specifikt anges i regelverken. De grunder som behandlas i rättsfallsanalysen i den 

här uppsatsen är kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. 

Eftersom analysen berör fall där olika diskrimineringsgrunder aktualiseras är det 

angeläget att förstå vad som skiljer de olika grunderna från varandra. Deras särdrag kan 

nämligen ha betydelse för det proportionalitetskrav som domstolarna tillämpar, vilket är 

viktigt att ha i åtanke vid en jämförelse mellan rättsfallen. Innan det är dags gå igenom 

                                              
66 Prop. 1997/98:177 s. 29. 
67 Prop. 2007/08:95 s. 104.  
68 Prop. 2007/08:95 s. 491. 
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rättsfallen är det därför på sin plats med en kort redogörelse för innebörden av de 

aktuella diskrimineringsgrunderna, deras bakgrund och särdrag. 

Diskrimineringsgrunden kön omfattar det faktum att någon är man eller kvinna 

eller att någon avser att genomgå eller har genomgått ett könsbyte, se 1 kap. 5 § 

diskrimineringslagen. Även egenskaper som är oupplösligen förenade med ett visst kön, 

till exempel graviditet, omfattas av begreppet.69 Förbudet mot könsdiskriminering på 

har en lång historia inom EU-rätten. Diskriminering av på grund av kön avseende löner 

var den första form av diskriminering som förbjöds inom unionen. Motivet bakom 

förbudet var främst ekonomiskt, då det syftade till att säkerställa att vissa länder inte 

kunde dra ekonomiska fördelar genom att tillåta att kvinnor fick lägre löner än män.70  

Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet i diskrimineringslagen motsvarar 

uttrycket ras eller etniskt ursprung i direktivet mot etnisk diskriminering. Enligt 1 kap. 

5 § 1 st. 3 p. diskrimineringslagen omfattar denna diskrimineringsgrund egenskaper som 

hudfärg, etniskt ursprung och andra liknande förhållanden. Till skillnad mot förbudet 

mot könsdiskriminering, som varit en viktig fråga för EU sedan unionen bildades, var 

förbudet mot etnisk diskriminering ett relativt sent påfund; inte förrän 1998 fick unionen 

kompetens att utfärda rättsakter för att motverka etnisk diskriminering.71 Bakgrunden 

till diskrimineringsförbudet var den växande kritiken mot EU:s underlåtenhet att agera 

mot den ökande rasismen i Europa och skydda migranter.72 Ett annat skäl bakom 

förbudet mot etnisk diskriminering är att etniska minoriteter historiskt sett har 

marginaliserats i samhället och därmed är särskilt utsatta än idag. Europadomstolen har 

påpekat att staterna har en plikt att skydda etniska minoriteter som har en särskilt utsatt 

position i samhället, till exempel romer, och att ta hänsyn till deras särskilda behov.73 

Staterna måste med andra ord se till att dessa personer kan delta i samhällslivet på 

samma villkor som personer ur den etniska majoriteten. 

                                              
69 Diskriminering på grund av graviditet utgör i sig direkt könsdiskriminering eftersom endast kvinnor 

kan vara gravida, se mål C-177/88 Dekker p. 12. Det faktum att fler kvinnor än män tar ut 

föräldraledighet innebär dessutom att missgynnande på grund av föräldraledighet kan utgöra indirekt 

könsdiskriminering, se mål C-7/12 Riežniece p. 48. Idag finns särskilda regler som skyddar gravida och 

mammalediga kvinnor i likabehandlingsdirektivet och den svenska föräldraledighetslagen (1995:584). 
70 Idag har de ekonomiska argumenten mot diskriminering kompletterats med sociala argument som 

bygger på grundläggande mänskliga rättigheter och värdighet, se Fredman 2011 s. 35 och Meenan s. 13.  
71 Fredman 2011 s. 62. 
72 Bell s. 179.  
73 D.H. m.fl. mot Tjeckien p. 182. 
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Begreppet religion definieras inte närmare i diskrimineringslagen. I propositionen 

till lagen anges att någon legaldefinition av begreppet inte är nödvändig, men det 

understryks samtidigt att svåra gränsdragningar kan uppkomma mellan religiösa uttryck 

och uttryck som grundrar sig i kultur eller sedvänja. Kulturella uttryck som föranletts av 

religiösa föreställningar bör därför uppfattas som religiösa uttryck vid tillämpningen av 

diskrimineringslagen.74 Religion intar en särställning som diskrimineringsgrund 

eftersom religionsfriheten skyddas i artikel 9 Europakonventionen. Detta skydd 

innefattar en rätt att utöva sin religion utan inskränkningar, vilken hänger samman med 

en rätt att inte bli diskriminerad på grund av sin religiösa tro.75 I tidigare praxis har 

Europadomstolen uttalat att individer får finna sig i att inte kunna uttrycka sin religion 

på arbetsplatsen, varför ett sådant hinder inte kan ses som en rättighetsinskränkning.76 

Men i senare fall har domstolen förklarat att även inskränkningar av religionsfriheten på 

arbetsplatsen omfattas av konventionen.77  

Diskrimineringslagens begrepp funktionsnedsättning motsvarar uttrycket 

funktionshinder i arbetslivsdirektivet. EU-domstolen har uttalat att begreppet 

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

mentala skador som hindrar den berörda personen från att delta i arbetslivet.78 Denna 

diskrimineringsgrund omfattar alltså inte endast rörelse- hörsel- och synnedsättningar 

utan även sjukdomar, till exempel fetma, förutsatt att individens deltagande i arbetslivet 

begränsas på ett långvarigt sätt.79 Definitionen av funktionsnedsättning i 1 kap. 5 § 1 st. 

4 p. diskrimineringslagen innefattar dock inte något krav på hinder i arbetslivet, utan 

endast en begränsning av personens funktionsförmåga. I AD 2006 nr 97 fann 

Arbetsdomstolen att begreppet funktionsnedsättning även omfattar födoämnesallergi, 

vilket typiskt sett inte påverkar arbetstagarens förmåga att utföra sitt arbete.80  

Avseende diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning stadgas ett förbud mot en 

särskild diskrimineringsform – bristande tillgänglighet – vilken innebär att arbetsgivare 

                                              
74 Prop. 2007/08:95 s. 120 f.  
75 Vickers s. 220 ff.  
76 Konttinen mot Finland sektion B 1 och Stedman mot Storbritannien p. 3.  
77 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 83.  
78 Mål C-13/05 Chacón Navas p. 43.  
79 Mål C‑354/13 FOA p. 64. 
80 Eftersom arbetsdomstolens tolkning av begreppet funktionsnedsättning är mer förmånlig för 

arbetstagaren har denna definition företräde framför det EU-rättsliga, se avsnitt 2.5 nedan.  
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måste vidta skäliga anpassningsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska 

komma i en jämförbar situation med andra, se artikel 5 arbetslivsdirektivet och 1 kap. 1 

§ 3 p. diskrimineringslagen. Arbetsgivarens skyldighet i detta avseende bygger på det 

faktum att tillgänglighet och delaktighet i samhället är en mänsklig rättighet för 

personer med funktionsnedsättning.81 Detta särskilda åliggande innebär att arbetsgivare 

har ett mer långtgående ansvar att åtgärda och förebygga diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning i jämförelse med de övriga diskrimineringsgrunderna.  

Diskrimineringsgrunden ålder omfattar diskriminering på grund av en persons 

uppnådda levnadslängd, se 1 kap. 5 § 1 st. 6 p. diskrimineringslagen. Ålder intar en 

särställning som diskrimineringsgrund eftersom det är den enda grund där direkt 

diskriminering kan rättfärdigas genom ett generellt undantag, vilket följer av artikel 6.1 

arbetslivsdirektivet och 2 kap. 2 § 4 p. diskrimineringslagen. Detta undantag bygger på 

de särskilda behov som gör sig gällande för yngre eller äldre arbetstagare, till exempel 

avseende arbetsmiljön på arbetsplatsen. Dessutom kan det vara viktigt ur ett 

sysselsättningspolitiskt perspektiv att främja möjligheterna för personer av olika åldrar 

att komma in på arbetsmarknaden.82 För att uppnå dessa målsättningar kan vissa 

åldersgrupper behöva behandlas förmånligare eller mindre förmånligare än andra, vilket 

alltså kan utgöra en rättfärdigad form av diskriminering. 

2.5 Regelverkens förhållande till varandra 

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet vilar på tre olika regelverk – EU-direktiven, 

Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen – som alla måste beaktas 

vid prövningen av tvister i svenska domstolar. Eftersom dessa regelverk överlappar 

varandra uppstår frågan vilket av dem som ska äga företräde vid en eventuell konflikt. 

Ledning i denna fråga finns både i reglerna själva och i rättspraxis.  

EU-domstolen har fastslagit att EU-rätten har företräde framför nationell rätt om 

dessa system inte stämmer överens med varandra.83 Dessutom har nationella domstolar 

en skyldighet att så långt som möjligt tolka nationella rättsregler i ljuset av EU-rätten, 

                                              
81 Prop. 2013/14:198 s. 50 f. 
82 Prop. 2007/08:95 s. 171 ff. samt s. 208 ff.  
83 Mål C-6/64 Costa s. 217 f. Se även Strömholm 1996 s. 328. 
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inklusive EU-domstolens avgöranden.84 Även Europakonventionen har en särskild 

ställning i svensk rätt, även om konventionen formellt sett inte är av högre valör än 

svensk lag.85 I en rad avgöranden har Högsta domstolen nämligen slagit fast att svensk 

lagstiftning ska tolkas konventionskonformt, dvs. på ett sådant sätt att de nationella 

reglerna överensstämmer med Europakonventionens krav.86 För att få närmare inblick i 

hur konventionen ska förstås är det nödvändigt att konsultera Europadomstolens 

avgöranden. Enligt artikel 32.1 Europakonventionen är Europadomstolen nämligen 

behörig att tolka innebörden av konventionens regler, och en av domstolens uppgifter är 

att avfatta avgöranden som kan vägleda de nationella myndigheterna när de ska tillämpa 

dessa regler.87 Mot denna bakgrund har nationella domstolar en skyldighet att följa de 

tolkningar av konventionen som fastslagits av Europadomstolen.88 

Att diskrimineringslagen ska tolkas konformt med såväl EU-direktiven som 

Europakonventionen är således klart, men det är svårare att besvara frågan hur en 

eventuell konflikt mellan direktiven och konventionen ska lösas. Enligt artikel 6.3 EUF-

fördraget ska de grundläggande rättigheter som skyddas i Europakonventionen utgöra 

generella principer inom EU. Detta stadgande ger uttryck för en strävan efter att 

harmonisera rättighetsskyddet enligt de rättsakter som härrör från EU respektive 

Europeiska rådet,89 men det besvarar inte frågan vilken av dem som ska tillämpas i 

första hand. I artikel 53 Europakonventionen stadgas emellertid att konventionen utgör 

ett minimiskydd för de skyddade rättigheterna, vilket innebär att EU-rätt och nationell 

rätt ska äga företräde om dessa regler är mer förmånliga för individen.90 Även i EU-

direktiven fastslås att direktiven stadgar en miniminivå för diskrimineringsskyddet, se 

artikel 6 direktivet mot etnisk diskriminering, artikel 27 likabehandlingsdirektivet och 

artikel 8 arbetslivsdirektivet. Med andra ord utgör inte något av regelverken hinder mot 

                                              
84 Mål C-14/83 Von Colson p. 26. Se även Lehrberg s. 116.  
85 Bernitz m.fl. s. 83 f. Konventionens särskilda status bekräftas av stadgandet i 2 kap. 19 § 

regeringsformen, där det fastslås att lag och andra föreskrifter inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden på grund av konventionen. 
86 NJA 1992 s. 532 och NJA 2005 s. 805. Se även prop. 1993/94:117 s. 37 f. och Bernitz s. 266 ff. 
87 Rantsev mot Cypern och Ryssland p. 197 
88 Greer 2008 s. 680 ff. och Burri s. 80. Jfr Baker 2008 s. 317 och McHarg s. 672 angående engelska 

domstolars bundenhet av Europadomstolens praxis. Det är dock viktigt att påpeka att Europadomstolens 

avgöranden är direkt bindande endast för parterna i det aktuella målet, se Gerards 2005 s. 118 f. 
89 Burri s. 80. Se även Bernitz s. 261 ff.  
90 Burri s. 87.  
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att tillämpa ett annat regelverk om det innebär ett starkare skydd mot diskriminering. 

Detta betyder att svenska domstolar ska tillämpa de regler och de tolkningar som är 

mest förmånlig för arbetstagaren avseende skyddet mot diskriminering, oavsett om 

dessa härrör från EU-direktiven, Europakonventionen eller diskrimineringslagen.  

2.6 Sammanfattande slutsatser 

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet omfattar såväl direkt som indirekt 

diskriminering som beror på en skyddad diskrimineringsgrund, såsom kön, etnisk 

tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Skyddet för dessa grunder har 

olika motiv och bakgrund, men gemensamt för dem alla är att förbudet mot 

diskriminering syftar till att skydda såväl den enskilde arbetstagarens som samhälleliga 

intressen. Gemensamt för samtliga grunder är även att åtgärder från arbetsgivarens sida 

som utgör indirekt diskriminering i vissa fall kan rättfärdigas. Om diskrimineringen 

beror på ålder kan även direkt diskriminering rättfärdigas. För att diskrimineringen ska 

kunna motiveras krävs dock att den aktuella åtgärden är proportionerlig.  

Förbudet mot diskriminering och undantagsregeln om rättfärdigande följer av 

såväl EU-direktiv, Europakonventionen som den svenska diskrimineringslagen. 

Eftersom dessa regelverk syftar till att skydda individuella rättigheter ska de regler äga 

företräde som är mest förmånligt för den enskilde arbetstagaren. Eftersom möjligheten 

att rättfärdiga diskriminering utgör ett undantag till diskrimineringsskyddet, och kravet 

på proportionalitet innebär en begränsning av detta undantag, uppställs 

proportionalitetskravet till förmån för individen. För att klargöra vilket regelverk som 

utgör det starkaste skyddet mot diskriminering är det därmed nödvändigt att utreda om 

de olika regelverken harmonierar med varandra avseende proportionalitetskravet eller 

om något av dem uppställer ett strängare krav. Mot denna bakgrund är det dags att 

utreda vad som i praktiken krävs enligt respektive regelverk för att en diskriminerande 

åtgärd ska anses proportionerlig.  

 

  



 

 

24 

 

3 Proportionalitetsbedömningen i EU-domstolen 

3.1 Allmänt om proportionalitetskravet i EU-direktiven 

Enligt EU-direktiven om diskriminering i arbetslivet är det möjligt att rättfärdiga 

indirekt diskriminering oavsett diskrimineringsgrund och direkt diskriminering som 

grundas på ålder, se artikel 2.2.b direktivet mot etnisk diskriminering, artikel 2.1.b 

likabehandlingsdirektivet samt artiklarna 2.2.b och 6 arbetslivsdirektivet. För att 

diskrimineringen ska kunna rättfärdigas krävs att åtgärden är ett lämpligt och 

nödvändigt medel för att uppnå ett berättigat syfte. Dessa rekvisit ger uttryck för det 

proportionalitetskrav som uppställs i EU-domstolen. I det här avsnittet kommer jag 

presentera min analys av ett antal rättsfall från EU-domstolen och mina slutsatser 

angående vad som krävs i praktiken för att en diskriminerande åtgärd ska anses 

proportionerlig. Men innan denna fråga besvaras är det viktigt att belysa det 

sammanhang i vilket proportionalitetskravet uppställs.  

EU-domstolens praxis om rättfärdigande av diskriminerande åtgärder måste ses 

mot bakgrund av principen om icke-diskriminering, vilken utgör en generell princip 

inom EU-rätten. Redan på 1970-talet uttalade domstolen att principen om jämlikhet 

mellan män och kvinnor är en grundläggande princip inom unionen.91 I senare rättsfall 

har domstolen klargjort att detta även gäller principen om likabehandling oavsett ålder92 

samt den allmänna principen om icke-diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund.93 

Domstolen har vidare uttalat att likabehandlingsprincipen utgör en grundläggande 

rättighet, och att inskränkningar i denna rättighet måste vara proportionerliga.94 Det 

faktum att icke-diskriminering utgör en generell princip och en grundläggande rättighet 

betyder att rekvisiten för att rättfärdiga diskriminering måste tolkas strikt.95 Utgångs-

punkten är med andra ord att proportionalitetskravet bedöms strängt av EU-domstolen.  

Även om likabehandlingsprincipen väger tungt i EU-domstolens praxis framhåller 

domstolen att det måste finnas utrymme för de nationella myndigheterna att själva 

                                              
91 Mål C-149/77 Defrenne (nr 3) p. 26-27. 
92 Mål C-144/04 Mangold p. 75 och mål C-555/07Kücükdeveci p. 21. 
93 Mål C‑354/13 FOU p. 32. 
94 Mål C-595/12 Napoli p. 35 och mål C-222/84 Johnston p. 38. Se även Ellis s. 166. 
95 Schiek s. 333 f., Fredman 2014 s. 356 och Docksey s. 267.  
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avgöra vilka överväganden som är rimliga att göra inom området för diskriminering i 

arbetslivet. Detta utrymme för skönsmässiga bedömningar är viktigt eftersom 

diskriminering i arbetslivet faller inom social- och sysselsättningspolitiken, vilket är ett 

område där staterna har behållit stor handlingsfrihet.96 EU-domstolen tar hänsyn till de 

nationella myndigheternas självbestämmande på så vis att granskningen av den 

proportionalitetsbedömning som gjorts på nationell nivå inte alltid görs lika strikt.97 I 

doktrin har det framförts att EU-domstolen drar sig för att överpröva bakomliggande 

hänsynstaganden av den nationella lagstiftaren inom dessa områden, och att domstolen 

därför har en tendens att utföra en mindre strikt proportionalitetsbedömning när 

åtgärden kan hänföras till staten i egenskap av lagstiftare jämfört med när åtgärden 

utförs av en arbetsgivare.98  

Mot denna bakgrund uppkommer frågan vad det innebär i praktiken att en 

diskriminerande åtgärd måste vara proportionerlig. Enligt direktivens ordalydelse 

innefattar proportionalitetskravet två skilda krav, ett avseende lämplighet och ett 

avseende nödvändighet. Kravet på lämplighet innebär att åtgärden måste vara lämplig 

för det eftersökta målet, eller att det rimligen ska kunna antas att den uppfyller målet.99 

Kravet på nödvändighet innebär att den valda åtgärden måste vara nödvändig för att 

uppnå sitt ändamål, vilket har tolkats som att det inte får finnas några mindre 

diskriminerande handlingsalternativ för att uppfylla syftet.100  

Enligt en rent språklig tolkning tar direktivens proportionalitetskrav alltså sikte på 

olika aspekter av åtgärdens ändamålsenlighet. Vissa författare menar dock att EU-

domstolens proportionalitetsbedömning även innefattar en avvägning mellan de 

motsåtende intressen som berörs av åtgärden. Ett krav på att det ska råda en rimlig 

intressebalans har nämligen tolkats in i direktivens krav på nödvändighet. Med detta 

synsätt kan nödvändighetskravet beskrivas som att åtgärden måste vara det minst 

diskriminerande alternativet för att uppnå målet och att åtgärden inte får ha negativa 

effekter för det motstående intresset som överväger det bakomliggande syftet.101  

                                              
96 Mål C-317/93 Nolte p. 33. Se även Ellis s. 176 f. och Gerards 2005 s. 311 ff. 
97 Gerards 2011 s. 80 ff. samt Fransson s. 261. 
98 Hervey s. 132 f. och Gerards 2005 s. 319. 
99 Tridimas s. 68. 
100 Baker 2008 s. 4 och Fredman 2014 s. 356. 
101 Tridimas s. 68. 
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Slutsatsen att nödvändighetskravet innefattar en avvägning mellan de berörda 

intressena får stöd av Baker. Han tolkar EU-domstolens proportionalitetskrav som att 

intresset av icke-diskriminering presumeras väga så tungt att en åtgärd inte kan anses 

väga tyngre om den inte är det minst diskriminerande alternativet. Detta utesluter inte 

att intresset av icke-diskriminering värderas så högt att åtgärden inte kan anses 

proportionerlig, trots att den är det minst diskriminerande handlingsalternativet.102 Även 

Fransson beskriver EU-domstolens proportionalitetsbedömning som en avvägning 

mellan motstående intressen. Avgörande för prövningen är om skälen bakom den 

diskriminerande åtgärden är tillräckligt starka för att överväga den diskriminerande 

effekten.103 Denna tolkning får medhåll av Tridimas, som menar att kärnan i 

proportionalitetsbedömningen utgörs av en intresseavvägning.104  

I doktrin råder emellertid delade meningar i frågan om EU-domstolens 

proportionalitetsbedömning innefattar ett absolut krav på en rimlig balans mellan de 

berörda intressena. Gerards anför att det inte uppställs något generellt krav på att väga 

olika intressen mot varandra i EU-domstolens praxis, men att det finns antydningar till 

en sådan bedömning i vissa fall. Ibland uttalar domstolen nämligen att intressena måste 

värderas, vilket kan tolkas som att de även måste vägas mot varandra.105 Även 

Kilpatrick framhåller att intresseavvägningen kan användas som ett komplement till 

nödvändighetskravet, men att EU-domstolen endast använder en sådan kombinations-

bedömning i fall som rör åldersdiskriminering. Hon menar att det inte finns några spår 

av en balansoperation i EU-domstolens praxis angående arbetsgivaråtgärder som utgör 

indirekt könsdiskriminering, utan att domstolen uteslutande tillämpar ett strikt 

nödvändighetskrav i dessa fall.106  

Sammanfattningsvis finns alltså stöd i doktrin för slutsatsen att EU-domstolens 

proportionalitetsbedömning inte kan begränsas till en prövning av om det funnits några 

mindre diskriminerande handlingsalternativet, utan att det även finns element av en 

intresseavvägning i domstolens praxis. Det finns dock inte någon samstämmig syn i 

                                              
102 Baker 2008 s. 310.  
103 Fransson s. 258 ff.  
104 Tridimas s. 68. 
105 Gerards 2005 s. 289 f. Ett exempel är mål C-127/92 Enderby p. 28, där domstolen uttalade att de 

nationella myndigheterna måste bedöma om skälen bakom den diskriminerande åtgärden har tillräckligt 

stor betydelse för att rättfärdiga den diskriminerande effekten. 
106 Kilpatrick s. 288 ff.  
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frågan hur intresseavvägningen förhåller sig till kravet på minst diskriminerande 

alternativ. Ovan framgår att vissa författare menar att den diskriminerande åtgärden 

måste uppfylla båda dessa krav för att kunna rättfärdigas, medan andra menar att 

domstolen inte tillämpar kraven på ett konsekvent sätt. Mot denna bakgrund har det 

blivit dags för en närmare granskning av ett antal fall där EU-domstolen har prövat 

diskriminerande åtgärder och utreda vilka krav som i praktiken uppställs för att en 

åtgärd ska anses proportionerlig. 

3.2 Rättsfallsanalys 

3.2.1 Kachelmann – Turordning vid uppsägning 

3.2.1.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Kachelmann (mål C-322/98) rörde en kvinna som varit deltidsanställd på en bank 

men sagts upp efter en driftsinskränkning. Enligt nationell rätt var arbetsgivaren 

tvungen att göra en turordning av arbetstagarna baserad på vissa kriterier för att avgöra 

vilka som skulle få fortsatt anställning efter neddragningen. Deltidsanställda 

arbetstagare omfattades dock inte av detta urval eftersom deras tjänster inte ansågs 

jämförbara med heltidsanställningar. Arbetsgivaren hade därför underlåtit att jämföra 

kvinnans deltidstjänst med de heltidstjänster som skulle finnas kvar på arbetsplatsen, 

vilket resulterade i att hon sades upp. Frågan i målet var om uppsägningen och de 

bakomliggande lagreglerna var förenliga med det tidigare likabehandlingsdirektivet.107 

I domskälen konstaterade EU-domstolen inledningsvis att den turordning som 

arbetsgivaren upprättat vid uppsägningen – och de nationella bestämmelser som tillät 

denna turordningslista – innebar en nackdel för deltidsanställda arbetstagare. Det var 

ostridigt i målet att deltidsanställda arbetstagare mycket oftare var kvinnor än män. 

Domstolen övergick därefter till att undersöka om särbehandlingen av deltidsanställda 

var befogad av sakliga skäl. Domstolen kostaterade härvid att medlemsstaterna har ett 

stort utrymme för skönsmässig bedömning inom området för socialpolitiken och att en 

åtgärd som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön inte kan anses 

strida mot likabehandlingsprincipen. Så anses vara fallet om åtgärden svarar mot ett 

berättigat mål, är ägnad att uppfylla detta samt är nödvändig för att uppnå målet (p. 30).  

                                              
107 Direktiv 76/207/EEG, vars regler har införlivats i det nuvarande likabehandlingsdirektivet. 
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Avseende målet med de nationella bestämmelserna i fallet konstaterade domstolen 

att de syftade till att skydda arbetstagare vid uppsägning, samtidigt som företagets 

funktionella och ekonomiska behov beaktades (p.31). Domstolen konstaterade vidare att 

deltidsanställda skulle gynnas på bekostnad av heltidsanställda om deltidstjänster skulle 

anses jämförbara med heltidstjänster. Om så vore fallet skulle nämligen deltids-

arbetande arbetstagare kunna göra anspråk på heltidstjänster om de kvarstod i 

anställning efter turordningen (p. 33). Avseende denna intressekonflikt uttalade 

domstolen att det var upp till den nationella lagstiftaren att besvara frågan om 

deltidsanställda eller heltidsanställda arbetstagare skulle ges en fördel i turordningen vid 

uppsägning, då det ankommer på lagstiftaren att göra en rättvis avvägning mellan de 

olika berörda intressena. Domstolen konstaterade att bedömningen i det aktuella fallet 

grundades på överväganden som var oberoende av arbetstagarnas kön. Därmed var de 

nationella bestämmelserna förenliga med likabehandlingsdirektivet.   

3.2.1.2 Analys 

Av domskälen i Kachelmann framgår att den nationella lagstiftaren har stor frihet att 

själva avgöra hur proportionalitetsbedömningen ska falla ut. EU-domstolen uttalade 

uttryckligen att det är upp till den nationella lagstiftaren att göra en avvägning i den 

intressekonflikt som uppstod, nämligen frågan om deltidsanställda eller heltidsanställda 

ska ges en fördel i uppsägningssituationer (p. 34). Detta uttalande ger stöd för slutsatsen 

att de motstående intressena måste balanseras mot varandra vid bedömningen av den 

diskriminerande åtgärdens proportionalitet. I det aktuella fallet var nackdelarna för den 

ena gruppen (deltidsanställda) sådana att de kunde godtas av domstolen. 

Frågan om de aktuella bestämmelserna var ändamålsenliga i förhållande till syftet 

berördes inte uttryckligen av domstolen, som endast konstaterade att en motsatt ordning 

skulle missgynna heltidsarbetande arbetstagare (p. 33). Detta konstaterande kan ses som 

en utredning i frågan om det hade varit möjligt att uppfylla syftet på ett mindre 

inskränkande sätt. Uttalandet kan nämligen tolkas som att det handlingsalternativ som 

domstolen övervägde – att behandla deltidstjänster som jämförbara med heltidstjänster – 

inte kunde uppfylla syftet på ett mindre ingripande sätt, eftersom även sådan ordning 

skulle ha negativa effekter för vissa arbetstagare (heltidsanställda). Då det inte fanns 

något sätt att skydda båda grupperna av arbetstagare blev frågan om utformningen av 

uppsägningskriterierna helt beroende av en avvägning mellan arbetstagarnas intressen. 
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3.2.2 Schönheit och Becker – Beräkning av pension 

3.2.2.1 Bakgrund och domskäl 

De förenade målen Schönheit och Becker (C-4/02 och C-5/02) rörde två offentligt 

anställda arbetstagare som gått i förtidspension. I enlighet med nationella lagregler 

bestämdes deras pension med hänsyn till den tjänstgöringsgrad de haft under 

anställningstiden. Vid beräkningen beaktades bland annat det faktum att kvinnorna varit 

tjänstlediga och arbetat halvtid under vissa perioder. Deras pension blev därmed lägre 

än vad som hade varit fallet om de hade arbetat heltid under hela anställningstiden. 

Frågan i målet var om villkoren för beräkningen av pensionen108 var förenliga med 

förbudet mot könsdiskriminering i artikel 119 EEG-fördraget109 och det tidigare 

likabehandlingsdirektivet.110 

I sina domskäl konstaterade EU-domstolen att systemet för pensionsberäkningen 

utgjorde indirekt diskriminering på grund av kön, eftersom det kunde leda till att en 

betydligt högre andel kvinnor än män påverkades negativt. Frågan var därmed om 

reglerna kunde rättfärdigas. Avseende syftet bakom beräkningssystemet hade 

regeringen anfört att systemet skulle säkerställa att deltidsarbetande arbetstagare inte 

behandlades fördelaktigare än heltidsanställda (p. 88). Domstolen konstaterade att det 

utgjorde ett objektivt kriterium för beräkningen att ta hänsyn till arbetstagarens verkliga 

tjänstgöringstid under anställningsförhållandet jämfört med tjänstgöringstiden för en 

heltidsarbetande arbetstagare under samma period (p. 92). En nedsättning av pensionen 

med hänsyn till en lägre sysselsättningsgrad kan nämligen motiveras objektivt av det 

faktum att den lägre pensionen utgör en motprestation för en lägre arbetsinsats (p. 89).  

I det aktuella fallet kunde pensionsavdraget emellertid inte motiveras, eftersom 

pensionen minskades mer än vad som följde av att arbetstiden beaktades proportionellt. 

Förmånen utgjorde därmed inte en motprestation som motsvarade den faktiska 

arbetstiden (p. 93). Detta resultat kunde inte heller motiveras av syftet att säkerställa 

likabehandling av heltid- respektive deltidsanställda, eftersom pensionsavdraget inte 

utgjorde någon garanti för att detta syfte skulle uppnås. En deltidsarbetande 

                                              
108 Eftersom pensionen betalades ut av deras tidigare arbetsgivare omfattades pensionsförmånerna av 

förbudet mot könsdiskriminering avseende lön och andra arbetsgivarförmåner. 
109 Numera artikel 157 EUF-fördraget. 
110 Direktiv 86/378/EEG, vilket har införlivats i det nuvarande likabehandlingsdirektivet. 
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arbetstagare skulle nämligen få en lägre pension än en heltidsarbetande arbetstagare 

även om de arbetat ett lika stort antal timmar (p. 95-96). Därmed kunde det 

diskriminerande beräkningssystemet inte anses proportionerligt. 

3.2.2.2 Analys 

I Schönheit och Becker gjorde EU-domstolen en noggrann utredning av de aktuella 

reglernas konsekvenser, vilka inte ansågs svara mot syftet. I sin bedömning fäste 

domstolen avgörande vikt vid det faktum att pensionsavdraget inte utgjorde någon 

garanti för att det eftersöka syftet skulle uppnås (p. 96). Även om deltidsarbetande 

generellt sett arbetat färre timmar än en heltidsarbetande arbetstagare kan det uppstå 

situationer då de arbetat samma antal timmar. Även i dessa fall skulle den 

deltidsarbetande arbetstagarens pension minskas, medan den heltidsarbetande inte 

behöver vidkännas något pensionsavdrag, en konsekvens som inte godtogs av 

domstolen. Denna bedömning ger uttryck för ett högt ställt krav avseende åtgärdens 

ändamålsenlighet: det räckte inte att syftet i allmänhet uppfylls (de flesta 

deltidsanställda arbetar faktiskt ett mindre antal timmar är heltidsanställda) utan det 

krävdes att reglerna garanterade att syftet uppfylldes. 

Domstolen berörde inte endast de nationella regler som hade tillämpats i fallet, 

utan nämnde även den ordning för beräkningen av pensionsförmånerna som hade börjat 

gälla sedan de aktuella reglerna ändrats (p. 89). Enligt de ändrade reglerna skulle 

pensionen för arbetstagare som inte arbetat heltid minskas proportionerligt i enlighet 

med deras minskade tjänstgöringsgrad. En sådan minskning av pensionen kunde 

motiveras objektivt, menade domstolen, då den minskade förmånen utgjorde 

motprestation för en minskad arbetsinsats. Domstolens bedömning i denna del kan 

liknas vid en utredning av frågan om det eftersökta syftet hade kunnat uppfyllas av ett 

mindre ingripande handlingsalternativ: domstolen tycks ha beaktat det faktum att det 

bevisligen var möjligt att utforma pensionssystemet på ett mer ändamålsenligt sätt. 

EU-domstolen uttalade inte uttryckligen att en avvägning måste äga rum mellan 

deltids- och heltidsanställda arbetstagares intressen. Ett element av en sådan avvägning 

kan dock urskiljas på så vis att reglerna syftade till att säkerställa likabehandling mellan 

dessa grupper av arbetstagare, vilket domstolen godtog som ett berättigat ändamål (p. 

88). Detta ger vid handen att deltidsanställda kan behöva vidkännas lägre pension än 

heltidsanställda i syfte att motverka en negativ särbehandling av den senare gruppen. 
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Om de deltidsanställda faktiskt arbetat mindre än de heltidsanställda uppnås nämligen 

likabehandling genom att de olika grupperna behandlas på olika sätt avseende deras 

pension, eftersom en motsatt ordning skulle medföra att de heltidsanställda 

missgynnades i jämförelse med de deltidsanställda. I det aktuella fallet gav 

pensionssystemet emellertid inte upphov till likabehandling mellan grupperna, utan 

reglerna var allt för missgynnande för de deltidsanställda.  

3.2.3 Cadman – System för lönesättning 

3.2.3.1 Bakgrund och domskäl 

Klagande i fallet Cadman (mål C-17/05) var en offentligt anställd kvinnlig arbetstagare 

vars lön var betydligt lägre än den lön som utgick till fyra manliga arbetstagare med 

samma tjänstegrad. De manliga jämförelsepersonerna hade varit anställda under längre 

tid än kvinnan, och enligt arbetsgivarens lönesystem skulle längre anställningstid 

belönas vid lönesättningen. Eftersom kvinnorna på arbetsplatsen i genomsnitt varit 

ansällda under kortare tid än männen var detta lönesystem i allmänhet ogynnsamt för 

kvinnor. Frågan i målet var om systemet för löneberäkningen var förenligt med 

principlen om lika lön för män och kvinnor enligt artikel 141 EG-fördraget111 samt 

förbudet mot könsdiskriminering i likabehandlingsdirektivet.112 

I domskälen konstaterade EU-domstolen inledningsvis att en arbetsgivare, så fort 

det finns en antydan till könsdiskriminering, måste visa att det aktuella förfarandet 

grundas på sakliga skäl som helt saknar samband med kön. Arbetsgivarens motivering 

måste grundas på ett legitimt syfte och de valda medlen måste vara lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet (p. 31-32). Avseende lönesystemet i det aktuella fallet 

konstaterade domstolen att det följer av tidigare rättspraxis att belöning av arbetstagares 

erfarenhet som gör att arbetstagaren blir bättre på att utföra sina uppgifter är ett legitimt 

lönepolitiskt mål (p. 34). Därav följer att arbetsgivare inte särskilt behöver motivera 

tillämpningen av ett kriterium för lönesättningen som innebär att längre anställningstid 

premieras, trots att ett sådant system kan medföra att kvinnliga arbetstagare missgynnas 

i jämförelse med manliga. Detta beror på att tillämpningen av ett sådant kriterium i 

                                              
111 Numera artikel 157 EUF-fördraget. 
112 Direktiv 76/207/EEG, vilket har införlivats i det nuvarande likabehandlingsdirektivet. Fallet prövades 

uttryckligen endast enligt artikel 141 EG-fördraget, men även direktivet var tillämpligt. 
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regel uppfyller målet att belöna arbetstagare som är bättre på att utföra sina 

arbetsuppgifter, eftersom anställningstid går hand i hand med erfarenhet, vilket i 

allmänhet medför att arbetstagare blir bättre på att utföra sina uppgifter (p. 35). I det 

aktuella fallet var arbetsgivaren därmed fri att belöna längre anställningstid i löne-

sättningen, trots den diskriminerande effekten för kvinnliga arbetstagare.  

Domstolen klargjorde dock att arbetsgivare i vissa fall kan behöva motivera 

tillämpningen av ett anställningstidskriterium vid lönesättningen (p. 37). Så är bland 

annat fallet om arbetstagaren lämnar uppgifter som ger upphov till allvarliga tvivel 

avseende om det i det enskilda fallet är lämpligt att använda detta kriterium för att 

uppnå det eftersökta målet. I dessa situationer måste arbetsgivaren visa att det som 

gäller i allmänhet – att arbetstagare som varit anställda under längre tid blir bättre på att 

utföra sina arbetsuppgifter – faktiskt stämmer för den aktuella tjänsten (p. 38). 

Arbetsgivaren behöver dock inte visa att den enskilda arbetstagare som berörs av 

lönesystemet verkligen har tillägnat sig erfarenhet som gör att han eller hon han utföra 

sina arbetsuppgifter bättre (p. 36).   

3.2.3.2 Analys 

Fallet Cadman visar att EU-domstolen är villig att lätta kraven på arbetsgivarens 

motivering av en diskriminerande åtgärd då denna bygger på antaganden som mer eller 

mindre alltid är sanna. Det lönesystem som tillämpades i fallet byggde på antagandet att 

längre anställningstid medför att arbetstagaren får mer erfarenhet, vilket i sin tur leder 

till att han eller hon blir bättre på att utföra sina uppgifter (p. 34). I det tidigare fallet 

Danfoss förklarade domstolen att en sådan motivering är godtagbar och att arbetsgivare 

är fria att premiera längre anställningstid i lönesättningen.113 Det här rättsfallet visar att 

utfallet i Danfoss fortfarande står sig, trots att EU-lagstiftningen och EU-domstolens 

praxis om könsdiskriminering utvecklats sedan det tidigare avgörandet. 

Domstolens uttalanden i Cadman ger vid handen att arbetsgivares som huvudregel 

inte behöver visa att tillämpningen av ett anställningstidkriterium i lönesättningen är ett 

lämpligt och nödvändigt medel för att belöna arbetstagare som blivit bättre på att utföra 

sina arbetsuppgifter (p. 35-36). Domstolen tycks presumera att detta antagande 

stämmer, eller med andra ord att ett sådant kriterium är ett ändamålsenligt sätt att belöna 

                                              
113 Mål C-109/88 Danfoss p. 24.  
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förbättrad arbetsförmåga. Detta innebär en avsevärd lättnad för arbetsgivaren, som 

normalt måste visa stöd för att en åtgärd är ändamålsenlig.  

Domstolen uttalade dock att en arbetsgivare ibland behöver visa stöd för åtgärdens 

ändamålsenlighet, dvs. visa att längre anställningstid verkligen är ett mått på hur bra 

arbetstagare utför sina arbetsuppgifter (p. 37-38). Detta kan ses som en säkerhetsventil 

för de fall då domstolens presumtion om ändamålsenlighet inte stämmer med 

verkligheten, dvs. då ett beaktande av längre anställningstid inte är ett ändamålsenligt 

sätt att belöna förbättrad förmåga. Detta innebär att en diskriminerande åtgärd inte kan 

rättfärdigas om det visar sig att den faktiskt inte är ändamålsenlig i det aktuella fallet. 

Av domstolens formulering att döma – det ska vara fråga om allvarliga tvivel avseende 

lämpligheten av att använda ett anställningstidskriterium – tycks det dock vara mycket 

svårt för arbetstagare att få till stånd en närmare granskning av kriteriets tillämpning.  

Domstolens proportionalitetsbedömning i det här fallet framstår som betydligt 

generösare än i Schönheit och Becker, se avsnitt 3.2.2 ovan, där domstolen inte godtog 

en åtgärd som inte utgjorde en garanti för att syftet skulle uppnås. En förklaring till 

varför domstolen inte uppställde ett lika högt krav i detta mål kan vara att det vore 

betydligt svårare för arbetsgivare att tillämpa ett lönesystem som baseras på 

arbetstagaranas förmåga, varför belöning av längre anställningstid kunde godtas som ett 

rimligt alternativ. Att utforma ett pensionssystem som faktiskt uppfyller syftet att 

pensionen ska stå i direkt proportion till antalet arbetade timmar – vilket var det krav 

domstolen uppställde i Schönheit och Becker – ger inte upphov till några större 

svårigheter för arbetsgivaren. Detta kan förklara varför domstolen inte var villig att 

godta en mindre ändamålsenlig åtgärd i det tidigare fallet. En annan skillnad mellan 

fallen är att de generaliserande antagandena i Schönheit och Becker rörde arbetstagarnas 

beteende (hur många timmar de valde att arbeta), medan antagandena i Cadman avsåg 

frågan om arbetstagarnas prestation och hur denna kan mätas. Det kan hävdas att den 

senare frågan är mindre öppen för variation än den förra, varför generaliseringar kan 

godtas i större utsträckning.  

Slutligen är det viktigt att notera att Cadman inte handlade om den 

bakomliggande nationella lagstiftningen utan endast det lönesystem som tillämpats av 

den offentliga arbetsgivaren. Även detta förhållande kan ha medfört att domstolen var 
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mindre strikt i bedömningen av lönesystemets ändamålsenlighet än vad som hade varit 

fallet om prövningen hade avsett nationell lagstiftning.114 

3.2.4 Palacios de la Villa – Automatisk uppsägning vid rätt till pension 

3.2.4.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Palacios de la Villa (mål C-411/05) rörde en man vars anställning upphörde 

automatiskt då han uppnådde den lagstadgade åldersgränsen för obligatorisk pension, 

vilken var 65 år. I det tillämpliga kollektivavtalet föreskrev att ingångna anställnings-

avtal skulle upphöra automatiskt då arbetstagaren fyllt 65, förutsatt att han eller hon 

uppfyllde övriga villkor för att erhålla pension. Denna avtalsklausul var tillåten enligt 

den nationella lagstiftningen. Frågan i målet var om kollektivavtalet och de aktuella 

lagreglerna var förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivsdirektivet.  

I domskälen konstaterade EU-domstolen att kollektivavtalsklausulen utgjorde 

direkt åldersdiskriminering, eftersom arbetstagare som uppnått 65 års ålder behandlades 

mindre förmånligt än andra. Frågan var därmed om denna särbehandling kunde 

rättfärdigas. Angående målet bakom den nationella lagstiftning som tillät denna typ av 

klausuler konstaterade domstolen att syftet var att reglera arbetsmarknaden på ett sätt 

som bland annat minskade arbetslösheten. Denna målsättning utgjorde ett berättigat 

syfte (p. 64-66). Angående frågan om de medel som valts var nödvändiga och lämpliga 

för att uppnå syftet anförde domstolen inledningsvis att staterna har ett stort utrymme 

för skönsmässiga bedömningar i detta avseende (p. 68). Hänsyn måste därvid tas till den 

konkreta situationen på arbetsmarkanden samt till de politiska och ekonomiska mål som 

staten uppställt (p. 69). Domstolen uttalade vidare att det ankommer på de nationella 

myndigheterna att hitta en jämvikt mellan de berörda intressena, men att de valda 

åtgärderna inte får gå utöver vad som är nödvändigt och lämpligt (p. 71).  

I det aktuella fallet fann domstolen att de nationella myndigheternas bedömning 

inte framstod som orimlig (p. 72). Eftersom reglerna tog hänsyn till om den berörda 

arbetstagaren hade rätt till ekonomisk kompensation eller inte kunde reglerna inte heller 

anses innebära en överdriven kränkning av arbetstagarnas berättigade krav (p. 73). 

Dessutom konstaterade domstolen att reglering genom kollektivavtal utgör ett flexibelt 

                                              
114 Jfr avsnitt 3.1 ovan angående skillnader i proportionalitetskravet beroende på om prövningen avser 

lagstiftning eller en arbetsgivaråtgärd.  
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regleringsmedel, vilket möjliggör hänsyn inte bara till förhållandena på arbets-

marknaden utan även till de enskilda anställningarna (p. 74). Sammantaget ansåg 

domstolen att de aktuella reglerna var förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering.  

3.2.4.2 Analys 

EU-domstolens bedömning i Palacios de la Villa visar att diskrimineringslagstiftningen 

måste tolkas i ljuset av rådande ekonomiska realiteter och att staterna måste ha 

möjlighet att anpassa sin lagstiftning till situationen på arbetsmarknaden (p. 69-70). 

Domstolen klargjorde även att medlemsstaterna har ett stort utrymme för skönsmässiga 

bedömningar i frågor som rör sysselsättningspolitiken (p. 68). Detta förklarar 

domstolens restriktiva hållning i frågan om reglerna kunde ses som en lämplig och 

nödvändig åtgärd: domstolen konstaterade endast att de nationella myndigheternas 

bedömning inte framstod som orimlig (p. 72). Detta tyder på att domstolen är villig att 

underkänna överväganden på den nationella nivån endast om de är orimliga, vilket ger 

uttryck för ett lågt ställt krav på ändamålsenlighet. 

Vidare är det viktigt att notera att domstolen uttryckligen uttalade att det 

ankommer på de nationella myndigheterna att hitta en jämvikt mellan de berörda 

intressena (p. 71). Detta ger stöd för slutsatsen att EU-domstolens proportionalitets-

bedömning innefattar en intresseavvägning. Kravet att den aktuella åtgärden inte får gå 

utöver vad som är nödvändigt tycks fungera som en säkerhetsventil i denna avvägning: 

om åtgärderna är mer långtgående än nödvändigt för någon av de berörda grupperna 

föreligger inte en rimlig jämvikt, och åtgärden kan därmed inte anses proportionerlig.  

Prövningen av frågan om åtgärden varit allt för långtgående kan även ses som ett 

sätt att bedöma huruvida det eftersökta syftet hade kunnat uppnås genom ett mindre 

ingripande handlingsalternativ. Denna prövning är nämligen inriktad på att besvara 

frågan om hela den diskriminerande effekten kan motiveras av det eftersökta syftet. Det 

faktum att endast en viss del av den diskriminerande effekten svarar mot syftet medför 

att åtgärden inte uppfyller kravet på nödvändighet.115 Om så är fallet hade det varit 

möjligt att uppfylla syftet på ett mindre diskriminerande sätt, närmare bestämt ett sätt 

vars effekter i sin helhet kan motiveras av det bakomliggande syftet.  

                                              
115 Mål C-127/92 Enderby p. 27-29. 
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I bedömningen av om åtgärden varit allt för långtgående tog domstolen stort 

hänsyn till de berörda arbetstagarnas berättigade intressen. Det faktum att arbetstagarna 

inte var tvungna att gå i pension om de inte hade rätt till ekonomisk ersättning innebar 

att deras intressen hade skyddats tillräckligt. Domstolen tog även hänsyn till att 

ålderspensionens nivå inte var oskälig (p. 73). Dessa uttalanden antyder att den 

obligatoriska pensioneringen inte hade kunnat rättfärdigas om de berörda arbetstagarna 

inte kunde garanteras en skälig kompensation. Domstolens bedömning i denna del tycks 

utgå från en intresseavvägning: intresset av att uppfylla syftet bakom lagreglerna vägdes 

mot de äldre arbetstagarnas intresse av att kvarstå i sin anställning, varvid domstolen 

kom fram till att det senare vägde tyngre.  

Ytterligare en faktor som påverkade proportionalitetsbedömningen var det faktum 

att den obligatoriska pensioneringen reglerades i kollektivavtal. Denna form av 

reglering ansågs innebära att hänsyn kunde tas till både arbetsmarknaden och de 

individuella berörda anställningarna (p. 74). Domstolen gjorde dock inte någon 

bedömning av om några sådana hänsyn faktiskt hade tagits i det aktuella fallet, utan 

konstaterade endast att detta var möjligt. Denna restriktiva hållning ger uttryck för en 

ovilja att ingripa i handlingsutrymmet för arbetsmarknadens parter att själva reglera sina 

förehavanden, då domstolen lämnade öppet vilka hänsynstaganden som kan anses 

rimliga inom området för arbetsmarknad och anställningsskydd. 

3.2.5 Ingeniørforeningen i Danmark – Rätt till avgångsvederlag 

3.2.5.1 Bakgrund och domskäl 

Klagande i fallet Ingeniørforeningen i Danmark (mål C-499/08) var en man som krävt 

att få avgångsvederlag från sin före detta arbetsgivare men nekats detta eftersom han 

hade rätt att erhålla pension. De nationella lagreglerna stadgade att avgångsvederlag 

normalt ska utgå om arbetatagaren varit anställd i mer än 18 år hos samma arbetsgivare, 

men att rätten till vederlag bortfaller om arbetsagaren kan erhålla ålderspension. Frågan 

var om arbetsgivarens beslut och de bakomliggande lagreglerna var förenliga med 

förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivsdirektivet. 

I domskälen konstaterades inledningsvis att de aktuella bestämmelserna utgjorde 

direkt åldersdiskriminering eftersom rätten till avgångsvederlag bortfaller om 

arbetstagaren har rätt till ålderspension, ett kriterium som är oupplösligt förenat med 
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ålder. Angående målet bakom reglerna konstaterade domstolen att syftet med 

avgångsvederlaget var att underlätta för arbetstagare att hitta ett nytt arbete efter att ha 

varit anställda hos samma arbetsgivare under lång tid. Syftet med att begränsa rätten till 

avgångsvederlag var att förhindra att dubbel ersättning betalas ut till arbetstagare som 

har rätt till pension. Dessa ändamål ansågs vara berättigade (p. 27-31). Avseende frågan 

om de valda medlen var lämpliga och nödvändiga anförde domstolen att denna prövning 

innefattar en bedömning av om reglerna skadar arbetstagarnas berättigade intressen på 

ett orimligt sätt (p. 32). Domstolen konstaterade vidare att staterna har ett stort utrymme 

för skönsmässig bedömning i detta avseende, men att överväganden på den nationella 

nivån inte får leda till att principen om icke-diskriminering undergrävs (p. 33).  

Att begränsa rätten till avgångsvederlag på det sätt som skett i fallet ansågs inte 

orimligt, och därmed inte som uppenbart olämpligt, då syftet med reglerna var att 

underlätta möjligheterna att hitta annan sysselstätning och stävja missbruk av 

avgångsvederlaget (p. 34-35). Frågan var dock om reglerna om avgångsvederlag gick 

längre än vad som behövdes för att uppnå det eftersökta målet. I denna bedömning 

konstaterade domstolen att den nationella lagstiftaren hade gjort en avvägning mellan de 

berörda intressena och försökt uppnå en jämvikt mellan dem. Lagstiftaren hade beaktat 

det faktum att rätten till avgångsvederlag utgjorde ett särskilt skydd för de äldre 

arbetstagarna, vilket således var en slags nackdel för de yngre arbetstagarna. 

Begränsningen av rätten till avgångsvederlag gjorde det möjligt att förhindra att denna 

fördel gick längre än vad som var nödvändigt (p. 38). Dessutom syftade begränsningen 

till att tillvarata arbetsgivarens intressen, genom att säkerställa att vederlaget endast 

utgick till personer som ville hitta ett nytt arbete (p. 39). Mot denna bakgrund fann 

domstolen att reglerna inte gick utöver vad som var nödvändigt för det fall en 

arbetstagare som kommer uppbära pension från sin arbetsgivare nekas rätt till 

avgångsvederlag (p. 40).  

Reglerna i det aktuella fallet gjorde dock inte någon åtskillnad mellan arbetstagare 

som valde att ta ut pension och de som visserligen hade rätt till pension men valde att 

inte utnyttja denna rättighet. Konsekvensen av detta blev att äldre arbetstagare gick 

miste om rätten till avgångsvederlag trots att de avsåg att söka nytt arbete, vilket var den 

grupp av arbetstagare som reglerna syftade till att skydda. Denna grupp arbetstagare 

hade därmed svårare att utöva sin rätt att arbeta. Detta innebar, enligt domstolen, att de 
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berörda arbetstagarnas legitima intressen skadades på ett orimligt sätt (p. 44-47). 

Därmed kunde de diskriminerande reglerna inte rättfärdigas.  

3.2.5.2 Analys 

EU-domstolens bedömning i Ingeniørforeningen i Danmark visar att det inte är 

tillräckligt att hänvisa till generaliseringar och hypotetiska antaganden för att en åtgärd 

ska anses ändamålsenlig. Domstolen konstaterade visserligen att de nationella 

myndigheternas val av åtgärd inte var uppenbart olämplig, vilket var tillräckligt för att 

uppfylla kravet på lämplighet och nödvändighet (p. 32-35). Men reglerna ansågs ändå 

inte proportionerliga eftersom den diskriminerande effekten inte alltid svarade mot 

ändamålet. Hänvisningen till att arbetstagare som har rätt att gå i pension i regel väljer 

att göra det var inte tillräckligt för att motivera nackdelen för denna grupp av 

arbetstagare (p. 44-47). Denna bedömning ger uttryck för ett krav på ändamålsenlighet 

som innebär att det måste finnas stöd för slutsatsen att åtgärden faktiskt svarar mot 

syftet, och inte bara antas göra det.  

Utöver frågan om lämplighet och nödvändighet prövade domstolen om reglerna 

gick längre än vad som var nödvändigt (p. 36) och underströk därvid att de berörda 

arbetstagarnas intressen inte får skadas på ett orimligt sätt (p. 47). Det är alltså tydligt 

att proportionalitetsbedömningen innefattar ett hänsynstagande till såväl intresset bakom 

åtgärden som arbetstagarnas motstående intressen, och att det finns en gräns för hur 

långtgående verkningar som kan godtas. Det faktum att domstolen gjorde en separat 

bedömning av denna fråga tyder på att denna prövning är en säkerhetsventil som 

tillämpas utöver det grundläggande kravet på lämplighet och nödvändighet. I denna del 

av prövningen hänvisade domstolen uttryckligen till proportionalitetsprincipen (p. 38-

39), vilket ger stöd för att proportionalitetskravet innefattar en intresseavvägning, där 

hänsyn måste tas till såväl olika grupper av arbetstagares som arbetsgivarens intressen.  

Avgörande för slutsatsen att reglerna ansågs gå utöver vad som var nödvändigt 

var att de berörda arbetstagarnas intressen skadades på ett orimligt sätt. Skyddet för de 

berörda arbetstagarnas intressen hade alltså stor, om inte avgörande, betydelse för 

frågan om åtgärdens proportionalitet. Detta berodde på att reglerna inte gjorde någon 

åtskillnad mellan arbetstagare som gick i pension och de som valde att inte göra det. 

Domstolen uttalade vidare att reglerna inte skulle gå längre än nödvändigt om en sådan 

åtskillnad hade gjorts, och de arbetstagare som önskade fortsätta arbeta skulle ha rätt till 
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vederlag (p. 40). Domstolen undersökte alltså om det hade funnits mindre inskränkande 

sätt att utforma reglerna och fann att så var fallet. Med andra ord tycks även detta vara 

en fråga som är relevant att beakta vid prövningen av åtgärdens proportionalitet.  

3.2.6 Odar – Beräkning av avgångsvederlag  

3.2.6.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Odar (mål C-152/11) rörde en funktionshindrad man som var anställd hos en 

privat arbetsgivare. Efter att han sagt upp sig från sin anställning betalade arbetsgivaren 

ett avgångsvederlag till mannen som motsvarade ett fastställt minimibelopp. Mannen 

hade endast rätt till detta minimibelopp eftersom han hade uppnått en viss ålder, och 

således hade rätt att erhålla pension. Om arbetsgivaren istället hade använt den 

beräkningsmetod som tillämpades för yngre arbetstagare hade mannens avgångs-

vederlag blivit dubbelt så stort. Villkoren för avgångsvederlaget hade fastslagits i en 

lagstadgad omställningsplan som hade förhandlats fram av arbetsmarkandens parter. 

Frågan i målet var om reglerna i omställningsplanen var förenliga med förbudet mot 

diskriminering på grund av ålder eller funktionshinder i arbetslivsdirektivet.  

Den första frågan som prövades av EU-domstolen var om beräkningsreglerna 

utgjorde otillåten åldersdiskriminering. Domstolen konstaterade först att villkoren för 

avgångsvederlaget utgjorde direkt diskriminering på grund av ålder. Frågan var därmed 

om denna särbehandling kunde motiveras. Syftet med omställningsplanen var att 

kompensera eller mildra de negativa effekterna av en omstrukturering för arbetstagarna 

och underlätta för dem under en övergångsperiod innan de kunde hitta ett nytt arbete. 

Genom att särbehandla äldre arbetstagare förhindrades missbruk av systemet på så vis 

att en anställd som ska gå i pension inte ska komma i åtnjutande av en förmån som 

syftar till att underlätta återgång i arbete. Därmed skyddades de yngre arbetstagarna och 

deras behov av kompensation för framtiden, och en rättvis fördelning av de begränsade 

tillgångar som stod till buds kunde säkerställas (p. 39-42). Reglerna i omställnings-

planen hade därför ett berättigat mål, menade domstolen. 

Därefter bedömde domstolen om villkoren för avgångsvederlag var lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå målet, samt om de gått utöver vad som var nödvändigt för 

detta mål. Avseende frågan om lämplighet konstaterade domstolen att minskningen av 

avgångsvederlaget för de äldre arbetstagarna inte framstod som en orimlig åtgärd för att 
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skydda arbetstagare vilkas övergång till en ny anställning visar sig känslig på grund av 

begränsade ekonomiska tillgångar. Åtgärden var därmed inte uppenbart olämplig för 

det eftersträvade målet (p. 48-49). Avseende frågan om nödvändighet fäste domstolen 

avseende vid det faktum att avgångsvederlaget endast minskade för de äldre 

arbetstagarna och att de alltid var garanterade ett minimibelopp motsvarande hälften av 

vad de skulle ha erhållit enligt den sedvanliga beräkningsmetoden (p 51-52). Domstolen 

konstaterade vidare att det faktum att omställningsplanen utgjorde en överenskommelse 

mellan arbetsmarknadens parter ger upphov till en flexibilitet i systemet, då parterna har 

möjlighet att säga upp avtalet (p. 53). Mot denna bakgrund ansåg domstolen att 

villkoren för avgångsvederlaget inte stred mot förbudet mot åldersdiskriminering. 

Den andra frågan i målet var om reglerna i trygghetsplanen stred mot förbudet 

mot diskriminering på grund av funktionshinder. Eftersom personer med funktions-

hinder kan gå i pension vid en lägre ålder än andra kom dessa arbetstagare att erhålla ett 

lägre avgångsvederlag än andra arbetstagare med samma ålder. Detta utgjorde ett 

indirekt missgynnande på grund av funktionshinder. Avseende frågan om denna 

särbehandling gick utöver vad som varit nödvändigt påpekade domstolen att denna 

bedömning måste göras utifrån det sammanhang som de aktuella bestämmelserna ingår 

i, samt med beaktande av den skada som de berörda personerna kan drabbas av (p. 65).  

Arbetsgivaren hade anfört att särbehandlingen kunde motvieras av det faktum att 

arbetstagare med funktionshinder hade rätt till pension tre år tidigare än andra, vilket 

utgjorde en fördel för dem. Detta argument godtogs dock inte av domstolen, som 

konstaterade att de skäl som anförs måste helt sakna samband med diskriminering på 

grund av funktionshinder (p. 66-67). Domstolen konstaterade vidare att målet med 

omställningsplanen måste vara proportionerligt med hänsyn till arbetstagarnas behov (p. 

68) Avseende denna fråga konstaterade domstolan att arbetsgivaren och arbetstagar-

organisationen hade underlåtit att beakta de särskilda förhållanden som gäller för 

arbetstagare med funktionshinder, vilka i allmänhet har svårare att återetablera sig på 

arbetsmarknaden. Dessutom kan dessa personer ha stora utgifter till följd av sitt 

funktionshinder (p. 68-69). Domstolen fann att villkoren för avgångsvederlaget skadade 

funktionshindrade arbetstagares intressen på att orimligt sätt. Därmed gick åtgärden 

längre än vad som var nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet (p. 70).  
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3.2.6.2 Analys 

I fallet Odar gjorde EU-domstolen en noggrann och systematisk bedömning av reglerna 

i arbetsgivarens omställningsplan. Avseende den första frågan, om ålders-

diskrimineringen kunde rättfärdigas, konstaterade domstolen att åtgärden måste vara 

lämplig och nödvändig och inte gå utöver vad som är nödvändigt (p. 46 och 63). Detta 

tyder på att frågan om åtgärden är allt för långtgående ska separeras från frågan om 

åtgärdens ändamålsenlighet. Kravet på lämplighet framstår som förhållandevis lågt 

ställt: domstolen konstaterade endast att den valda åtgärden inte var uppenbart orimlig 

med hänsyn till målet (p. 49).  

Avseende frågan om åtgärden var nödvändig respektive inte allt för långtgående 

uttalade domstolen endast att reglerna kunde motiveras mot bakgrund av skyddet för de 

äldre arbetstagarnas ekonomiska intressen (p. 54). Med andra ord tycks frågan om 

arbetstagarnas rättighetsskydd ha varit avgörande för proportionalitetsbedömningen. 

Denna fråga tycks även ha innefattat ett element av intresseavvägning. Åtgärdens syfte 

var nämligen bland annat att skydda de yngre arbetstagarnas ekonomiska behov samt att 

åstadkomma en rättvis resursfördelning (p. 42). Ändamålet bakom omställningsplanen 

som helhet var alltså att uppnå en rimlig intressebalans. Bedömningen av de äldre 

arbetstagarnas skydd gjordes med beaktande av detta syfte, vilket tyder på att domstolen 

vägt de yngre respektive äldre arbetstagarnas intressen mot varandra i sin bedömning.  

I prövningen av den andra frågan, om diskrimineringen på grund av funktions-

hinder kunde rättfärdigas, fokuserade domstolen på kravet att åtgärden inte får gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå målet. I denna bedömning fäste domstolen stor vikt 

vid frågan om de berörda arbetstagarnas intressen kommit till skada. Avgörande för 

slutsatsen att åtgärden var mer långtgående än nödvändigt var att reglerna inte tog 

hänsyn till de särskilda behov som personer med funktionshinder har (p. 65-70). Denna 

del av bedömningen tycks ha influerats av det faktum att arbetsgivare har en positiv 

plikt att vidta åtgärder för att underlätta för arbetstagare med funktionshinder.116 Mot 

denna bakgrund är det naturligt att domstolen kom fram till att de aktuella reglerna inte 

skyddade arbetstagarnas intressen i tillräcklig utsträckning. Även i denna del av 

bedömningen kan en intresseavvägning urskiljas, då arbetstagarnas skyddsbehov tycks 

ha tillmäts ett högre värde än behovet av att uppfylla syftet med åtgärden.   

                                              
116 Se närmare avsnitt 2.4 ovan.  
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Domstolen fäste även vikt vid det faktum att de aktuella reglerna tillkommit 

genom samverkan mellan arbetsmarknadens parter (p. 53). Liksom i målet Palacios de 

la Villa, se avsnitt 3.2.4 ovan, visade domstolen att den sätter stor tilltro till denna form 

av flexibla samförståndslösningar, bland annat då de möjliggör en intresseavvägning 

mellan de berörda parterna. Domstolen gjorde ingen uttrycklig bedömning av om en 

rimlig jämvikt faktiskt åstadkommits genom de aktuella reglerna, utan konstaterade 

endast att detta var möjligt. Det tycks alltså lämnas till parterna att avgöra vad som ska 

anses vara en rimlig avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarkollektivets 

intressen i fall som rör arbetstagarnas ekonomiska skydd i uppsägningssituationer.  

3.2.7 Dansk Jurist- og Økonomförbund – Rätt till beredskapslön 

3.2.7.1 Bakgrund och domskäl 

Målet Dansk Jurist- og Økonomförbund (C-546/11) rörde en offentligt anställd 

arbetstagare som sagts upp efter att hans tjänst dragits in. Eftersom han hade uppnått 65 

års ålder hade han inte rätt till så kallad beredskapslön av arbetsgivaren, vilket utgick till 

yngre arbetstagare som sagts upp av motsvarande skäl. På grund av sin ålder var 

arbetstagaren berättigad till statstjänstemannapension, men då åldersgränsen för 

obligatorisk pension var 70 år hade han rätt att fortsätta arbeta, vilket han också valde 

att göra. Frågan i målet var om de nationella regler som medgav att arbetstagare som 

hade rätt till pension undantogs från rätten till beredskapslön var förenliga med förbudet 

mot åldersdiskriminering i arbetslivsdirektivet.  

I sina domskäl konstaterade EU-domstolen att de nationella bestämmelser som 

reglerade rätten till beredskapslön utgjorde direkt diskriminering på grund av ålder, 

eftersom samtliga arbetstagare som fyllt 65 år undantagits från den aktuella förmånen. 

Avseende frågan om det var möjligt att rättfärdiga denna åldersdiskriminering 

konstaterade domstolen att rättfärdigande förutsätter att särbehandlingen på ett objektivt 

och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och sättet att uppfylla detta är 

lämpligt och nödvändigt. Domstolen fann att syftet bakom bestämmelserna om 

beredskapslön var att tillse att arbetstagarna fortsatte stå till arbetsgivarens förfogande 

under en viss beredskapstid samt att skydda deras ekonomiska intressen under denna 

tid. Detta ansågs vara ett berättigat mål (p. 51).  
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Avseende frågan om de nationella bestämmelserna var lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå målet konstaterade domstolen att det inte var uppenbart orimligt att 

beredskapslön endast betalades till arbetstagare som saknade rätt till ålderspension, då 

ett syfte bakom reglerna var att ge ett särkskilt skydd åt de arbetstagare som saknade ett 

substitut för den tidigare inkomsten (p. 55). Dessutom var reglerna ägnade att uppnå 

målet att säkerställa att arbetatagarna fortsatte stå till arbetsgivarens förfogande. Utan 

beredskapslönen skulle de nämligen vara tvungna att söka och acceptera andra tjänster 

för att säkerställa sin försörjning. Domstolen konstaterade vidare att arbetstagare som 

har rätt till pension i regel är mindre villiga att fortsätta stå till arbetsgivarens 

förfogande, då det skulle innebära större olägenheter för dem att acceptera en ny tjänst 

som anvisats. Dessutom begränsades möjligheterna till missbruk på så vis att 

arbetstagarna hindrades att motta beredskapslön då de avsåg att gå i pension. Mot denna 

bakgrund fann domstolen att reglerna inte var uppenbart olämpliga (p. 56-58). 

Därefter prövade domstolen om reglerna om beredskapslön gick längre än vad 

som var nödvändigt för att uppnå det eftersökta syftet. I denna del konstaterade 

domstolen att arbetstagare som har rätt till ålderspension som huvudregel är mindre 

villiga att acceptera en ny tjänst, samt att arbetstagare som inte har rätt till pension har 

ett större behov av skydd från ekonomiska påtryckningar utifrån om de ska fortsätta stå 

till arbetsgivarens förfogande (p. 60-62). Dessutom hade de negativa verkningarna för 

arbetstagare över 65 års ålder mildrats genom att de fick tillgodoräkna sig hela den 

period då de skulle haft rätt till beredskapslön som pensionsgrundande arbetstid (p. 63). 

Domstolen konstaterade dock att de arbetatagare som hade rätt till pension likställdes 

med de som faktiskt valde att ta ut sin pension. Detta kunde medföra att arbetstagare 

som önskade fortsätta arbeta gick miste om beredskapslön, trots att målet med 

begränsningen var att undvika att förmånen betalas ut till arbetstagare som inte vill ha 

ny anställning. Lagstiftningen kunde därmed medföra att arbetstagare var tvungna att 

godta en lägre pension än de hade behövt göra om de hade fortsatt att arbeta (p. 64-68). 

Domstolen konstaterade därutöver att målet bakom reglerna hade kunnat uppnås 

genom mindre ingripande men lika ändamålsenliga åtgärder, till exempel genom att 

föreskriva att beredskapslön ska utgå till arbetatagare som avstått från sin ålderspension 

för att fortsätta arbeta (p. 69). Domstolen uttalade att det i normala fall inte krävs att 

lagstiftningen tar hänsyn till en sådan individbaserad bedömning. I det aktuella fallet 
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innehöll reglerna emellertid redan krav på en individuell prövning av frågan om 

arbetstagaren skulle fortsätta stå till arbetsgivarens förfogande eller inte (p. 70-71). Mot 

denna bakgrund fann domstolen att reglerna gick längre än vad som var nödvändigt för 

att uppnå syftet. Åldersdiskrimineringen kunde således inte rättfärdigas.  

3.2.7.2 Analys 

EU-domstolens prövning av den diskriminerande åtgärden i Dansk Jurist- og 

Økonomförbund utgör ett exempel på en mycket noggrann proportionalitetsbedömning. 

Domstolen gick tydligt och systematiskt igenom de olika stegen av prövningen och 

granskade varje detalj och konsekvens av de aktuella reglerna. Liksom i de rättsfall som 

behandlats ovan ställdes kravet på ändamålsenlighet relativt lågt: domstolen 

konstaterade att reglerna förföll vara ägnade att uppnå syftet samt att de inte var 

uppenbart olämpliga (p. 58). Liksom i målen Ingeniørforeningen i Danmark och Odar, 

se avsnitt 3.2.5 respektive 3.2.6 ovan, gjorde domstolen en separat prövning av frågan 

om åtgärden varit mer långtgående än nödvändigt (p. 59-72). Även i detta mål finns 

alltså stöd för slutsatsen att prövningen av om åtgärdens verkningar är allt för 

ingripande ska separeras från prövningen av åtgärdens ändamålsenlighet.  

I bedömningen av åtgärdens verkningar undersökte domstolen både om de 

berörda arbetstagarnas intressen hade inskränkts och om målen bakom reglerna 

verkligen hade uppfyllts. Avgörande för slutsatsen att reglerna gick längre än vad som 

var nödvändigt var att ingen åtskillnad gjordes mellan arbetstagare som hade rätt att gå i 

pension men valde att inte göra det respektive de som faktiskt valde att gå i pension (p. 

67-68). Det var alltså inte tillräckligt att anföra att de arbetstagare som har rätt till 

pension i regel väljer att utnyttja denna möjlighet. Liksom i målet Ingeniørforeningen i 

Danmark, se avsnitt 3.2.5 ovan, visar domstolens bedömning att åtgärdens utformning 

inte kan baseras på generaliseringar avseende arbetstagares beteende: även om de flesta 

arbetstagare som har rätt att gå i pension väljer att faktiskt göra det måste hänsyn tas till 

de arbetstagare som väljer att fortsätta arbeta. 

I det här fallet uttalade domstolen tydligt att målet bakom reglerna hade kunnat 

uppnås genom mindre ingripande men lika ändamålsenliga åtgärder (p. 69). Detta 

konstaterande gjordes i samband med prövningen av om åtgärderna var mer 

långtgående än nödvändigt, vilket stöder slutsatsen att prövningen av åtgärdens 

verkningar ingår i prövningen om det funnits mindre ingripande alternativ. I denna del 
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av bedömningen redogjorde domstolen för hypotetiska regler som skulle kunna uppfylla 

syftet utan att vara allt för långtgående. Domstolen gick alltså längre än att jämföra den 

valda åtgärden med andra redan existerande alternativ, vilket var fallet i Schönheit och 

Becker, se avsnitt 3.2.2 ovan, och gjorde en egen utredning av frågan hur syftet skulle 

kunna uppnås på ett mindre ingripande sätt.  

3.3 Sammanfattande slutsatser 

Mot bakgrund av de rättsfall som analyserats ovan är det möjligt att dra en rad slutsatser 

angående proportionalitetskravet i EU-domstolens praxis. Trots att prövningens omfång 

och struktur varierar går det att urskilja några element som återkommer i de olika fallen. 

Rättsfallsanalysen ger inte uttryck för att proportionalitetsbedömningen ser olika ut 

beroende på diskrimineringsgrund eller typ av diskriminering, vilket har anförts i 

doktrin.117 Även om domstolen betonar olika delar av proportionalitetsbedömningen i 

olika fall tycks proportionalitetskravet innefatta samma grundläggande element oavsett 

vilken grund och typ av åtgärd som är aktuell. 

För det första visar rättsfallen att domstolen uppställer ett krav på lämplighet och 

nödvändighet som innebär att den valda åtgärden måste uppnå en viss nivå av 

ändamålsenlighet. Denna del av proportionalitetskravet framstår som relativt lågt ställt. 

Domstolen utför inte i regel någon noggrann granskning av valet av åtgärd utan 

undersöker endast översiktligt vilka överväganden som ligger bakom åtgärden. 

Prövningen går ut på att avgöra om övervägandena på den nationella nivån framstår 

som orimliga118 eller om syftet i allmänhet kan uppnås genom åtgärden.119 Kravet 

uttrycks även som att åtgärden ska vara ägnad att uppfylla syftet.120 Domstolens 

uttalanden visar att en åtgärd uppfyller detta krav så länge den inte uppenbart 

olämplig.121 I flera rättsfall understryks att medlemsstaterna har ett stort utrymme för 

                                              
117 Se avsnitt 3.1 ovan. 
118 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 34. 
119 Mål C-17/05 Cadman p. 35.  
120 Mål C-322/98 Kachelmann p. 30.  
121 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 35, mål C-152/11 Odar p. 49, samt mål C-546/11 

Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 58. 
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skönsmässiga bedömningar i denna del av proportionalitetsbedömningen.122 Avseende 

åtgärdens utformning understryker domstolen i vissa fall att det måste finnas stöd för 

slutsatsen att åtgärden verkligen uppfyller syftet. Bedömningen i denna del kan inte 

enbart baseras på antaganden eller generaliseringar om arbetstagarnas agerande.123 

För det andra visar rättsfallsanalysen att proportionalitetsbedömningen innefattar 

en prövning av frågan om den valda åtgärden går utöver vad som är nödvändigt för det 

eftersökta målet. Denna prövning går ut på att granska konsekvenserna av den valda 

åtgärden för de berörda arbetstagarnas intressen.124 Fokus flyttas alltså från den aktuella 

åtgärden och dess ändamålsenlighet till den missgynnande effekt som åtgärden har för 

de berörda arbetstagarna. Det framgår inte tydligt av rättsfallen om arbetstagarnas 

rättighetsskydd är en separat komponent som är skild från kravet på ändamålsenlighet 

eller om dessa krav är integrerade. I vissa fall uttalar domstolen att det dessutom ska 

prövas om åtgärden går längre än nödvändigt och prövar denna fråga separat.125 Även 

de skilda fokuspunkterna i respektive prövning – åtgärdens ändamålsenlighet respektive 

dess effekter för de berörda arbetstagarnas intressen – tyder på att kravet på att åtgärden 

inte ska vara allt för långtgående utgör ett självständigt krav, och inte endast ett led i ett 

allmänt övervägande av åtgärdens proportionalitet.  

Åtgärdens ändamålsenlighet kan dock ha betydelse för frågan om arbetstagarnas 

rättighetsskydd, liksom frågan om arbetstagarnas intressen kan ha betydelse för frågan 

om åtgärdens ändamålsenlighet. Om åtgärden syftar till att skydda vissa arbetstagares 

intressen görs en blandad bedömning på så vis att ändamålsenligheten beaktas i 

samband med frågan om arbetstagarnas rättighetsskydd.126 Men även om reglerna haft 

ett annat syfte än att skydda arbetstagarna, till exempel att undvika missbruk, kan 

                                              
122 Mål C-411/05 Palacios de la Villa p. 68, mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 33 samt mål 

C-546/11 Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 50. 
123 Mål C-4/02 och C-5/02 Schönheit och Becker p. 96, mål C-546/11 Dansk Jurist- og Økonomforbund 

p. 64-68 och mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 44-47. Jfr mål C-17/05 Cadman p. 35-38, där 

arbetsgivarens antaganden rörde frågan hur arbetstagarnas förmåga kan mätas. I detta fall godtog 

domstolen vissa generaliseringar från arbetsgivarens sida, men klargjorde att arbetstagare kan få till stånd 

en närmare prövning av åtgärden om det framkommer tvivel om dess ändamålsenlighet i ett enskilt fall. 
124 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 36-47, mål C-152/11 Odar p. 65-70, mål C-546/11 

Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 59-73, förenade målen C-4/02 och C-5/02 Schönheit och Becker p. 

79 och 96, mål C-322/98 Kachelmann p. 33-34 samt mål C-411/05 Palacios de la Villa p. 65 och 71. 
125 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 36-47, mål C-152/11 Odar p. 65-70 samt mål C-546/11 

Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 59-73. 
126 Förenade målen C-4/02 och C-5/02 Schönheit och Becker p. 79 och 96 samt mål C-546/11 Dansk 

Jurist- og Økonomforbund p. 62-67. 
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ändamålsenligheten avseende detta syfte beaktas i prövningen om åtgärden varit allt för 

långtgående.127 Prövningen kan även gå till på så vis att frågan om de berörda intressena 

har skyddats tillräckligt bedöms som en del av ändamålsenligheten.128 Med andra ord 

har såväl ändamålsenligheten som skyddet för de berörda arbetstagarnas intressen 

betydelse för frågan om en åtgärd gått längre än nödvändigt, men störst fokus läggs på 

frågan om arbetstagarnas intressen skyddats i tillräcklig utsträckning.  

I doktrin har det anförts att intensiteten i EU-domstolens proportionalitets-

bedömning varierar beroende på om den diskriminerande åtgärden kan hänföras till en 

arbetsgivare eller den nationella lagstiftaren.129 De rättsfall som analyserats ovan ger 

inte tillräckligt stöd för att varken instämma i eller avfärda denna slutsats. I Cadman, det 

enda fall där granskningen uteslutande rörde en arbetsgivaråtgärd och inte den 

bakomliggande lagstiftningen, framstår visserligen domstolens granskning som mindre 

strikt än i de övriga fallen. Men domstolens generösa bedömning i detta fall kan även 

förklaras av det faktum att åtgärden var utformad på ett sådant sätt att det närmast var 

uteslutet att det bakomliggande ändamålet inte skulle uppfyllas av åtgärden, eller att 

syftet inte skulle uppväga de negativa effekterna för de berörda arbetstagarna.130 Detta 

skulle betyda att intensiteten i domstolens prövning kan variera beroende på det 

bakomliggande syftet och åtgärdens natur. Ett annat fall, Odar, ger stöd för slutsatsen 

att proportionalitetskravet även till viss del är beroende av vilken diskrimineringsgrund 

som är aktuell. Om åtgärden ger upphov till diskriminering på grund av funktionshinder 

krävs nämligen att hänsyn tas till de särskilda behov som uppstår för dessa arbetstagare 

och att deras intressen skyddas på ett sätt som uppfyller deras särskilda behov.131 

Prövningen av om åtgärden varit för långtgående innefattar ibland en prövning av 

om det funnits mindre ingripande alternativ för att uppnå syftet. Endast i ett fall uttalar 

domstolen uttryckligen att möjligheten att använda mindre ingripande medel påverkat 

bedömningen,132 men i andra fall uttrycker domstolen att en viss åtgärd hade kunnat 

                                              
127 Mål C-546/11 Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 67. 
128 Mål C-322/98 Kachelmann p. 33-34 samt mål C-411/05 Palacios de la Villa p. 65 och 71.  
129 Se avsnitt 3.1 ovan. 
130 Jfr mål C-17/05 Cadman p. 35-38. 
131 Mål C-152/11 Odar p. 68-69. Jfr avsnitt 2.4 ovan angående den positiva plikten att vidta åtgärder för 

att underlätta för personer med funktionedsättning att delta i arbetslivet. 
132 Mål C-546/11 Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 69.  
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motiveras om den utformats på ett annat sätt.133 Detta indikerar att domstolen tagit 

hänsyn till det faktum att det funnits en mindre ingripande handlingsalternativ i 

bedömningen av den aktuella åtgärden. De mindre ingripande alternativ som domstolen 

jämför åtgärden med kan vara såväl faktiska som hypotetiska, dvs. jämförelsen kan 

göras med andra regler som faktiskt tillämpats i den nationella rättsordningen134 eller 

med hypotetiska regler som konstruerats av domstolen.135 Men prövningen av åtgärdens 

konsekvenser kan även i sig ses som en bedömning av om det funnits några mindre 

ingripande handlingsalternativet. Ett konstaterande att åtgärden har allt för långtgående 

verkningar innebär nämligen att endast en del av de negativa effekterna kan motiveras 

av det bakomliggande intresset.136 Detta innebär att åtgärden sannolikt hade ansetts 

proportionerlig om den hade utformats på ett mindre ingripande sätt, nämligen på så vis 

att den diskriminarande effekten i sin helhet motiveras av syftet.  

Kravet på minsta ingripande alternativ kan dock inte helt likställas med kravet på 

inte allt för långtgående verkningar. Det faktum att det funnits ett mindre ingripande 

alternativ tyder på att åtgärden är mer långtgående än nödvändigt, men det kan tänkas 

att en åtgärd anses vara allt för långtgående trots att det inte funnits något mindre 

ingripande alternativ. Så kan vara fallet om åtgärden innebär att arbetstagarnas intressen 

inskränkts i allt för stor utsträckning. Med andra ord tycks kravet på minsta 

inskränkande alternativ vara en del av frågan om åtgärden haft allt för långtgående 

konsekvenser. Stöd för denna slutsats finns i det faktum att domstolen i ett fall 

uttryckligen uttalar att det dessutom förhåller sig så att syftet hade kunnat uppnås genom 

mindre inskränkande alternativ.137 Mot denna bakgrund är det möjligt att ifrågasätta 

slutsatsen som framförts i doktrin att EU-domstolens proportionalitetskrav generellt kan 

beskrivas som ett krav på att åtgärder ska vara det minst diskriminarande 

handlingsalternativet.138 Kravet bör snarare formuleras som att åtgärden inte får ha allt 

för långtgående konsekvenser för de berörda arbetstagarna. 

                                              
133 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 40 samt förenade målen C-4/02 och C-5/02 Schönheit 

och Becker p. 89. 
134 Förenade målen C-4/02 och C-5/02 Schönheit och Becker p. 89. 
135 Mål C-499/08 Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 69 samt mål C-499/08 Ingeniørforeningen 

Danmark p. 40. 
136 Jfr mål C-127/92 Enderby p. 27-29. 
137 Mål C-546/11 Dansk Jurist- og Økonomforbund p. 69. 
138 Se avsnitt 3.1 ovan. 
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I prövningen av åtgärdens konsekvenser tycks domstolen huvudsakligen fokusera 

på arbetstagarnas intressen, utan att ta större hänsyn till det motstående intresse som 

ligger bakom åtgärden. Det bakomliggande intresset beaktas uttryckligen i prövningen 

av om åtgärden har ett berättigat syfte, vilket är en första förutsättning för att någon 

proportionalitetsbedömning ska bli aktuell, men detta bakomliggande intresse berörs 

inte i den senare delen av bedömningen. Intresset av att genomföra åtgärden värderas 

alltså inte i varje enskilt fall, utan detta intresse tycks tillmätas ett fixerat värde. EU-

domstolens bedömning i fallen ovan kan nämligen tolkas som att intresset bakom 

ändamålet anses väga så tungt att det motiverar de negativa effekter som uppstår för 

arbetstagarna, men endast om intresset av likabehandling inte väger allt för tungt.139 Det 

bekomliggande ändamålet ges ett sådant värde att det anses motivera åtgärdens 

diskriminerande effekter så länge arbetstagarnas rättigheter inte inskränks på ett orimligt 

sätt,140 skyddet mot diskriminering inte undergrävs141 och åtgärden inte leder till en 

överdriven kränkning av arbetstagarnas intressen.142 Denna bedömningsmetod kan 

därmed ses som en implicit intresseavvägning, där skälen mot att genomföra åtgärden 

(skyddet för arbetstagarnas intressen) prövas mot bakgrund av skälen för att genomföra 

åtgärden (det bakomliggande ändamålet).   

Om min tolkning av EU-domstolens proportionalitetsbedömning godtas ger den 

stöd för slutsatsen att EU-direktivens proportionalitetskrav innefattar ett krav på rimlig 

intressebalans, vilket vissa författare har anfört i doktrin.143 Någon regelrätt värdering 

och avvägning mellan de olika intressena sker emellertid inte när det gäller att avgöra 

om åtgärden går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet. Domsolen antyder 

dock att en sådan avvägning bör äga rum på den nationella nivån. I vissa fall uttalar EU-

domstolen uttryckligen att en intresseavvägning ska äga rum, men att det är upp till de 

nationella myndigheterna att avgöra utfallet. En sådan avvägning tycks främst vara 

                                              
139 Jfr Baker 2008 s. 309 f., där det anförs att EU-domstolens praxis ger uttryck för en förtäckt intresse-

avvägning, där intresset av icke-diskriminering presumeras väga så tungt att en åtgärd inte kan anses 

proportionerlig om den inte är det minst diskriminerande alternativet.  
140 Mål C-152/11 Odar p. 70 
141 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 33.  
142 Mål C-411/05 Palacios de la Villa p. 73. 
143 Se avsnitt 3.1 ovan. 
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aktuell om olika grupper av arbetstagare har intressen som strider mot varandra.144 

Domstolen tar även hänsyn till om reglerna på den nationella nivån varit ägnade att 

åstadkomma en balans mellan olika motstående intressen.145  

Sammanfattningsvis kan rättsfallen ovan tolkas som att EU-domstolens 

proportionalitetskrav innefattar såväl ett krav på ändamålsenlighet som ett krav på 

rimlig intressebalans. Även om domstolen inte uttryckligen värderar de motstående 

intressena eller gör en tydlig avvägning dem emellan kan proportionalitetsbedömningen 

ses som en implicit intresseavvägning. Domstolen tycks nämligen väga det berättigade 

syfte som ligger bakom åtgärden mot de negativa effekter som uppstår för de berörda 

arbetstagarna: endast om arbetstagarnas intressen skyddas i rimlig utsträckning kan en 

diskriminerande åtgärd anses proportionerlig. Denna bedömning kan även ses som en 

prövning av frågan om åtgärden varit det minst inskränkande handlingsalternativet. 

Slutsatsen att en åtgärd inte kan anses proportionerlig på grund av att den haft allt för 

långtgående verkningar tyder nämligen på att den kunde ha ansetts proportionerlig om 

den haft mindre långtgående verkningar, eller, med andra ord, om den rättighets-

inskränkande effekten begränsats till vad som faktiskt svarar mot ändamålet. 

  

                                              
144 Mål C-322/98 Kachelmann p. 31 och 33-34, mål C-411/05 Palacios de la Villa p. 65 och 71 samt mål 

C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 38. 
145 Mål C-499/08 Ingeniørforeningen Danmark p. 39 samt förenade målen C-4/02 och C-5/02 Schönheit 

och Becker p. 88. 
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4 Proportionalitetsbedömningen i Europadomstolen 

4.1 Allmänt om proportionalitetskravet i Europakonventionen 

Proportionalitetskravet är en central del av prövningen vid rättighetsinskränkande 

åtgärder enligt Europakonventionen. Europadomstolen har uttalat att en åtgärd inte står i 

strid med diskrimineringsförbudet i artikel 14 om den har ett objektivt och rättfärdigat 

syfte och det råder proportionalitet i förhållandet mellan detta syfte och den 

diskriminerande effekten.146 Om en diskriminerande åtgärd innebär en inskränkning av 

rättighetsskyddet i någon av artiklarna 8-11 kan den rättfärdigas om åtgärden är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Så är fallet om åtgärden uppfyller ett tvingande 

samhälleligt intresse, de bakomliggande skälen är relevanta och tillräckliga och 

inskränkningen är proportionerlig i förhållande till det eftersökta målet.147 Dessa 

rekvisit ger uttryck för den proportionalitetsbedömning som utförs i Europadomstolen. 

Det första kravet för att en rättighetsinskränkning ska kunna rättfärdigas är att 

åtgärden har ett tvingande samhälleligt intresse. Detta innebär dels att målet med 

åtgärden måste vara legitimt i betydelsen objektivt och godtagbart, dels att det måste 

vara tungt vägande.148 Frågan om ett mål anses vara av tvingande intresse prövas från 

fall till fall, och i stor utsträckning lämnas det till medlemsstaterna att avgöra vilka 

intressen som ska anses tvingande.149 I doktrin har det anförts att domstolen är generös i 

sin bedömning och endast undantagsvis underkänner det mål som angivits.150  

Det andra kravet för rättfärdigande är att skälen bakom rättighetsinskränkningen 

är relevanta och tillräckliga. Med detta menas att åtgärden verkligen måste bidra till att 

uppfylla det angivna målet, eller, med andra ord att det valda tillvägagångssättet är 

effektivt för sitt ändamål.151 Exakt vad som inbegrips i kravet på relevanta och 

tillräckliga skäl är dock inte helt klart, och det finns inte något rättsfall som klargör hur 

                                              
146 Belgiska språkmålet sektion 1 B p. 10. Se även Danelius s. 520. 
147 Sunday Times mot Storbritannien p. 62. Se även Fordham och de la Mare s. 53 samt Eissen s. 126 ff. 
148 Gerards 2013 s. 467.  
149 Handyside mot Storbritannien p. 48.  
150 Fredman 2011 s. 225 och Gerards 2005 s. 141. 
151 Soltysyak mot Ryssland p. 52-53.  
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detta krav ska förstås vid tillämpningen av artikel 14.152 I doktrin har det även anförts 

att Europadomstolen ibland underlåter att pröva åtgärdens ändamålsenlighet.153 I andra 

fall tillämpar domstolen endast ett generellt lämplighetstest, utan att undersöka 

relationen mellan mål och medel mer ingående.154 

Det tredje kravet för att en diskriminerande åtgärd ska kunna rättfärdigas är att 

den är proportionerlig i förhållande till det eftersökta målet. I doktrin har Europa-

domstolens proportionalitetskrav beskrivits som att det måste finnas en rimlig balans 

mellan de intressen som berörs av åtgärden.155 Prövningen går ut på att avgöra om 

rättighetsinskränkningen medför negativa effekter som överväger syftet med åtgärden. 

Om så är fallet är inskränkningen oproportionerlig och kan inte rättfärdigas.156 I slutet 

av det här avsnittet kommer jag presentera mina slutsatser angående proportionalitets-

kravet som det kommer till uttryck i Europadomstolens praxis. Men först ska några ord 

sägas om ramarna för prövningen av diskrimineringsfall enligt Europakonventionen.  

Liksom de EU-direktiv som presenterats ovan är Europakonventionen ett 

internationellt instrument som är avsett att tillämpas i ett stort antal rättsordningar. Av 

denna anledning tillerkänner Europadomstolen de nationella myndigheterna en viss 

torkningsmarginal när det gäller tillämpningen av konventionen.157 Domstolen har 

uttalat att det är upp till varje stat att bestämma på vilket sätt en rättighet ska skyddas, så 

länge skyddet är effektivt.158 Denna tolkningsmarginal medför att de nationella 

myndigheterna har ett visst utrymme att själva utforma kravet på proportionalitet.159 

Detta innebär att Europadomstolen begränsar sin prövning till att värdera de motstående 

intressena och avgöra om utfallet av avvägningen på den nationella nivån faller inom 

tolkningsmarginalen eller inte. Vilken metod som ska användas för att bedöma 

proportionaliteten är dock upp till de nationella domstolarna att avgöra själva.160 

                                              
152 Gerards 2005 s. 151. 
153 Christoffersen s. 185 och Gerards 2013 s. 468. 
154 Gerards 2005 s. 145 ff. 
155 Burri s. 98, Eissen s. 144 samt Arai-Takahashi s. 14. 
156 Baker 2008 s. 309 och s. 319 samt Danelius s. 53. 
157 McBride s. 28 ff.  
158 Schmidt och Dahlström mot Sverige p. 36. 
159 Belgiska språkmålet sektion 1 B p. 10.  Se även Arai-Takahashi s. 14 ff. och McHarg s. 687 ff. 
160 Baker 2008 s. 326 f. och Danelius s. 520. 
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Staternas tolkningsmarginal, och därmed även proportionalitetskravet, kan variera 

beroende på vilken rättighet som prövas. Greer menar att rätten till icke-diskriminering 

ses som en sekundär rättighet och att domstolen därför tillämpar ett mindre strikt 

proportionalitetskrav i diskrimineringsfall än i fall som rör primära rättigheter, dvs. de 

rättigheter som skyddas i de materiella artiklarna.161 Andra författare anför dock att 

domstolen tycks tillmäta intresset av icke-diskriminering mycket stor vikt162 och att fall 

som rör diskriminering hör till de områden där tolkningsmarginalen är som minst.163 

Gerards framhåller även att en diskriminerande åtgärd kan bedömas enligt en materiell 

artikel istället för artikel 14, och då tillämpas det striktare proportionalitetstestet.164  

I litteraturen har det även anförts att tolkningsmarginalen beror på vilken 

diskrimineringsgrund som är aktuell. Tolkningsmarginalen tycks vara mycket liten när 

diskrimineringen beror på vissa egenskaper, såsom kön och etnisk tillhörighet.165 

Gerards anför att domstolen utför en mycket strikt prövning av åtgärdens 

proportionalitet i dessa fall.166 Domstolen tar inte bara hänsyn till klagandens intressen i 

det aktuella fallet utan även till det generella samhällsintresset av icke-diskriminering, 

vilket vägs mot de intressen som ligger bakom distinktionen.167 Avseende 

diskriminering som beror på religion är tolkningsmarginalen vidare, då det inte finns 

någon europeisk konsensus angående individens rätt att uttrycka sin religion i 

offentligheten.168 Slutligen kan typen av diskriminering ha betydelse för 

proportionalitetskravet. I praxis finns nämligen en antydan om att kravet för 

rättfärdigande av indirekt könsdiskriminering är mindre strikt än vid direkt 

diskriminering på grund av kön.169  

                                              
161 Greer 2008 s. 696 ff.   
162 Baker 2008 s. 319.  
163 Arai-Takahashi s. 165 och McBride s. 33. 
164 Gerards 2005 s. 148 ff.  
165 O’Connell s. 224, Arai-Takahashi s. 169 ff. och Gerards 2005 s. 201 ff.  
166 Gerards 2005 s. 148. Domstolen har uttalat att det krävs mycket tungt vägande eller tvingande skäl för 

att rättfärdiga diskriminering på grund av kön, se Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien 

p. 78 samt van Raalte mot Nederländerna p. 42. Domstolen har även uttalat att inga skäl kan rättfärdiga 

diskriminering som enbart grundas på etniskt ursprung, se Timishev mot Ryssland p. 58. 
167 Unal Takeli mot Turkiet p. 63-69. Se även Baker 2008 s. 325 och Gerards 2005 s. 160.  
168 Vickers s. 214.  
169 I Hoogendijk mot Nederländerna uppställdes inte något krav på mycket tungt vägande skäl, såsom vid 

direkt könsdiskriminering, utan domstolen uttalade endast att det måste finnas ett rimligt och objektivt 

rättfärdigande för att motivera de indirekt diskriminerande lagreglerna, se sektion B p. 2. I detta rättsfall 
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Mot denna bakgrund är det tydligt att tolkningsmarginalen, och därmed även 

proportionalitetsbedömningen, kan variera beroende på omständigheterna i varje fall. 

Detta förhållande ger upphov till frågan om det över huvud taget är möjligt att dra några 

bestämda slutsatser angående Europadomstolens proportionalitetskrav. I doktrin har det 

anförts att domstolen inte är konsekvent i sin proportionalitetsbedömning, utan att denna 

prövning varierar från fall till fall. Vissa författare menar att domstolen blandar ihop 

olika element av bedömningen på ett sätt som är förvirrande och otydligt.170 Ibland 

prövas proportionaliteten i samband med frågan om åtgärden utgör diskriminering över 

huvud taget, dvs. frågan om personen har utsatts för missgynnande särbehandling.171 I 

vissa fall utför inte domstolen någon egen bedömning av proportionaliteten utan lämnar 

detta helt upp till de nationella myndigheterna.172 I andra fall tycks frågan om 

proportionalitet utelämnas helt, och domstolen nöjer sig med att förklara att 

diskrimineringen kan eller inte kan rättfärdigas.173  

Dessa betänkligheter till trots har vissa slutsatser angående proportionalitetskravet 

i Europadomstolens praxis presenterats i litteraturen. En fråga som berörts är om 

domstolen uppställer ett krav på att rättighetsinskränkningen måste vara det minst 

inskränkande alternativet för att uppnå det eftersökta målet. Vissa författare anför att 

Europadomstolen generellt inte uppställer något sådant krav, men att det finns vissa spår 

av ett sådant strikt nödvändighetskrav i domstolens praxis.174 Domstolen understryker 

ibland att åtgärden verkligen måste vara nödvändig för det eftersöka målet, och att det 

därvid har betydelse om åtgärden var det minst inskränkande alternativet.175 Gerards 

menar att en sådan prövning kan urskiljas i fall där staten har en liten 

tolkningsmarginal.176 Domstolen har dock uttryckligen uttalat att det faktum att det 

funnits andra mer effektiva eller mindre inskränkande sätt att uppfylla målet inte i sig 

                                                                                                                                     
godtogs budgetöverväganden som skäl för att rättfärdigande, vilket står i kontrast med EU-domstolens 

uttalanden att budgetskäl i sig inte kan rättfärdiga diskriminering, se mål C-343/92 Roks p. 35. 
170 McHarg s. 672 f. och Gerards 2013 s. 467 ff.  
171 Gerards 2005 s. 124 f.  
172 Svenska Lokmannaförbundet mot Sverige p. 40-41. Se även Arai-Takahashi s. 172 
173 Gerards 2005 s. 161. 
174 Christoffersen s. 111 ff., Arai-Takahashi s. 15, Gerards 2013 s. 482 och Gerards 2005 s. 155. 
175 Dudgeon mot Storbritannien p. 62, Smith och Grady mot Storbritannien p. 102 samt Lustig-Prean och 

Beckett mot Storbritannien p. 95-97. Se även Greer 2004 s. 425. 
176 Gerards 2005 s. 155.  
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medför att åtgärden är oproportionerlig.177 Mot denna bakgrund ligger det nära till 

hands att dra slutsatsen att det är upp till de nationella myndigheterna att välja vilken av 

flera alternativa medel som ska användas för att uppnå det eftersökta syftet.178  

Sammanfattningsvis framstår det som att Europadomstolens proportionalitetskrav 

i stor utsträckning är beroende av omständigheterna i varje fall. En förklaring till denna 

splittrade bild kan vara att domstolens avgöranden inte är generellt bindande på samma 

sätt som EU-domstolens, utan Europadomstolens uttalanden är direkt bindande endast 

för parterna i det aktuella fallet.179 Av redogörelsen ovan framgår dock att många 

författare dragit slutsatsen att kärnan i Europadomstolens proportionalitetskrav utgörs 

av en intresseavvägning, där den avgörande frågan är om det råder en rimlig balans 

mellan skälen för respektive emot den aktuella åtgärden. Avseende åtgärdens 

ändamålsenlighet är domstolen generös i sin bedömning, och lämnar i stor utsträckning 

öppet för de nationella myndigheterna att själva utforma de medel som ska uppfylla 

syftet. Mot denna bakgrund har det blivit dags att analysera ett antal rättsfall angående 

proportionalitetskravet vid diskriminering i arbetslivet och besvara frågan om det är 

möjligt att generellt beskriva vad som krävs för att en åtgärd ska kunna rättfärdigas.  

4.2 Rättsfallsanalys 

4.2.1 Konstantin Markin mot Ryssland – Rätt till föräldraledighet 

4.2.1.1 Bakgrund och domskäl 

Klagande i fallet Konstantin Markin mot Ryssland var en man som arbetade som 

tjänsteman inom militären. Han begärde att få tre års föräldraledighet för att vara 

hemma och ta hand om sitt nyfödda barn. Om en kvinna med samma befattning hade 

ansökt om ledighet hade detta beviljats. Mannen beviljades först tre månaders ledighet, 

men kallades sedan tillbaka i tjänst. Han överklagade beslutet, men det upprätthölls av 

de nationella domstolarna. Mannen menade att arbetsgivarens beslut att vägra honom 

ledighet stod i strid med hans rätt till privatliv i artikel 8 i kombination med förbudet 

mot diskriminering i artikel 14 Europakonventionen. 

                                              
177 James m.fl. mot Storbritannien p. 51 och Inze mot Österrike p. 44. 
178 Gerards 2005 s. 156. 
179 Se avsnitt 2.5 ovan. 
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I sin prövning av fallet konstaterade Europadomstolen inledningsvis att rätten till 

föräldraledighet faller inom tillämpningsområdet för skyddet för privat- och familjeliv 

enligt artikel 8, och att artikel 14 därför var tillämplig. Domstolen konstaterade vidare 

att det faktum att mannen hade vägrats ledighet berodde på hans könstillhörighet. Den 

avgörande frågan var därför om det var berättigat att göra denna åtskillnad på grund av 

kön inom militären. Det krav som uppställdes i detta avseende var att det ska finnas ett 

objektivt och rimligt rättfärdigande (p. 133).  

Domstolen klargjorde att staterna har en vid tolkningsmarginal när det gäller vilka 

begränsningar som kan uppställas avseende rättigheter som tillkommer anställda inom 

militären, men att staterna inte kan använda detta tolkningsutrymme för att urholka de 

rättigheter som tillkommer militär personal (p. 134-136). Avseende målet i det aktuella 

fallet konstaterade domstolen att det krävs mycket tungt vägande skäl för att motivera 

inskränkningar i rättigheter som rör de mest intima delarna av en individs privatliv. 

Domstolen uttalade att de skäl som anförs som motiv till inskränkningen måste hänföras 

till ett reellt hot mot militärens effektiva funktionssätt. Dessa skäl måste dessutom 

stödjas av specifika exempel (p. 137).  

Domstolen konstaterade vidare att en majoritet av länderna i Europa idag har 

infört lagstiftning där män och kvinnor har möjlighet att utnyttja rätten till 

föräldraledighet i samma utsträckning (p. 140). Domstolen klargjorde att traditionella 

könsroller, enligt vilka kvinnor oftare tar hand om barn än män, inte kunde motivera 

åtskillnaden mellan kvinnliga och manliga anställda avseende rätten till föräldraledighet 

(p. 142-143). Domstolen övertygades inte heller av argumentet att begränsningen till 

rätten till föräldraledighet var nödvändig för att skydda militärens effektiva 

funktionssätt. Detta påstående byggde på att avbrott i tjänsteutövningen hos de manliga 

anställda för att vara föräldralediga skulle underminera militärens kapacitet och 

effektivitet, eftersom det fanns många fler manligt anställda inom militären i jämförelse 

med kvinnor. Det fanns dock inga konkreta bevis för att antalet anställda som skulle ta 

ut föräldraledighet skulle vara så stort att militärens effektivitet skulle äventyras. De 

statistiska uppgifter som lämnats in var inte tillräckligt tydliga för att ge en uppskattning 

om hur många militärt anställda som skulle ta ut ledighet om denna möjlighet erbjöds de 

manliga arbetstagarna. Därmed kunde domstolen inte godta påståendet att det skulle 

finnas en risk att militärens funktionssätt skulle ta skada (p. 144).  



 

 

57 

 

Därutöver noterade domstolen att de aktuella reglerna var mycket rigida när det 

gällde rätten till föräldraledighet. Regeringen hade anfört att det fanns en 

undantagsregel som medgav att manliga militärt anställda kunde få rätt till ledighet, 

men domstolen godtog inte detta som motivering till de inskränkande reglerna. Det 

fanns nämligen inte tillräckligt många exempel på fall där ledighet trots allt hade 

beviljats för att läggas till grund för slutsatsen att detta undantag verkligen tillämpades i 

praktiken (p. 145-146). Vidare uttalade domstolen att det fanns andra sätt att uppfylla 

syftet att skydda militärens funktionssätt som inte helt uteslöt manliga anställda från 

rätten till föräldraledighet. Domstolen hänvisade i denna del till lagstiftningen i andra 

länder, som utgjorde exempel på att det var möjligt att tillerkänna militärt anställda 

likabehandling i detta avseende utan att äventyra militärens effektivitet (p. 147). 

Slutligen konstaterade domstolen att klaganden i det aktuella fallet hade en sådan tjänst 

att det skulle vara möjligt att ersätta honom med en annan anställd under hans frånvaro. 

Så hade också skett vid tidigare tillfällen (p. 149). Mot bakgrund av det anförda fann 

domstolen att det inte hade presenterats ett objektivt och rimligt rättfärdigande för att 

utesluta manliga anställda inom militären från rätten till föräldraledighet. Därmed 

förelåg ett brott mot artikel 14 i kombination med artikel 8 i konventionen (p. 151).  

4.2.1.2 Analys 

Fallet Konstantin Markin mot Ryssland utgör ett exempel på en mycket utförlig 

proportionalitetsbedömning. Domstolen gick noggrant igenom skälen bakom den 

diskriminerande åtgärden samt dess negativa effekter för de berörda intressena. En brist 

i de nationella domstolarnas proportionalitetsbedömning var att de inte hade undersökt 

skälens validitet tillräckligt. Det fanns inga konkreta bevis som stödde påståendet att 

militärens effektivitet skulle äventyras om män beviljades ledighet och de statistiska 

uppgifter som presenterats var inte tillräckliga för att dra säkra slutsatser i frågan vad en 

rätt till föräldraledighet skulle innebära (p. 144). Domstolens bedömning i denna del ger 

uttryck för ett krav på att det ska finnas stöd för åtgärdens ändamålsenlighet. Det är inte 

tillräckligt att påstå att en motsatt ordning skulle resultera i skada, utan arbetsgivaren 

måste presentera bevis för att målet att undvika skada verkligen uppfylls av den 

diskriminerande åtgärden. 

Domstolen gjorde dessutom flera påpekanden i som tyder på att det är relevant att 

beakta att det hade varit möjligt att utforma de aktuella reglerna på ett mindre 
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diskriminerande sätt. Till exempel hänvisade domstolen till att andra europeiska länder 

infört lagstiftning som innebär att både män och kvinnor har rätt till föräldraledighet (p. 

147), och tog hänsyn till att de aktuella reglerna var mycket rigida (p. 145). Dessa 

påpekanden tyder på att det faktum att reglerna innebar att män mer eller mindre 

uteslöts helt från rätten till föräldraledighet var avgörande för slutsatsen att 

diskrimineringen inte ansågs proportionerlig. Om reglerna hade utformats på ett sådant 

sätt att de manliga anställda hade rätt till ledighet i viss utsträckning, men att denna rätt 

var mindre förmånlig än för kvinnliga arbetstagare, är det möjligt att den 

diskriminerande effekten hade godtagits av domstolen.  

Även om domstolen inte uttryckligen berörde frågan om hur de motstående 

intressena skulle vägas mot varandra finns uttalanden som tyder på att domstolen 

värderat de olika intressena. Det faktum att diskrimineringen berodde på 

könstillhörighet samt att rättighetsinskränkningen påverkade en mycket intim del av 

individens privatliv utgjorde tungt vägande skäl mot att tillåta åtgärden (p. 137). Det 

krävdes därför mycket allvarliga skäl för att motivera en inskränkning av klagandens 

rättigheter i det aktuella fallet, som rörde en så pass viktig del av hans privat- och 

familjeliv. Domstolens uttalande i denna del visar att de nationella myndigheterna måste 

beakta vikten av de berörda intressena i prövningen av en åtgärds proportionalitet.  

4.2.2 I.B. mot Grekland – Uppsägning på grund av sjukdom  

4.2.2.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet I.B. mot Grekland rörde en man som varit anställd hos en privat arbetsgivare. Då 

det framkom att mannen var HIV-positiv protesterade hans kollegor mot att han tilläts 

jobba kvar på arbetsplatsen eftersom de var rädda att smittas. Efter en tid sades mannen 

upp från sin tjänst med motivering att detta var nödvändigt för att upprätthålla en god 

arbetsmiljö. Mannen överklagade uppsägningen men vann inte bifall i den högsta 

nationella domstolsinstansen. Han anförde att uppsägningen stred mot rätten till 

privatliv i artikel 8 samt rätten till icke-diskriminering i artikel 14 Europakonventionen.  

I sin prövning konstaterade Europadomstolen inledningsvis att situationen föll 

inom tillämpningsområdet för artikel 8 i kombination med artikel 14, eftersom 

uppsägningen baserades på hans status som HIV-positiv och resulterade i att hans 

möjligheter att hitta ett nytt arbete försvårades. Mannen hade alltså utsatts för 
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missgynnande behandling på grund av hans sjukdom. Frågan var därmed om 

diskrimineringen kunde rättfärdigas på ett objektivt och rimligt sätt. Avgörande för 

denna fråga var om åtgärden syftade till att uppfylla ett legitimt mål samt att det funnits 

en rimlig relation av proportionalitet mellan mål och medel (p. 78).  

Avseende frågan om statens tolkningsmarginal konstaterade domstolen att 

personer med HIV utgör en särskilt utsatt grupp i samhället och att tolkningsmarginalen 

därför är mindre när det gäller åtgärder som särbehandlar dessa personer (p. 81). Det 

krävs mycket tungt vägande skäl för att motivera åtskillnad i rättighetsskyddet för 

svagare grupper i samhället (p. 79). Domstolen tog även hänsyn till det faktum att det 

finns en generell tendens inom medlemsstaterna samt i internationella konventioner att 

stärka skyddet för HIV-positiva personer (p. 83-84).  

Domstolen övergick därefter till att granska de nationella domstolarnas prövning 

av fallet. Domstolen konstaterade därvid att de lägre domstolsinstanserna hade vägt 

mannens intresse av skydd mot arbetsgivarens intresse av att bevara lugnet på 

arbetsplatsen på ett noggrant sätt. De lägre instanserna hade fäst avseende vid att 

mannens kollegor inte baserade sina negativa reaktioner på några vetenskapliga bevis, 

att mannens sjukdom inte påverkade hans förmåga att utföra sina arbetsuppgifter samt 

att arbetsgivaren inte var utsatt för sådant tryck att företagets existens var i fara (p. 87).  

Den högsta domstolsinstansen hade emellertid inte gjort en sådan noggrann 

intresseavvägning. Istället hade arbetsgivarens beslut godtagits, med motiveringen att 

det syftade till att skapa lugn och ro på arbetsplatsen. Den nationella domstolens slutsats 

baserades på det felaktiga antagandet att mannens sjukdom var smittsam och att 

arbetsgivarens rädsla därmed var befogad. Arbetsgivarens egen utsago angående vad 

som krävdes för att garantera att företaget kunde fungera hade godtagits utan närmare 

granskning (p. 88). Mot denna bakgrund fann Europadomstolen att den högsta 

nationella domstolsinstansen inte hade motiverat varför arbetsgivarens intresse skulle 

väga tyngre än klagandens intresse, och inte vägt de motsåtende intressena mot varandra 

(p. 90). Därmed stod uppsägningen i strid med rättighetsskyddet i konventionen.  

4.2.2.2 Analys 

Avgörande för Europadomstolens domslut i I.B. mot Grekland var att den nationella 

domstolen inte vägt de motstående intressena mot varandra på ett tillfredsställande sätt. 

Den nationella domstolen fann att arbetsgivarens intresse vägde tyngre än 
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arbetstagarens, utan att ge en adekvat förklaring till denna slutsats. Denna bedömning 

uppfyllde inte konventionens krav på proportionalitet (p. 90). De faktorer som 

domstolen pekade ut avseende de lägre domstolarnas avgöranden ger en fingervisning 

om vilka intressen på arbetsgivarens sida som hade kunnat medföra att vågskålen 

tippade över: om mannens förmåga att utföra sina uppgifter hade påverkats eller om 

arbetsmiljön störts i sådan grad att företagets existens var i fara (p. 87).  

Domstolens uttalanden i denna del visar att höga krav ställs på den intresse-

avvägning som måste utföras av de nationella myndigheterna. Det är inte tillräckligt att 

kort konstatera att den ena partens intresse överväger det andra, utan båda sidorna måste 

beaktas tillräckligt noggrant. Det är värt att anmärka att domstolen inte hänvisade till det 

generella intresset av icke-diskriminering i denna del av bedömningen, utan endast 

uttalade att en avvägning måste göras mellan de två parterna i målet (p. 90). Domstolen 

tog dock hänsyn till det generella intresset av icke-diskriminering på så vis att HIV-

positiva personers särskilt utsatta position medförde att det krävdes mycket tungt 

vägande skäl för att motivera diskrimineringen (p. 79-81). 

Domstolens avgörande inriktades i huvudsak på avvägningen mellan arbetstagrens 

och arbetsgivarens intressen, men viss hänsyn togs även till åtgärdens ändamålsenlighet. 

Domstolen godtog nämligen inte den nationella domstolens resonemang angående de 

skäl som låg bakom åtgärden. Den nationella domstolen baserade sitt avgörande på 

slutsatsen att arbetsgivarens rädsla för att företaget skulle lida skada var befogad, vilket 

i sin tur baserades på den felaktiga slutsatsen att mannens sjukdom kunde smitta 

kollegorna (p. 88). Denna förklaring accepterades inte av Europadomstolen. Domstolens 

bedömning i denna del visar att arbetsgivarens överväganden angående ändamåls-

enligheten av en viss åtgärd (att uppsägningen bidrog till att tillförsäkra företagets 

effektivitet) måste granskas av den nationella domstolen. Om arbetsgivaren baserar sitt 

beslut på felaktiga antaganden kan åtgärden inte anses ändamålsenlig. Syftet med 

åtgärden (att undvika skada) kan nämligen inte uppnås om det över huvud taget inte 

finns någon risk för sådan skada som åtgärden är ämnad att förhindra. 
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4.2.3 Dahlab mot Schweiz – Rätt att uttrycka religiös tillhörighet 

4.2.3.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Dahlab mot Schweiz rörde en kvinna som arbetade som förskollärare på en statlig 

skola. Efter ett par år som anställd konverterade hon till islam och började bära en 

huvudduk (hijab). Efter ytterligare ett antal år blev hon tillsagd av sin arbetsgivare att ta 

av sig sin huvudduk under arbetstid eftersom hennes klädsel stod i strid med de 

nationella lagregler som föreskrev att statliga skolor måste vara religiöst neutrala. 

Kvinnan överklagade beslutet, men det upprätthölls av de nationella domstolarna. Hon 

anförde att arbetsgivarens förbud mot huvudduk utgjorde en inskränkning av hennes rätt 

till religionsfrihet enligt artikel 9 Europakonventionen.  

I sina domskäl konstaterade Europadomstolen att religionsfriheten är en viktig del 

av ett demokratiskt samhälle och att denna frihet även innefattar en rätt att uttrycka sin 

religiösa tro. Domstolen påpekade dock att det kan finnas ett behov att inskränka denna 

frihet i pluralistiska samhällen där invånarna tillhör många olika religioner, i syfte att 

garantera att alla trosföreställningar respekteras. Avseende inskränkningen i det aktuella 

fallet konstaterade domstolen att förbudet att bära huvudduk hade ett legitimit ändamål, 

då syftet var att skydda andras fri- och rättigheter samt att upprätthålla ordning och 

säkerhet. Domstolen konstaterade även att staterna har en tolkningsmarginal när det 

gäller att utforma de inskränkningar av rättighetsskyddet som anses nödvändiga, men att 

skälen bakom inskränkningarna måste vara relevanta och tillräckliga samt att de måste 

stå i proportion till deras ändamål.  

I det aktuella fallet hade de nationella domstolarna funnit att inskränkningen var 

motiverad på grund av dess ändamål, vilket var att förhindra att elever på skolan 

påverkades i deras religiösa tro, i strid med principen om skolans religiösa neutralitet. 

De nationella myndigheterna hade tagit hänsyn till den speciella ställning som statligt 

anställda lärare har såsom representanter för staten. Myndigheterna hade vägt intresset 

av skolans neutralitet mot intresset av att skydda individens frihet att uttrycka sin tro. 

Klagandens religiösa tro beaktades till fullo i denna avvägning, enligt Europadomstolen.  

Domstolen konstaterade vidare att klaganden hade burit huvudduk under flera år 

utan att någon ur skolledningen reagerade, samt att det är svårt att avgöra vilken 

påverkan hennes religiösa uttryck hade haft på eleverna. Domstolen uttalade dock att 

bärande av en huvudduk svårligen kan förenas med principen om jämställdhet mellan 
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könen samt med läraryrkets uppgift att förmedla principerna om tolerans och respekt 

samt icke-diskriminering till eleverna. Mot denna bakgrund, med särskilt beaktande av 

det faktum att barnen var i en ung ålder och därmed var särskilt lättpåverkade, fann 

domstolen att de nationella myndigheterna inte hade överskridit sin tolkningsmarginal 

och att deras åtgärder inte hade varit orimliga. Därmed var förbudet proportionerligt.  

4.2.3.2 Analys  

Fallet Dahlab mot Schweiz prövades inte enligt artikel 14 utan enligt artikel 9 

Europakonventionen, som skyddar religionsfriheten. Om målet hade prövats enligt den 

svenska diskrimineringslagen skulle förbudet att bära huvudduk kunna utgöra indirekt 

diskriminering på grund av religion, då åtgärden skulle innebära ett missgynnande som 

drabbar personer med en viss religiös tro – anhängare av minoritetsreligioner såsom 

islam och hinduismen – i större utsträckning än andra.  

Europadomstolen gjorde en noggrann genomgång av de nationella myndig-

heternas överväganden för att komma fram till slutsatsen att förbudet var 

proportionerligt. I denna bedömning noterades särskilt att de nationella myndigheterna 

gjort en avvägning mellan de berörda intressena och därvid till fullo beaktat både 

klagandens intresse av att uttrycka sin religiösa tro samt arbetsgivarens intresse av att 

upprätthålla principen om statliga skolors religiösa neutralitet. Domstolens påpekanden i 

denna del tyder på att hänsyn till såväl arbetstagarens som arbetsgivarens intressen 

måste ingå i en proportionalitetsbedömning på den nationella nivån. Det faktum att 

arbetsgivaren var offentlig och klaganden således representerade staten i sin 

yrkesutövning innebar även att särskilda samhälleliga intressen beaktades, närmare 

bestämt betydelsen av statens neutralitet och främjandet av religiös mångfald. 

Utöver genomgången av de nationella domstolarnas överväganden drog 

Europadomstolen sina egna slutsatser i frågan om förbudet var proportionerligt. 

Domstolen konstaterade härvid att bärandet av huvudduk svårligen kan förenas med 

principerna om jämställdhet, tolerans och respekt. Domstolen berörde även frågan om 

bärandet av huvudduk verkligen påverkade eleverna, och konstaterade att barnen var i 

en sådan ålder att de var särskilt lättpåverkade. Tidigare i domen refererade domstolen 
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till de nationella myndigheternas uttalananden om att huvudduken är en kraftfull och 

synlig religiös symbol, vilket domstolen tycks ha instämt i.180  

Domstolens bedömning i denna del kan ses som en prövning av åtgärdens 

ändamålsenlighet, dvs. frågan om förbudet verkligen bidrog till att uppfylla det 

eftersökta målet att förhindra religiös påverkan av andra. En del av denna prövning är 

att avgöra om det verkligen föreligger en risk för sådan skada som åtgärden syftar till att 

avvärja. I detta fall fann domstolen att det fanns en risk som inte kunde förnekas, vilket 

ger uttryck för ett lågt ställt kvar på ändamålsenliget: det räcker att det finns en mycket 

liten risk och att åtgärden inte framstår som ett orimligt medel att avvärja denna risk. 

Det är anmärkningsvärt att domstolens bedömning i detta fall vilar på sådana 

antaganden och generaliseringar som domstolen uttryckligen förklarat oacceptabla i 

andra rättsfall, se målet Konstantin Markin mot Ryssland, avsnitt 4.2.1 ovan. Det hade 

inte lagts fram några bevis för slutsatsen att huvudduken påverkade barnens 

religionsfrihet, och ingen närmare motivering gavs avseende slutsatsen att huvudduken 

inte kan förenas med lärarens uppgift att främja principerna om tolerans, respekt och 

icke-diskriminering. En faktor som kan förklara att domstolens bedömning var mindre 

strikt i detta fall är att tolkningsmarginalen anses vara större vid inskränkningar av 

artikel 9 jämfört med inskränkningar av artikel 8.181 En annan förklaring kan vara att det 

intresse som riskerade att komma till skada (elevernas religionsfrihet) var så pass viktigt 

att även den lilla, potentiella risk som förelåg måste undanröjas. 

4.2.4 Siebenhaar mot Tyskland – Uppsägning på grund av religiös tillhörighet182 

4.2.4.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Siebenhaar mot Tyskland handlade om en katolsk kvinna som var anställd på en 

förskola som drevs av en protestantisk församling. Då arbetsgivaren informerades om 

att kvinnan hade blivit medlem av en annan religiös organisation, Universal Church, 

                                              
180 Jfr Lautsi m.fl. mot Italien p. 72, där domstolen uttalade att krucifix är en passiv symbol som inte kan 

antas påverka personer i omgivningen på samma sätt som deltagande i religiösa aktiviteter. I fallet ansågs 

ett lagstadgat krav på att det skulle finnas ett krucifix i statliga skolor vara förenligt med konventionen.  
181 Se avsnitt 4.1 ovan.  
182 Domen i detta fall finns inte officiellt översatt till något språk som jag behärskar. I min analys har jag 

därför utgått från en engelsk översättning som gjorts av intresseorganisationen Strasbourg Consortium. 

Översättningen finns tillgänglig på deras hemsida www.strasbourgconsortium.org (direktlänk 

http://www.strasbourgconsortium.org/common/document.view.php?docId=5201, hämtad 2015-03-09).  
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avskedades hon från sin anställning. Hon överklagade beslutet i nationell domstol, men 

den högsta instansen fann att avskedandet var lagligt, då kvinnan hade brutit mot sin 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Kvinnan hävdade att avskedandet och de 

nationella myndigheternas underlåtenhet att skydda hennes rättigheter stod i strid med 

hennes religionsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen.  

I domskälen konstaterades inledningsvis att frågan i målet var om de nationella 

domstolarnas avgöranden stred mot statens positiva plikt att skydda den enskildes 

rättigheter enligt artikel 9 i konventionen (p. 40). Domstolen konstaterade att staterna 

har en tolkningsmarginal i detta avseende, vilken är större i frågor där det inte finns 

någon gemensam europeisk konsensus (p. 39). I det aktuella fallet aktualiserades 

dessutom en motsättning mellan klagandens religionsfrihet och arbetsgivarens 

föreningsfrihet enligt artikel 11 i konventionen. Domstolen uttalade vidare att stor vikt 

måste läggas vid de nationella myndigheternas avgöranden i frågor som rör statens 

förhållande till religion, där det finns stora skillnader mellan olika samhällen (p. 41). 

Angående skyddet av klagandens religionsfrihet i det aktuella fallet konstaterade 

domstolen att de nationella myndigheterna hade tagit fasta på att hennes 

anställningskontrakt specificerade att hon var förhindrad att vara medlem eller delta i 

aktiviteter anordnade av organisationer vars ändamål inte kunde förenas med den 

protestantiska kyrkan (p. 44). Vidare hade hänsyn tagits till att kvinnan inte endast var 

en passiv medlem av den religiösa organisationen utan även anordnade kurser för dess 

räkning. Arbetsgivaren hade därför anledning att tro att hennes engagemang kunde 

komma att påverka hennes arbete. Därmed fick hennes intresse ge vika för 

arbetsgivarens intresse av att upprätthålla sin trovärdighet som en protestantisk skola i 

allmänhetens ögon (p. 44). Mot denna bakgrund fann Europadomstolen att den 

intresseavvägning som ägt rum på den nationella nivån var noggrann och detaljerad 

samt att domstolarnas avgörande inte var orimligt (p. 45-46).  

Domstolen påpekade särskilt att kvinnan borde ha varit medveten om att hennes 

medlemskap i organisationen inte var förenligt med hennes arbete samt att de särskilda 

krav som kunde ställas på henne i detta avseende följde av det faktum att arbetsgivarens 

verksamhet baserades på en religiös grundsyn. Det faktum att hon hade avskedats på 

grund av ageranden som ägt rum under hennes fritid kunde därmed inte tillmätas någon 

vikt. I detta avseende hade de nationella myndigheterna tillräckligt motiverat slutsatsen 
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att det lojalitetskrav som uppställts var acceptabelt, då det syftade till att upprätthålla 

arbetsgivarens trovärdighet (p. 46). Mot denna bakgrund fann domstolen att staten inte 

hade underlåtit att uppfylla sin positiva plikt att skydda klagandens religionsfrihet. 

4.2.4.2 Analys 

Målet Siebenhaar mot Tyskland prövades enligt artikel 9 och inte artikel 14. Om fallet 

hade prövats enligt den svenska diskrimineringslagen skulle avskedandet ses som 

diskriminering på grund av religion, eftersom beslutet grundades på det faktum att 

kvinnan var medlem i en viss religiös organisation.  

Det här fallet illustrerar hur proportionalitetsbedömningen kan se ut i fall då 

arbetstagarens intressen står i konflikt med ett intresse på arbetsgivarsidan som också 

skyddas i konventionen, närmare bestämt föreningsfriheten (p. 41). Liksom i Dahlab 

mot Schweiz, se avsnitt 4.2.3 ovan, tog domstolen även hänsyn till att arbetsgivarens 

verksamhet var av sådan natur att särskilda krav kunde ställas på de anställda; eftersom 

arbetsgivaren var en religiös församling var det acceptabelt att uppställa ett 

lojalitetskrav som förhindrade kvinnan från att engagera sig i en organisation vars 

religiösa grundsyn stod i strid mot arbetsgivarens (p. 46).183 Avgörande för slutsatsen 

att klagandens rättigheter skyddats i tillräcklig utsträckning var att de nationella 

myndigheterna hade vägt de berörda intressena mot varandra samt tillräckligt motiverat 

slutsatsen att arbetsgivarens intresse skulle äga företräde. De nationella domstolarnas 

bedömning framstod därför inte som orimligt (p. 45-46). Återigen tydliggjorde 

domstolen med andra ord att proportionalitetsbedömningen innefattar en 

intresseavvägning, vilken måste utföras på ett noggrant sätt. 

Avseende åtgärdens ändamålsenlighet påpekade domstolen att de nationella 

domstolarna funnit att arbetsgivaren rimligen kunnat vänta sig att klagandens 

engagemang skulle påverka hennes arbete samt att det var berättigat att klagandens 

intresse fick ge vika för arbetsgivarens intresse att förhindra varje risk att barnen skulle 

påverkas av hennes agerande (p. 44). Med andra ord ansågs avskedandet vara en 

ändamålsenlig åtgärd för att avvärja en reell risk. De antaganden som låg bakom denna 

slutsats – att barnen skulle kunna påverkas samt allmänhetens tilltro till förskolan skulle 

                                              
183 Jfr artikel 4.2 arbetslivsdirektivet, som under vissa förutsättningar medger undantag från förbudet mot 

diskriminering på grund av religion för arbetsgivare som har en religiös grundsyn. Europadomstolen 

hänvisade uttryckligen till direktivet i sina domskäl. Se även Vickers s. 216 ff.  
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kunna skadas om kvinnans anställning fortskred – godtogs av såväl de nationella 

domstolarna som Europadomstolen. Som stöd för detta antagande anfördes att kvinnan 

inte endast var passiv medlem utan även aktivt hade engagerat sig i organisationen, och 

dessutom planerade att genomföra ett seminarium om utbildning för organisationens 

räkning på den förskola där hon arbetade (p. 44). Detta gav stöd för slutsatsen att 

avskedandet var ämnat att avvärja en risk för arbetsgivaren, eller med andra ord att 

åtgärden verkligen bidrog till att skydda arbetsgivarens intressen. Kravet på 

ändamålsenlighet uppfylldes därmed, då det fanns konkreta riskfaktorer som gav stöd 

för påståendet att åtgärden uppfyllde dess ändamål. Domstolens påpekanden i denna del 

kan jämföras med fallet Konstantin Markin mot Ryssland, se avsnitt 4.2.1, och I.B. mot 

Grekland, se avsnitt 4.2.2, där domstolen uttalade att de nationella myndigheterna måste 

granska validiteten av arbetsgivarens antaganden samt att det måste finnas bevis eller 

konkreta exempel som stöder dessa.  

I detta rättsfall uttalade domstolen uttryckligen att tolkningsmarginalen är större i 

fall som rör frågor där det saknas en europeisk konsensus samt i fall där olika skyddade 

intressen måste balanseras mot varandra (p. 39). Domstolens påpekanden visar dock att 

det uppställs krav på att de nationella myndigheterna ska göra en noggrann 

intresseavvägning och en granskning av åtgärdens ändamålsenlighet även i fall då staten 

har en större tolkningsmarginal.  

4.2.5 Eweida m.fl. mot Storbritannien – Rätt att uttrycka religiös tillhörighet 

4.2.5.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet Eweida m.fl. mot Storbritannien rörde fyra arbetstagare som ansåg sig hade blivit 

missgynnade av sina arbetsgivare på grund av deras religion. De menade att den 

behandling de utsatts för stod i strid med artikel 9 ensam eller i kombination med artikel 

14. Den första klaganden, Eweida, arbetade som check-in personal på en flygplats. 

Enligt arbetsgivarens klädkod var hon förbjuden att bära ett halsband med ett kors under 

arbetstid. Den andra klaganden, Chaplin, var anställd som sjuksköterska på ett sjukhus. 

Hon hade förbjudits att bära ett halsband med ett kors med hänvisning till att smycket 

skulle utgöra en säkerhetsrisk för henne och patienterna. Den tredje klaganden, Ladele, 

arbetade som äktenskapsförrättare på en lokal myndighet. Sedan det blev möjligt för 

homosexuella par att ingå äktenskap enligt den nationella lagstiftningen hade Ladele 
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vägrat att förrätta äktenskap mellan personer av samma kön med hänvisning till att detta 

stred mot hennes kristna tro. Hon blev därefter omplacerad till administrativa uppgifter 

och förlorade senare sin anställning. Den fjärde klaganden, McFarlane, var anställd som 

terapeut hos en privat organisation. Sedan arbetsgivaren fått uppfattningen att han 

vägrade ge terapibehandling åt homosexuella par, med hänvisning till att detta stred mot 

hans kristna tro, blev han avskedad från sin tjänst.  

Domstolen konstaterade inledningsvis att skyddet av religionsfriheten enligt 

artikel 9 omfattar en frihet att uttrycka sin religion. Denna frihet gäller alla uttryck som 

har ett tillräckligt nära samband med individens religiösa tro, oavsett om det är en plikt 

att utföra den aktuella handlingen enligt religionen eller inte (p. 82). Domstolen 

konstaterade vidare att tidigare rättspraxis gav vid handen att arbetstagare är tvungna att 

vidkännas begränsningar av religionsfriheten på arbetsplatsen, eftersom det är möjligt 

att undkomma sådana begränsningar genom att byta arbete. Domstolen fann dock att 

detta faktum inte borde leda till att inskränkningen automatiskt ansågs godtagbar, utan 

att arbetstagarens möjlighet att undkomma inskränkningen istället borde beaktas i 

samband med proportionalitetsbedömningen (p. 83). Domstolen påpekade även att 

staterna har en tolkningsmarginal i frågan vad som utgör en berättigad inskränkning av 

artikel 9 eller en berättigad form av diskriminering enligt artikel 14 (p. 84 och 88).   

Därefter övergick domstolen till att pröva klagomålen i det aktuella fallet. 

Avseende den första klaganden, Eweida, fann domstolen att de nationella 

myndigheterna inte hade skyddat hennes rättigheter i tillräcklig utsträckning. Domstolen 

konstaterade att arbetsgivarens vägran att låta hennes bära ett synligt kors på jobbet 

utgjorde en begränsning av artikel 9 (p. 91). De nationella domstolarna hade vägt 

arbetsgivarens intresse av att upprätthålla sin klädkod, och därmed skapa en 

professionell och enhetlig bild av bolaget, mot klagandens intresse av att uttrycka sin 

religion. Domstolen fann dock att de nationella myndigheterna hade tillmätt 

arbetsgivarens intresse allt för stor vikt och att en rimlig intressebalans därför inte hade 

träffats. Domstolen påpekade att religionsfriheten är en grundläggande rättighet som är 

mycket viktig för såväl individen som för samhället i stort. Det var även relevant att 

beakta att arbetsgivaren senare hade ändrat sin klädkod, vilket visade att den inte hade 

avgörande betydelse, samt att det inte fanns några bevis för att korset skulle ha negativ 

inverkan på bolagets image (p. 93-94). Mot denna bakgrund, då det inte hade visats att 
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det förelegat en verklig inskränkning av andras fri- eller rättigheter, hade Eweidas 

religionsfrihet inte skyddats i tillräcklig utsträckning (p. 95). Med andra ord hade staten 

inte fullgjort sin positiva plikt att skydda hennes rättigheter enligt konventionen.  

Avseende den andra klaganden, Chaplin, konstaterade domstolen att den 

offentliga arbetsgivarens åtgärd – att förbjuda henne att bära ett synligt kors under 

arbetstid – utgjorde ett ingrepp i hennes religionsfrihet (p. 97). Domstolen kunde dock 

inte finna att detta ingrepp var oproportionerligt (p. 100). Domstolen uttalade härvid att 

klagandens intresse av att uttrycka sin religion vägde mycket tungt i den 

intresseavvägning som måste göras. Ändamålet bakom åtgärden – att skydda hälsa och 

säkerhet – var dock sådant att det vägde tyngre än arbetsgivarintresset i Eweidas fall (att 

skydda bolagets image). Skydd av allmän hälsa och säkerhet är dessutom ett område där 

staterna har en stor tolkningsmarginal. Domstolen uttalade vidare att sjukhusledningen 

var betydligt bättre lämpad att fatta beslut angående nödvändiga skyddsåtgärder (p. 99). 

Domstolen konstaterade även att det framlagts stöd för slutsatsen att ett halsband med 

kors skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk i form av konkreta exempel på skador som 

skulle kunna uppstå. Därutöver påpekade domstolen att klaganden hade möjlighet att 

istället bära sitt kors i en brosch eller under kläderna (p. 98). Mot denna bakgrund 

ansågs rättighetsinskränkningen vara proportionerlig. 

Avseende den tredje klaganden, Ladele, konstaterade domstolen att arbetsgivarens 

krav att samtliga äktenskapsförrättare skulle förrätta äktenskap mellan personer av 

samma kön hade en särskilt negativ inverkan på henne som kristen, och att policyn 

därmed kunde utgöra indirekt diskriminering i strid med artikel 9 i kombination med 

artikel 14 (p. 104). Domstolen fann dock att den diskriminerande åtgärden kunde 

rättfärdigas. Ändamålet med arbetsgivarens policy var att erbjuda alla enskilda sina 

tjänster på samma villkor och utan någon diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Med andra ord hamnade klagandens religionsfrihet i konflikt med andra personers 

rättigheter, nämligen homosexuella personers rätt till likabehandling. Domstolen 

konstaterade att det krävs särskilt allvarliga skäl för att motivera åtgärder som innebär 

diskriminering på grund av sexuell läggning, samt att staterna har en stor 

tolkningsmarginal avseende skyddet av homosexuella personers rättigheter (p. 105). I 

frågan om åtgärden var proportionerlig i det aktuella fallet tog domstolen hänsyn till att 

konsekvenserna för klaganden hade varit allvarliga – hon förlorade till slut sitt jobb – 
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samt att det inte hade förelegat någon plikt att förrätta äktenskap mellan homosexuella 

då hon påbörjade sin anställning. Domstolen fann dock att de nationella myndigheterna 

inte hade överstigit den breda tolkningsmarginal som föreligger i fall som aktualiserar 

en motsättning mellan två konventionsskyddade rättigheter (p. 106). Därmed var den 

diskriminerande åtgärden proportionerlig.  

Avseende den fjärde klaganden, McFarlane, konstaterade domstolen att den 

privata arbetsgivarens policy, liksom i Ladeles fall, kunde innebära indirekt 

diskriminering. Frågan var därmed om staten hade uppfyllt sin positiva plikt att skydda 

klagandens rättigheter i detta avseende. Avgörande för denna fråga var en rimlig balans 

mellan de berörda intressena hade träffats i de nationella myndigheternas överväganden 

(p. 109). I denna prövning beaktade domstolen att klaganden hade förlorat sitt jobb, 

vilket var en allvarlig sanktion, men att han frivilligt hade valt att åta sig sina 

arbetsuppgifter, fullt medveten om att det kunde bli aktuellt att behandla homosexuella 

par. Den viktigaste faktorn att beakta var dock att arbetsgivarens policy syftade till att 

tillförsäkra att deras tjänster kunde erbjudas alla utan diskriminering, vilket innebar att 

de nationella myndigheterna hade en bred tolkningsmarginal att avgöra hur 

intresseavvägningen skulle utfalla (p. 109). Mot denna bakgrund hade staten inte 

överstigit sin tolkningsmarginal, utan åtgärden kunde rättfärdigas.  

4.2.5.2 Analys 

Rättsfallet Eweida m.fl. mot Storbritannien illustrerar hur proportionalitetskravet 

tillämpas i fall då klagandens religionsfrihet kommer i konflikt med andra motstående 

intressen av varierande vikt. I Eweidas fall aktualiserades arbetsgivarens intresse av att 

upprätthålla en professionell och enhetlig image, i Chaplins fall var det motstående 

intresset att skydda hälsa och säkerhet, och i Ladeles och McFarlanes fall kom 

religionsfriheten i konflikt med arbetsgivarens intresse av att erbjuda sina tjänster utan 

åtskillnad på grund av sexuell läggning.   

Avseende samtliga klaganden kontrollerade domstolen om de nationella 

myndigheterna hade beaktat deras individuella intresse av att kunna uttrycka sin 

religiösa tro i tillräcklig grad (p. 94, 99, 106 och 109). Detta är med andra ord en ett 

minimikrav för att en diskriminerande åtgärd ska anses proportionerlig. Domstolens 

uttalande i denna del tydliggör att individens intresse av att kunna uttrycka sin religion 

väger mycket tungt, samt att det måste beaktas att religionsfriheten är av stor vikt för 
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samhället i stort (p. 94 och 99). Domstolen kontrollerade även om domstolarna beaktat 

det motstående intresset på ett rimligt sätt. Avseende Eweida fann domstolen att de 

nationella myndigheterna hade tillskrivit arbetsgivarens intresse allt för stor vikt (p. 94), 

men i de övriga fallen godtogs den intresseavvägning som skett på den nationella nivån. 

I denna bedömning hade det betydelse att staterna har en särskilt stor tolkningsmarginal 

i frågor som rör skydd av hälsa och säkerhet (p. 99) respektive skyddet för 

homosexuella personers rättigheter (p. 105 och 109).  

Domstolens ingående bedömning av de intresseavvägningar som ägt rum på 

nationell nivå visar att de nationella myndigheterna noggrant måste värdera och väga de 

berörda intressena mot varandra. Detta inbegriper att beakta arbetsgivarens och 

arbetstagarens intressen i det aktuella fallet, inklusive konsekvenserna av den 

missgynnande åtgärd som arbetstagaren utsatts för (p. 106 och 109). Därutöver måste 

berörda samhällsintressen och övriga berörda personers intressen beaktas, såsom 

skyddet för hälsa och säkerhet samt principen om icke-diskriminering avseende andra 

diskrimineringsgrunder (p. 99 och 105). Andra faktorer som har viss, men inte 

avgörande, betydelse är om arbetstagaren medvetet åtagit sig att utföra de aktuella 

arbetsuppgifterna eller om dessa introducerats senare (p. 106 och 109).  

Även om domstolen främst berörde frågan om en rimlig intressebalans hade 

åstadkommits på den nationella nivån gjorde domstolen vissa uttalanden som tyder på 

att ändamålsenligheten hos den valda åtgärden måste granskas. Domstolen beaktade 

nämligen om det fanns stöd för arbetsgivarens påstående att arbetstagarnas religiösa 

uttryck verkligen skulle kunna leda till skada (p. 94-95 och 98) Om det aldrig funnits 

någon risk för att det motstående intresset skulle kunna ta skada kan en inskränkning av 

religionsfriheten knappast anses vara ändamålsenlig, då åtgärden inte bidrar till att 

avvärja en reell risk. Domstolens påpekanden i denna del gjordes i samband med den 

generella intresseavvägningen, vilket tyder på att domstolen beaktade åtgärdens 

nödvändighet som en del i värderingen av arbetsgivarens intresse av att genomföra 

åtgärden snarare än som en separat bedömning av åtgärdens ändamålsenlighet.  

Därutöver tyder domstolens uttalanden på att det har viss betydelse om det 

eftersökta målet hade kunnat uppnås på ett mindre ingripande sätt. Domstolen påpekade 

nämligen att arbetstagaren haft möjlighet att överklaga arbetsgivarens beslut och 

därmed konsulteras i frågan (p. 93) samt att arbetstagaren erbjudits att uttrycka sin 
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religion på ett annat sätt (p. 98). Domstolens påpekanden i detta avseende visar att 

arbetsgivaren försökt lösa den uppkomna intressekonflikten genom att lyssna till 

arbetstagarens invändningar och försökt komma överens i frågan innan mer ingripande 

åtgärder genomfördes. Domstolen beaktade även det faktum att arbetsgivaren senare 

ändrat den diskriminerande policyn, vilket domstolen tolkade som att den inte var av 

avgörande vikt (p. 94). Denna omständighet tyder även på att den diskriminerande 

policyn var mer långtgående än vad som egentligen krävdes för att uppnå syftet. 

Domstolens påpekanden i denna del betyder inte att det uppställs ett absolut krav på att 

den valda åtgärden ska vara det minst ingripande alternativet, men de indikerar att 

arbetsgivarens ansträngningar för att lösa problemet samt möjligheten att tillämpa 

mindre långtgående åtgärder är relevanta faktorer att beakta i intresseavvägningen. 

4.3 Sammanfattande slutsatser 

Av rättsfallen ovan framgår att Europadomstolen främst fokuserar på frågan om det 

råder en rimlig balans mellan de berörda intressena i sin proportionalitetsbedömning. 

Att uppnå en rimlig intressebalans utgör med andra ord kärnan av proportionalitets-

kravet. En åtgärd kan inte anses oproportionerlig om de nationella domstolarna inte 

beaktat klagandens intresse i tillräcklig grad, inte motiverat slutsatsen att arbetsgivarens 

intresse ska äga företräde tillräckligt utförligt eller om arbetsgivarens motstående 

intresse tillmätts allt för stor vikt.184 Inte bara parternas intressen utan även generella 

samhälleliga intressen samt andra berörda personers intressen måste vägas in i 

ekvationen.185 Avseende klagandens intresse av likabehandling är det relevant att beakta 

vilken typ av missgynnande åtgärd som han eller hon har utsatts för samt vikten av det 

intresse som inskränkts.186 Det är även relevant att beakta om arbetstagaren frivilligt 

och medvetet åtagit sig en uppgift som skulle kunna ge upphov till en 

intressekonflikt.187 Vidare har anställningens natur och arbetsgivarens verksamhet 

                                              
184 I.B. mot Grekland p. 90, Dahlab mot Schweiz, Siebenhaar mot Tyskland p. 40 samt Eweida m.fl. mot 

Storbritannien p. 94, 99, 106 och 109. 
185 I.B. mot Grekland p. 81 och Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 94. 
186 Konstantin Markin mot Ryssland p. 137 och Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 106 och 109. 
187 Siebenhaar mot Tyskland p. 46 och Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 106 och 109. 
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betydelse för frågan vilka krav som kan ställas på den anställde och därmed för 

intresseavvägningen.188  

Även om domstolen lägger störst fokus på intresseavvägningen finns uttalanden 

som tyder på att åtgärdens ändamålsenlighet har betydelse för frågan om den kan anses 

proportionerlig. Domstolen har nämligen uttalat att det måste finnas bevis för 

påståenden om att den aktuella åtgärden verkligen uppfyller ett berättigat intresse189 

samt beaktat huruvida sådant stöd presenterats eller inte presenterats.190 Motiveringen 

bakom åtgärden kan inte endast vila på antaganden, utan det måste finnas stöd för att 

den diskrimerande åtgärden verkligen bidrar till att undvika skada och därmed uppfylla 

det bakomliggande intresset. Med andra ord måste åtgärden vara ändamålsenlig. 

Domstolen gör dock inte någon separat bedömning av åtgärdens ändamålsenlighet, utan 

denna prövning ingår som ett led i intresseavvägningen.  

Domstolen gör inte heller någon separat bedömning av frågan om det varit möjligt 

att uppnå det eftersökta målet på ett mindre ingripande sätt. I ett fall återfinns vissa 

påpekanden som tyder på att detta är en faktor som är relevant att beakta. 

Europadomstolen tycks nämligen ta hänsyn till att arbetsgivaren försökt lösa den 

aktuella intressekonflikten genom samförstånd, om den diskriminerande policyn 

sedermera ändrats,191 om de aktuella reglerna är allt för rigida eller om det bevisligen 

skulle vara möjligt att uppfylla syftet på något annat sätt.192 Detta är omständigheter 

som indikerar om den valda åtgärden var det enda möjliga alternativet eller inte. Detta 

tillmäts emellertid inte avgörande betydelse i proportionalitetsbedömningen, utan 

påverkar endast värderingen av det intresse som ligger bakom den diskriminerande 

åtgärden. Rättsfallen ovan ger alltså stöd för slutsatsen att Europadomstolens 

proportionalitetskrav inte innefattar ett absolut krav på minsta inskränkande alternativ, 

vilket stämmer överens med de slutsatser som vissa författare har anfört i doktrin.193 

                                              
188 Konstantin Markin mot Ryssland p. 140-144 (offentligt anställd inom militären), Dahlab mot Schweiz 

(offentligt anställd lärare), Siebenhaar mot Tyskaland p. 46 (anställd hos arbetsgivare med religiös 

grundsyn) samt Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 98-99 (offentligt anställd inom vården).  
189 Konstantin Markin mot Ryssland p. 137 och I.B. mot Grekland p. 88. 
190 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 94-95 och 98.  
191 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 94 och 98.  
192 Konstantin Markin mot Ryssland p. 145 och 147. 
193 Se avsnitt 4.1 ovan. 
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Europadomstolens praxis om proportionalitetskravet kännetecknas alltså av att 

domstolen gör en avvägning mellan de berörda intressena i fallet. Frågan om åtgärden är 

ändamålsenlig eller inte, liksom frågan om syftet hade kunnat uppnås på ett mindre 

ingripande sätt, beaktas som en faktor i intresseavvägningen på så vis att arbetsgivarens 

intresse av att genomföra åtgärden anses väga mindre tungt om den inte är nödvändig 

eller ändamålsenlig. Vid en jämförelse med EU-domstolens bedömning av 

proportionalitetskravet, där prövningen oftare delas upp i tydliga delfrågor, framstår 

Europadomstolens bedömningsmetod som mindre strukturerad. Ofta bedömer EU-

domstolen först om åtgärden är ändamålsenlig och går sedan in på frågan om åtgärden 

haft allt för långtgående verkningar för de berörda arbetstagarnas intressen. Ibland är det 

inte möjligt att helt separera frågan om ändamålsenlighet från frågan om intresse-

avvägningen, men EU-domstolens prövning kan generellt beskrivas som mer tydlig och 

strukturerad än Europadomstolens. I denna del instämmer jag i slutsatsen att 

Europadomstolens praxis inte utförs på ett helt konsekvent sätt, vilket har anförts i 

doktrin194 Men även om olika element av prövningen ges varierande utrymme följer 

Europadomstolen en bestämd bedömningsmetod på så vis att domstolen alltid utför en 

uttrycklig intresseavvägning och beaktar klagandens intresse av likabehandling.  

En annan skillnad mellan Europadomstolen och EU-domstolens praxis är att 

Europadomstolen väger och värderar de motstående intressena på ett tydligare sätt än 

EU-domstolen. EU-domstolen utför inte en lika tydlig intresseavvägning, utan fokuserar 

främst på den ena av vågskålarna, nämligen det berörda arbetstagarintresset. 

Arbetsgivarens intresse, eller det motsåtende samhälleliga intresset som ligger bakom 

åtgärden, tycks ges en fixerat värde i EU-domstolens praxis, och avvägningen går till på 

så vis att domstolen bedömer om de negativa effekterna för den eller de arbetstagare 

som utsatts för diskrimineringen är allt för långtgående i ljuset av det bakomliggande 

intresset. Denna bedömningsmetod kan därmed ses som en implicit intresseavvägning. 

Ibland anför dock EU-domstolen uttryckligen att en intresseavvägning måste äga rum, 

vilket till exempel är fallet om olika arbetstagarintressen står mot varandra. Inte heller i 

dessa fall görs emellertid en lika noggrann värdering av de motstående intressena som 

Europadomstolen gör i sin praxis, utan EU-domstolen överlåter åt de nationella 

myndigheterna att värdera de olika intressena.   

                                              
194 Se avsnitt 4.1 ovan.  
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En faktor som påverkar striktheten i Europadomstolens prövning är vilken 

tolkningsmarginal staten erkänns i det aktuella fallet. Domstolens uttalanden ger vid 

handen att denna marginal är liten i fall som rör diskriminering på grund av kön195 eller 

om diskrimineringen rör en grupp som är särskilt utsatt i samhället.196 I dessa fall krävs 

mycket tungt vägande skäl för att diskrimineringen ska kunna rättfärdigas. Med andra 

ord tycks proportionalitetskravet påverkas på så vis att det ligger en stor tyngd i den ena 

vågskålen – intresset av icke-diskriminering – redan innan prövningen av den aktuella 

åtgärden inleds. Om diskrimineringen beror på andra grunder kan de nationella 

myndigheterna tillerkännas en vidare tolkningsmarginal. Avseende diskriminerings-

grunden religion har domstolen uttalat att tolkningsutrymmet är större avseende frågor 

där det inte finns någon europeisk konsensus,197 vilket ofta är fallet avseende skyddet 

för religionsfriheten. Dessutom tar domstolen särskild hänsyn till överväganden på 

nationell nivå i frågor som rör statens relation till religionen.198 Men trots den breda 

tolkningsmarginalen vid tillämpningen av artikel 9 tycks Europadomstolen uppställa 

högra krav för att rättfärdiga diskriminering på grund av religion. Individens 

religionsfrihet väger nämligen mycket tungt i dessa fall, enligt domstolens utsago.199  

Mot denna bakgrund är det möjligt att ifrågasätta slutsatsen att diskriminerings-

grunden har avgörande betydelse för Europadomstolens proportionalitetskrav, vilket har 

framförts i doktrin.200 Tolkningsmarginalen, och därmed de nationella myndigheternas 

frihet att själva utforma proportionalitetskravet, tycks vara mer beroende av vilken vikt 

som tillmäts det motstående intresset än vilken diskrimineringsgrund som är aktuell. 

Domstolen har nämligen uttalat att tolkningsmarginalen är större då arbetstagarens 

rättigheter kommer i konflikt med en annan konventionsskyddad rättighet201 eller då 

syftet med åtgärden är att skydda allmän hälsa och säkerhet.202 Det är även viktigt att 

påpeka att det faktum att staten har en bred tolkningsmarginal inte innebär att 

                                              
195 Konstantin Markin mot Ryssland p. 127. 
196 I.B. mot Grekland p. 81. 
197 Siebenhaar mot Tyskland p. 39. 
198 Siebenhaar mot Tyskland p. 41.  
199 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 99. 
200 Se avsnitt 4.1 ovan. 
201 Siebenhaar mot Tyskland p. 39 och Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 105 och 109. I Dahlab mot 

Schweiz kom klagandens intresse i konflikt med andra personers (skolelevers) religionsfrihet.  
202 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 99.  
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Europadomstolen gör en korthuggen prövning i dessa fall, utan domstolen granskar de 

nationella myndigheternas intresseavvägning och kontrollerar om klagandens intresse 

har beaktats tillräckligt. Med andra ord uppställs alltid krav på att de motsåtende 

intressena noggrant värderats och vägts mot varandra, även om det lämnas till de 

nationella myndigheterna att avgöra hur denna avvägning ska falla ut.203 

Rättsfallsanalysen i den här uppsatsen ger alltså vid handen att frågan vilken 

diskrimineringsgrund som är aktuell inte påverkar proportionalitetskravet i nämnvärd 

utsträckning. Analysen ger inte heller stöd för slutsatsen att proportionalitetskravet är 

striktare då diskriminringer bedöms enligt en materiell artikel i jämförelse med fall som 

bedöms enligt artikel 14, vilket har anförts i doktrin.204 Domstolen gör nämligen en 

liknande prövning av den aktuella åtgärdens proportionalitet i samtliga fall, utan någon 

synbar skillnad mellan de fall som rör artikel 9 och de som rör artikel 14. Rättsfallen 

kan inte heller anföras till stöd för slutsatsen att proportionalitetskravet är striktare i fall 

som rör direkt diskriminering i jämförelse med indirekt. Endast i ett fall, Eweida, 

uttalade domstolen att de aktuella åtgärderna kunde ge upphov till indirekt 

diskriminering, och dessa åtgärder bedömdes på samma sätt som i övriga fall. 

Tolkningsmarginalen tycks visserligen ha varit större avseende de aktuella åtgärderna, 

men detta berodde inte på typen av diskriminering utan på det faktum att det 

bakomliggande syftet var att skydda andra personers rätt till likabehandling.205  

Europadomstolens uttalanden om de nationella myndigheternas tolkningsmarginal 

kan jämföras med utrymmet för skönsmässiga bedömningar i EU-domstolens praxis. 

Till skillnad från Europadomstolen gör inte EU-domstolen någon skillnad i detta 

utrymme beroende på omständigheterna i det aktuella fallet, utan staten tycks ha lika 

stort bedömningsutrymme inom hela området för arbetsmarknadspolitiken. EU-

domstolen har visserligen uttalat att särskilda hänsyn måste tas till personer med 

funktionsnedsättning – vilket påverkar bedömningen av frågan om den diskriminerande 

åtgärden haft allt för långtgående verkningar – men generellt förefaller bedömnings-

utrymmet vara mer konstant i EU-domstolens praxis, medan tolkningsmarginalen enligt 

Europadomstolen varierar mer beroende på de berörda intressena i varje enskilt fall.  

                                              
203 Dahlab mot Schweiz, Siebenhaar mot Tyskland p. 47 och Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 99-100, 

106 och 109. 
204 Se avsnitt 4.1 ovan. 
205 Eweida m.fl. mot Storbritannien p. 104 och 109.  
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Sammanfattningsvis är det tydligt att Europadomstolens proportionalitetskrav i 

huvudsak innebär att en diskriminerande åtgärd kan anses proportionerlig endast om 

intresset bakom åtgärden väger så pass tungt att arbetstagarens motstående intresse får 

ge vika. Europadomstolen fokuserar med andra ord främst på en intresseavvägning i sin 

praxis, och i jämförelse med EU-domstolen läggs betydligt mindre fokus på frågan om 

åtgärdens ändamålsenlighet och möjligheten att uppfylla ändamålet på ett mindre 

ingripande sätt, även om dessa aspekter är relevanta på så vis att de påverkar den vikt 

som tillmäts skälen bakom den diskriminerande åtgärden.  
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5 Proportionalitetsbedömningen i Arbetsdomstolen 

5.1 Allmänt om proportionalitetskravet i diskrimineringslagen 

Tvister om diskriminering i arbetslivet på svensk nationell nivå prövas i högsta instans 

av Arbetsdomstolen. Utöver den svenska diskrimineringslagen är Arbetsdomstolen 

bunden av såväl EU-direktiv som Europakonventionen i sin rättstillämpning. Detta 

betyder att den svenska lagen måste tolkas i ljuset av de europarättsliga regelverken.206 

Formulering av proportionalitetskravet i diskrimineringslagen bygger på och 

överensstämmer i allt väsentligt med formuleringen i EU-direktiven: för att indirekt 

diskriminering eller direkt åldersdiskriminering ska kunna rättfärdigas krävs, enligt 1 

kap. 4 § 2 p. och 4 p., att det förfaringssätt som arbetsgivaren använt sig av är lämpligt 

och nödvändigt för att uppnå ett berättigat mål. Prövningen av dessa rekvisit utgör 

grunden för den proportionalitetsbedömning som äger rum i Arbetsdomstolen. 

I motiven till diskrimineringslagen finns närmare ledning i frågan hur rekvisitet 

nödvändigt ska förstås. I propositionen uttalas att det i princip krävs att det inte finns 

några mindre diskriminerande alternativ för att en åtgärd ska anses nödvändig.207 Även i 

Diskrimineringskommitténs betänkande anges att kravet på nödvändighet innebär att det 

inte får finnas några mindre diskriminerande handlingsalternativ.208 Dessa motiv-

uttalanden ger uttryck för att en komponent av proportionalitetskravet är att den 

diskriminerande åtgärden måste vara det minst diskriminerande sättet att uppnå syftet. 

Om så inte är fallet kan åtgärden inte anses proportionerlig. I förarbetena understryks 

även att en intresseavvägning ska äga rum mellan arbetsgivarens och arbetstagarens 

intressen,209 ett element av proportionalitetskravet som inte framgår direkt av lagtexten. 

Ett andra krav för att åtgärden ska anses proportionerlig är alltså, enligt förarbetena, att 

det föreligger en rimlig balans mellan skälen bakom åtgärden och dess konsekvenser.210  

                                              
206 Se avsnitt 2 ovan. 
207 Prop. 2007/08:95 s. 491. 
208 SOU 2006:22 s. 365. 
209 Prop. 2007/08:95 s. 491 respektive SOU 2006:22 s. 364. Se även Glavå s. 358 f.  
210 I detta sammanhang måste dock understrykas att det råder delade meningar i frågan om förarbeten 

utgör en fristående, bindande rättskälla i svensk rätt. Vissa författare menar att motiven endast ska ses 

som ett av flera tolkningsargument för hur lagtexten ska förstås, se Lind s. 305 ff., Strömholm 1972 s. 671 
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Förarbetsuttalandena ovan ger uttryck för ett proportionalitetskrav som stämmer 

överens med såväl EU-domstolens krav på minsta inskränkande alternativ som 

Europadomstolens krav på att det ska råda balans mellan de berörda intressena. Även i 

svensk doktrin uttrycks tanken att proportionalitetskravet omfattar båda dessa element. 

Iseskog menar att en avvägning måste göras mellan intresset bakom åtgärder respektive 

intresset av icke-diskriminering, men han understryker samtidigt att arbetsgivaren i 

princip måste tillämpa det minst diskriminerande handlingsalternativet för att uppnå det 

eftersökta målet.211 Även Göransson m.fl. beskriver proportionalitetsbedömningen som 

en prövning innefattande dels en intresseavvägning, dels en bedömning av om 

arbetsgivaren hade kunnat välja ett mindre diskriminerande alternativ.212 Slutligen 

påpekar Källström och Malmberg att möjligheten att rättfärdiga en diskriminerande 

åtgärd förutsätter att syftet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, samt att 

intressena bakom åtgärden väger tyngre än den diskriminerande effekten.213 

Diskrimineringslagens krav på att en åtgärd ska vara lämplig och nödvändig måste 

även tolkas mot bakgrund av allmänna rättsprinciper. Liksom inom EU-rätten kan 

proportionalitetsprincipen sägas utgöra en allmän lära inom svensk arbetsrätt. Inom den 

nationella rättsordningen innebär proportionalitetsprincipen att det ska finnas en rimlig 

balans mellan det eftersökta syftet och åtgärdens verkningar samt att den valda åtgärden 

ska vara ändamålsenlig i den meningen att det inte finns något mindre ingripande 

handlingsalternativ.214  

Innebörden av proportionalitetskravet är slutligen beroende av den tolkning av 

begreppet som kommit till uttryck i rättspraxis. Liksom EU-domstolen har 

Arbetsdomstolen prövat en rad fall som rör könsdiskriminering avseende lönevillkor, on 

praxis som har analyserats ingående i doktrin.215 Franssons slutstas angående 

Arbetsdomstolens rättstillämpning i lönediskrimineringsfall från 1990-talet är att 

                                                                                                                                     
ff. och Vogel s. 33. Jfr dock Schmidt s. 263 ff. och Peczenik s. 48 ff. samt s. 116 ff. angående synsättet att 

avgörande vikt bör fästas vid förarbetsuttalanden i rättstillämpningen. 
211 Iseskog s. 65 f.  
212 Göransson m.fl. s. 52.  
213 Källström och Malmberg s. 94.  
214 Källström och Malmberg s. 75. Se även prop. 1993/94:117 s. 39 f. och Bernitz s. 265. Jfr dock AD 

1998 nr 17, där Arbetsdomstolen uttalade att det inte finns någon från europarätten oberoende allmän 

rättsgrundsats om proportionalitet i svensk arbetsrätt. Detta fall rörde emellertid lovligheten av fackliga 

konflikter, varför det är oklart om det har bäring inom diskrimineringsområdet. 
215 Se till exempel Glavå s. 643 ff. 
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domstolen inte betraktar EU-domstolens uttalanden om proportionalitetskravet som 

absolut bindande, utan att proportionalitetsbedömningen snarare används som en 

möjlighet att öka utrymmet för olika hänsynstaganden på den nationella nivån.216 Med 

detta sagt har det blivit dags att analysera ett antal senare rättsfall om rättfärdigande av 

diskriminerande åtgärder i Arbetsdomstolen, och mot bakgrund av dessa fall besvara 

frågan om domstolens proportionalitetsbedömning överensstämmer med det 

proportionalitetskrav som kommer till uttryck i EU-domstolen och Europadomstolen. 

5.2 Rättsfallsanalys 

5.2.1 AD 2001 nr 51 – Lönesättning vid nyanställning  

5.2.1.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet AD 2001 nr 51 handlade om ett antal arbetstagare som arbetade som 

socialkonsulter hos ett landsting. Två manliga arbetstagare hade vid sin anställning fått 

en högre lön än de kvinnor som redan var anställda med samma befattning. Frågan i 

målet var om arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering 

genom att ge högre lön åt de manliga arbetstagarna.217  

Arbetsdomstolen konstaterade inledningsvis att det var ostridigt mellan parterna 

att de kvinnliga arbetstagarna hade utfört arbete som var lika eller likvärdigt i 

jämförelse med de manliga arbetstagarna, vilket utgjorde skäl till stöd för slutsatsen att 

otillåten könsdiskriminering hade ägt rum. Frågan var därmed om arbetsgivaren kunde 

visa att de lönevillkor som tillämpats vare sig hade direkt eller indirekt samband med 

arbetstagarnas könstillhörighet. Arbetsgivaren hade anfört att en rad olika skäl låg 

bakom det faktum att de manliga arbetstagarna hade givits högre lön: behov av att 

förändra verksamheten, marknadskrafterna på lönemarknaden samt det faktum att de 

kvinnliga arbetstagarnas löner skulle komma att ändras genom en lönerevision. 

Avseende förändringen av verksamheten anförde arbetsgivaren att det fanns ett 

behov av att förändra inriktningen på socialkonsulternas arbete på ett sätt som krävde 

                                              
216 Fransson s. 378 ff., med hänvisning till bland annat AD 1991 nr 62 och AD 1995 nr 158. Fransson 

anför bland annat att Arbetsdomstolen tillmäter praxis på arbetsmarknaden samt överenskommelser 

mellan arbetsgivarens parter allt för stor vikt i sin proportionalitetsbedömning. 
217 Fallet prövades enligt jämställdhetslagen (1991:443), vars diskrimineringsförbud numera återfinns i 

diskrimineringslagen. 
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erfarenhet från kommunal socialtjänst. Arbetsdomstolen konstaterade att detta önskemål 

hade uttalats redan innan rekryteringen av de manliga arbetstagarna, vilka hade lång 

erfarenhet av kommunal socialtjänst och dessutom förklarat sig positiva till det nya 

arbetssättet. Mot denna bakgrund fann domstolen att arbetsgivarens strävan att införa ett 

nytt arbetssätt samt behovet av att rekrytera arbetstagare med färsk erfarenhet av 

kommunal verksamhet var avgörande för beslutet att anställda de aktuella personerna. 

Avseende marknadskrafterna på lönemarknaden anförde arbetsgivaren att de var 

tvungna att beakta löneläget på marknaden för att kunna locka till dig de arbetstagare 

som var bäst lämpade för tjänsten. Domstolen konstaterade att behovet av att rekrytera 

personer med erfarenhet från kommunalt arbete innebar att de sökande som kunde 

komma i fråga sannolikt skulle ha en kommunal anställning. Så var fallet avseende de 

manliga arbetstagarna, vars löner i den tidigare anställningen hade överstigit den lön de 

fick hos länsstyrelsen. Initialt hade de krävt ännu högre lön än den de slutligen fick. 

Med hänsyn till att löneläget var högre inom kommunerna än inom länsstyrelsen fann 

domstolen att åtgärden att ge de manliga arbetstagarna högre lön än de redan anställda 

socialkonsulenterna var en i och för sig nödvändig och försvarlig åtgärd.  

Avseende det faktum att de manliga arbetstagarna hade anställts före en 

kommande lönerevision anförde arbetsgivaren att deras löner sattes med hänsyn till att 

de inte skulle få någon lönehöjning under den kommande revisionen. Domstolen 

konstaterade att löneskillnaderna vid tiden för deras anställning åtminstone delvis kunde 

förklaras av att lönen vid anställningen bestämdes till ett läge som presumerades 

föreligga vid nästa revisionstillfälle. Vid revisionen höjdes lönerna för de kvinnliga 

arbetstagarna på så vis att samtliga fick minst lika hög lön som de manliga.  

Sammanfattningsvis fann domstolen att arbetsgivaren behov av att förändra 

arbetssättet, det högre löneläget inom kommunen samt de manliga arbetstagarnas 

tidigare anställningar innebar att det framstod som en nödvändig och försvarlig åtgärd 

att erbjuda männen högre lön än de redan anställda kvinnorna. Även vid lönerevisionen 

bestämdes lönerna på ett sätt som saknade samband med arbetstagarans 

könstillhörighet. Någon könsdiskriminering hade således inte förekommit.   

5.2.1.2 Analys 

I fallet AD 2001 nr 51 granskade Arbetsdomstolen noga de skäl som arbetsgivaran 

uppgett som förklaring till löneskillnaderna. Liksom i EU-domstolens praxis uttalade 
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domstolen att kravet för att löneskillnaderna ska kunna motiveras är att de inte har 

något samband med arbetstagarans könstillhörighet.218 Denna formulering skiljer sig 

från vad som i allmänhet krävs för att rättfärdiga indirekt könsdiskriminering, men även 

i dessa fall måste det prövas om den diskriminerande åtgärden (den lönesättning som 

givit upphov till de faktiska löneskillnaderna) varit proportionerlig på så vis att de skäl 

som arbetsgivaren anfört svarar mot ett verkligt behov och åtgärden är nödvändig och 

adekvat för att uppnå det eftersökta resultatet.219   

För att besvara frågan om arbetsgivarens skäl kunde förklara löneskillnaderna i 

det aktuella fallet prövade domstolen först om de svarade mot ett verkligt behov. I 

denna del av bedömningen konstaterades att arbetsgivaren redan innan rekrytetingen 

hade uttalat ett önskemål om att förändra verksamheten och att i detta syfte anställa 

personer med viss erfarenhet. Domstolen undersökte med andra ord om behovet var 

reellt och inte endast utgjorde en efterhandskonstruktion. Denna del av granskningen 

kan ses som ett första led i prövning av åtgärdens ändamålsenlighet, då den syftar till att 

besvara frågan om orsaken till åtgärden (behov av en viss kompetens) verkligen bidragit 

till att uppfylla ett intresse på arbetsgivarsidan (behov av att förändra verksamheten). 

Domstolen prövade därefter om löneskillnaderna svarade mot arbetsgivarens 

behov genom att ställa frågan om det var nödvändigt att erbjuda de manliga 

arbetstagarna högre lön. Domstolen gjorde inte någon hypotetisk bedömning av om det 

hade varit möjligt att anställa någon annan person. Domstolen uttalade emellertid att de 

personer som skulle kunna anställas sannolikt skulle ha erfarenhet av kommunalt arbete, 

vilket tyder på att domstolen ansåg att det eventuellt hade varit möjligt att hitta andra 

lämpliga kandidater, kanske t.o.m. personer som inte arbetat inom kommunen. Det 

faktum att arbetsgivarens önskade anställa någon med den specifika erfarenheten som 

de manliga arbetstagarna hade godtogs emellertid som skäl för att det hade varit 

nödvändigt och försvarligt att närma sig det högre löneläget som gällde inom den 

kommunala sektorn.  

                                              
218 Mål C-17/05 Cadman p. 31, se avsnitt 3.2.3 ovan.  
219 Fomuleringen verkligt behov återfinns i EU-domstolens tidigare praxis och motsvaras av uttrycket 

berättigat mål i dagens EU-direktiv, se Meenan s. 19 f. Vid lönediskriminering som indirekt beror på 

arbetstagarnas könstillhörighet måste arbetsgivaren inte bara visa att lönesättningen saknade samband 

med kön utan även att skälen bakom lönesättningen var sådana att de kan motivera den diskriminerande 

effekt som uppstått. Kraven i detta hänseende är desamma som vid indirekt diskriminering i övrigt, dvs. 

åtgärden måste vara ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppfylla ett berättigat mål, se Glavå s. 644. 
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I denna del av bedömningen konstaterades även att de manliga arbetstagarna 

initialt hade krävt högre lön men gått med på det lägre budet efter förhandlingar med 

landstinget. Detta stöder slutsatsen att det inte hade varit möjligt för arbetsgivaren att 

uppnå det eftersökta resultatet på ett mindre ingripande sätt; tvärtom hade de efter 

ansträngningar lyckats åstadkomma den minsta löneskillnad som var möjlig för att 

kunna anställa de aktuella personerna. Med andra ord tycks domstolen ha beaktat det 

faktum att arbetsgivaren försökt begränsat löneskillnaderna så mycket som de förmått. 

Faktum kvarstår dock att varken arbetsgivaren eller Arbetsdomstolen uttalat sig om det 

hade varit möjligt att uppfylla syftet genom att anställa andra personer, varför det är 

svårt att dra slutsatsen att löneskillnaderna begränsats så mycket som hade varit möjligt. 

Domstolen konstaterade vidare att en del av den högre lönen kunder förklaras av 

arbetsgivarens lönesystem, enligt vilket de kvinnliga arbetstagarnas löner skulle komma 

att höjas till samma nivå som de manliga. Det går alltså inte att utläsa ur domskälen om 

arbetsgivarens behov och löneläget på marknaden i sig hade varit tillräckligt för att 

motivera löneskillnaderna, eller om även den kommande lönerevisionen – och det 

faktum att kvinnornas löner senare höjdes – var avgörande för slutsatsen att 

löneskillnaderna kunde motiveras.  

5.2.2 AD 2003 nr 74 – Rätt till föräldralön  

5.2.2.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet AD 2003 nr 74 rörde ett kollektivavtal där det föreskrevs att arbetstagare under 

vissa förutsättningar hade rätt till föräldralön i samband med ett barns födelse. 

Avtalsklausulens utformning innebar att denna förmån endast utgick under en period 

om tre månader efter att barnet hade fötts. Frågan i målet var om klausulen missgynnade 

manliga arbetstagare på ett sätt som utgjorde otillåten könsdiskriminering.220 

I sina domskäl konstaterade Arbetsdomstolen att betydligt fler kvinnor än män tar 

ledigt för att kunna vara hemma och vårda barnet under månaderna närmaste följande 

barnets födelse. Eftersom rätten till föräldralön endast förelåg under den tidsperioden 

innebar klausulens utformning att män i praktiken missgynnades avseende rätten till 

föräldralön. Domstolen konstaterade dock att en indirekt diskriminerande åtgärd kan 

                                              
220 Fallet prövades enligt jämställdhetslagen (1991:443), vars diskrimineringsförbud numera återfinns i 

diskrimineringslagen. 
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rättfärdigas om den efter en intresseavvägning visar sig vara försvarlig. Så är fallet om 

den är motiverad av sakliga omständigheter som inte har någon anknytning till 

diskriminering på grund av kön. Domstolen klargjorde härvid att prövningen av denna 

fråga inte gick ut på att avgöra hur klausulen skulle utformas för att inte missgynna män, 

utan granskningen avsåg endast klausulens faktiska utformning.  

Därefter konstaterade domstolen att syftet bakom att utge föräldralön endast under 

de första tre månaderna var att tillgodose barnets behov av omvårdnad genom att ge 

föräldrarna ekonomisk förstärkning under den aktuella tiden. Domstolen fann att detta 

utgjorde av saklig omständighet som saknade anknytning till diskriminering på grund av 

kön, och att tidsgränsen därmed ansågs försvarlig. Domstolen tillade även att klausulens 

tidigare utformning helt och hållet hade uteslutit män från rätten till föräldralön, men att 

den även då hade ansetts motiverad mot bakgrund av moderns särskilda behov av 

återhämtning efter förlossningen. Mot denna bakgrund kunde klausulen inte rimligen 

anses diskriminerande sedan den ändrats för att även omfatta män. Därmed hade 

kollektivavtalet inte givit upphov till otillåten könsdiskriminering.  

5.2.2.2 Analys 

I AD 2003 nr 74 var det inte arbetsgivarens verksamhetsbehov som motiverade den 

indirekt diskriminerande åtgärden (utformningen av en kollektivavtalsklausul) utan 

intresset av att tillgodose barnets behov av omvårdnad under de första månaderna efter 

födseln. Domstolens slutsats att klausulens utformning inte gav upphov till otillåten 

diskriminering tycks ha vilat uteslutande på att barnets intresse i sig kunde motivera den 

diskriminerande effekt som uppstått. Med andra ord prövades klausulens 

proportionalitet enbart genom en implicit intresseavvägning, varvid domstolen drog 

slutsatsen att syftet var så viktigt att de manliga arbetstagarnas intresse av 

likabehandling fick ge vika.  

Det faktum att domstolen inte undersökte klausulens ändamålsenlighet kan 

förklaras av att det ansågs självklart att en rätt till föräldralön uppfyllde syftet att 

tillförsäkra barnets behov av omvårdnad under den aktuella tiden. Domstolen uttalade 

tydligt att det inte ingick som ett led i prövningen att utreda hur klausulen skulle kunna 

utformas för att inte missgynna män. Med andra ord var det inte aktuellt att pröva om 

syftet hade kunnat uppfyllas genom mindre diskriminerande alternativ. En sådan 

undersökning hade dock varit meningslös mot bakgrund av hur syftet hade formulerats: 
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ändamålet uppgavs vara att skydda barnets behov under tiden närmast efter födelsen. 

Genom att ange ett sådant specifikt syfte uteslöts i praktiken andra möjliga utformningar 

av klausulen än den som kommit till uttryck i kollektivavtalet. Det faktum att domstolen 

tog hänsyn till att klausulens nuvarande lydelse var mindre diskriminerande än dess 

tidigare utformning (enligt vilken män helt hade undantagits från rätten till föräldralön) 

tyder dock på att domstolen beaktade det faktum att de negativa effekterna för de 

manliga arbetstagarna hade begränsats. Detta var dock inte avgörande för slutsatsen att 

åtgärden ansågs proportionerlig. 

5.2.3 AD 2005 nr 87 – Krav på viss kroppslängd för fabriksanställd   

5.2.3.1 Bakgrund och domskäl 

I fallet AD 2005 nr 87 var klaganden en kvinna som sökt arbete hos ett bolag som 

bedrev tillverkningsverksamhet på tre fabriker. Hon nekades anställning med 

motiveringen att hon inte uppfyllde företagets krav på minsta kroppslängd, enligt vilket 

alla anställda skulle vara minst 163 cm långa. Frågan i målet var om detta krav utgjorde 

otillåten könsdiskriminering.221 

I domskälen konstaterade Arbetsdomstolen inledningsvis att företagets krav på 

minsta kroppslängd innebar att ca 25 procent av alla kvinnor uteslöts från anställning 

medan endast 2 procent av männen uteslöts. Parterna var ense om att denna skillnad var 

så betydande att längdkravet särskilt missgynnade kvinnor. Arbetsgivaren anförde att 

syftet bakom kravet var att minska risken för belastningsskador hos arbetstagarna. 

Parterna var ense om att detta var ett objektivt godtagbart skäl. Den avgörande frågan 

var därmed om längdkravet var lämpligt och nödvändigt för att uppfylla syftet. 

Vid prövningen av kravets lämplighet och ändamålsenlighet konstaterade 

domstolen att arbetsgivarens utredning visade att personer som var kortare än 165 cm 

riskerade att utsättas för belastningsskador i större utsträckning än andra. En annan 

expert hade emellertid ifrågasatt att längdkravet hade avgörande betydelse för 

skaderisken och anfört att en helhetsbedömning istället borde genomföras, med 

beaktande av en rad fysiska och psykosociala faktorer. Därutöver hade en rad personer 

hörts i frågan om det var möjligt att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

                                              
221 Fallet prövades enligt jämställdhetslagen (1991:443), vars diskrimineringsförbud numera återfinns i 

diskrimineringslagen. 
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minska risken för skador, och de var i stort eniga om att det inte fanns något rimligt 

utrymme för att genomföra några sådana åtgärder av avgörande betydelse.  

Avseende frågan vilka överväganden som hade legat bakom beslutet att införa 

längdkravet hade arbetsgivaren inte givit något klart svar. De hade endast i allmänna 

ordalag förklarat att kravet torde ha uppställts efter en rekommendation från 

företagshälsovården. Därutöver framgick av utredning att det tidigare tillämpats ett 

ländkrav i en av fabrikerna, men det framgick inte klart vad detta krav innebar. 

Domstolen konstaterade dessutom att det inte var möjligt att dra några slutsatser i frågan 

vilken skillnad i skaderisk som förelåg för personer som var kortare respektive längre än 

163 cm. Vidare hade det framkommit att det fanns anställda hos bolaget som var kortare 

än 163 cm, men ingen utredning hade presterats som visade om de faktiskt hade 

drabbats av skador.  

Mot denna bakgrund konstaterade domstolen att den utredning som presenterats 

inte gav någon entydig bild av längdkravets betydelse för att minska risken för 

belastningsskador. Vidare konstaterade domstolen att kravet hade en klart negativ effekt 

för kvinnor, som automatiskt uteslöts från möjligheten att få anställning hos bolaget. 

Bolaget hade därmed inte på ett övertygande sätt kunnat visa att den diskriminerande 

åtgärden kunde motiveras trots den negativa effekten. Således hade bolaget gjort sig 

skyldig till otillåten könsdiskriminering.  

5.2.3.2 Analys 

Arbetsdomstolens domskäl i AD 2005 nr 87 ger uttryck för en noggrann prövning av de 

skäl som talade för respektive emot att den diskriminerande åtgärden kunde motiveras. 

Domstolen kom fram till att det inte fanns någon entydig bild av längkravets betydelse 

för skaderisken, varför kravet inte ansågs proportionerlig. Denna formulering ger 

uttryck för ett högt ställt krav på ändamålsenlighet: det måste finnas klart stöd för 

påståendet att kravet faktiskt bidrog till att minska en reell skaderisk. Eftersom något 

sådant stöd inte hade presenterats kunde kravet inte anses proportionerligt.  

Domstolens påpekanden i domskälen ger en fingervisning av vilka faktorer som 

var avgörande för prövningen av ändamålsenligheten: bolaget hade varken visat vilken 

skillnad i skaderisk som förelåg för kortare respektive längre personer eller att de 

kortare arbetstagare som redan var anställda hos bolaget i praktiken hade drabbats av 

skador i större utsträckning. Dessa uttalanden tyder på att längdkravet hade kunnat 
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motiveras om bolaget hade visat att det verkligen fanns en större risk att personer under 

163 cm drabbades av skador än andra. Om så var fallet hade det nämligen funnits stöd 

för att längdkravet var ett effektivt sätt att minska en reell skaderisk. 

Domstolens påpekanden tyder även på att utfallet av en intresseavvägning 

påverkade slutsatsen angående åtgärdens proportionalitet. Domstolen uttalade nämligen 

att längdkravet hade en klart negativ effekt för många kvinnor och att bolaget inte 

övertygande förklarat att kravet kunde motiveras trots den negativa effekten. Detta tyder 

på att kravet på proportionalitet ställts särskilt högt mot bakgrund av de ingripande 

konsekvenserna för kvinnliga arbetssökande. Om kroppslängd endast varit en av många 

faktorer som beaktades hade det kanske godtagits, eftersom den diskriminerande 

effekten då hade varit mindre. Omvänt hade den automtiska uteslutningen kanske 

kunnat motiveras om bolaget presterat tydligare bevis för att det verkligen förelåg en 

ökad skaderisk som kunde motivera de särskilt negativa effekter som ett absolut 

längdkrav gav upphov till.  

Domstolen fäste inte uttryckligen någon avgörande vikt vid frågan om det hade 

varit möjligt att uppnå syftet genom ett mindre diskriminerande handlingsalternativ, 

trots att arbetstagarnas ombud gjorde gällande att detta var möjligt. Domstolen gjorde 

emellertid flera påpekanden som tyder på att förekomsten av alternativa medel hade 

betydelse för bedömningen: en av vittnena förordade att ett absolut längdkrav borde 

ersättas av en mer allsidig bedömning, och utredningen visade att bolaget tidigare hade 

tillämpat ett längdkrav vars innebörd inte hade klarlagts. Domstolens påpekande att det 

aktuella kravet innebar automatisk uteslutning av många kvinnor tyder också på att en 

mer nyanserad bedömning, där kroppslängd endast var en av många faktorer, eventuellt 

hade kunnat motiveras.  

5.2.4 AD 2005 nr 98 – Språkkrav för bygglovsarkitekt  

5.2.4.1 Bakgrund och domskäl 

Rättsfallet AD 2005 nr 98 rörde en man med utländsk bakgrund som sökt en tjänst som 

bygglovsarkitekt hos en kommun. Han nekades dock anställning eftersom han inte 

uppfyllde arbetsgivarens krav på god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Frågan i 

målet var om kommunen därmed hade gjort sig skyldig till diskriminering på grund av 
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etnisk tillhörighet.222 Parterna var överens om att det i sig är motiverat att uppställa ett 

språkkrav för bygglovsarkitekter, men mannen hade anfört att kravet var för högt ställt.  

I sin prövning av språkkravet konstaterade domstolen att arbetsuppgifterna som 

bygglovsarkitekt bland annat innebar att ta fram underlag för byggnadsnämndens beslut, 

att lämna förslag till beslut samt att företräda kommunen i förhållande till jurister och 

konsulter. Mot denna bakgrund, med hänsyn till kommunens behov, konstaterade 

domstolen att det framstod som sakligt motiverat att kräva att en bygglovsarkitekt har 

god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på ett förståeligt sätt, utan att felaktigheter 

förekommer i sådan omfattning att materialet måste omarbetas. Domstolen konstaterade 

även att det inte kunde anses annat än att kravet var lämpligt och nödvändigt för att 

uppfylla syftet att arbetsuppgifterna blir utförda på ett riktigt sätt, främst att de beslut 

som fattas blir korrekta och begripliga. Därmed hade det inte förekommit någon 

otillåten diskriminering i fallet.  

5.2.4.2 Analys 

Arbetsdomstolens bedömning i AD 2005 nr 98 tycks ha grundats uteslutande på 

domstolens utredning av arbetsgivarens verksamhetsmässiga behov och den aktuella 

tjänstens natur. Uttalandet att språkkravet framstod som sakligt motiverat tyder på att 

domstolen uppställde ett relativt lågt krav avseende åtgärdens ändamålenlighet: det 

krävdes inte att kompetenskravet skulle vara uppenbart eller klart motiverat.  

Trots att domstolen hänvisade till lagmotiv där det anges att en åtgärd inte kan 

motiveras om det funnits mindre diskriminerande alternativ gjordes inte någon 

uttrycklig bedömning av om det funnits några handlingsalternativ. En orsak till detta 

kan ha varit att det språkkrav som uppställdes inte var så högt att det krävdes att 

sökanden behärskade perfekt svenska, utan kommunen medgav att vissa felaktigheter 

kunde godtas. Detta kan tolkas som att kommunen faktiskt övervägt olika alternativa 

språkkrav och valt det lägsta möjliga. Om Arbetsdomstolen fäst något avseende vid 

detta faktum går dock inte att utläsa ur domskälen.  

Det är viktigt att poängtera faktum att domstolens bedömning av åtgärdens 

proportionalitet inriktades helt på arbetsgivarens behov. Domstolen fäste inte 

uttryckligen något avseende vid frågan om klagandens intressen eller vilken inverkan 

                                              
222 Fallet prövades enligt lagen (1990:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

etnisk tillhörighet, vars diskrimineringsförbud numera återfinns i diskrimineringslagen. 
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åtgärden hade på hans och andra arbetssökandes rätt till icke-diskriminering. Det finns 

med andra ord ingen antydan om att domstolen gjort en intresseavvägning i sin 

bedömning av den diskriminerande åtgärdens proportionalitet. Det faktum att domstolen 

noggrant granskade skälen bakom åtgärden tyder dock på att domstolen inte 

slentrianmässigt accepterar kompetenskrav som ger upphov till indirekt diskriminering. 

Domstolens granskning visar nämligen att diskriminerande åtgärder endast anses 

proportionerlige om de är tillräckligt viktiga. Denna granskning kan därmed tolkas som 

att intresset av icke-diskriminering faktiskt beaktades av domstolen, som prövade 

arbetsgivarens intresse mot bakgrund av intresset av likabehandling. Eftersom frågan 

om det funnits en rimlig intressebalans inte berörs uttryckligen är det dock inte möjligt 

att med säkerhet dra en sådan slutsats.  

5.2.5 AD 2008 nr 47 – Språkkrav för receptionist  

5.2.5.1 Bakgrund och domskäl 

I AD 2008 nr 47 var klaganden en kvinna av utländskt ursprung som hade nekats 

praktikplats och därmed en eventuell vikarieanställning hos ett bolag. Tjänsten avsåg 

arbete som receptionist på bolagets kontor. Bolaget uppgav att kvinnan inte gått vidare i 

rekryteringsförfarandet på grund av att hon efter en samlad bedömning ansågs mindre 

lämplig än den andra kandidaten. En av faktorerna i bedömningen var att hon inte talade 

felfri svenska. Frågan i målet var om bolaget hade diskriminerat kvinnan på grund av 

hennes etniska tillhörighet.223  

I domskälen konstaterade Arbetsdomstolen att det faktum att bolaget uppställt ett 

krav på felfri svenska utgjorde andledning att anta att indirekt diskriminering hade 

förekommit. Frågan var därmed om bolaget kunde visa att någon sådan diskriminering 

inte var för handen. För att lyckas med detta behövde bolaget visa att språkkravet inte 

varit högre ställt än vad arbetsuppgifterna kräver. Domstolen uttalade härvid att det 

framstår som självklart att det för ett arbete som består av interna och externa kontakter 

bör krävas så pass goda språkkunskaper att kommunikationen kan ske friktionsfritt, så 

att arbetsuppgifterna kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Bolaget hade visat att 

språkkravet tillämpats i praktiken, att kravet framstod som sakligt motiverat och att 

                                              
223 Fallet prövades enligt lagen (1990:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

etnisk tillhörighet, vars diskrimineringsförbud numera återfinns i diskrimineringslagen. 
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kravet låg på den nivå som arbetsuppgifterna krävde. Därmed fann domstolen att 

bolaget hade visat att språkkravet var både lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet 

att arbetsuppgifterna skulle kunna utföras på ett bra sätt. Därmed kunde den 

diskriminerande åtgärden rättfärdigas.  

5.2.5.2 Analys 

Arbetsdomstolens bedömning av den diskriminerande åtgärden i AD 2008 nr 47 

inriktades till synes helt på frågan om dess ändamålsenlighet. En avgörande faktor 

bakom domstolens slutsats att åtgärden var proportionerlig var att språkkravet hade 

tillämpats i praktiken. Bolaget hade visserligen inte angivit något språkkrav i den 

kravspecifikation som föregick rekryteringsprocessen, men av vittnesmålen framgick att 

kvinnans språkfärdigheter hade beaktats under rekryteringen. Domstolen undersökte 

med andra ord om kravet var reellt, dvs. om det verkligen tillämpats och inte endast var 

en efterhandskonstruktion för att dölja ett diskriminerande motiv. En sådan 

undersökning gjordes även i AD 2005 nr 87, se avsnitt 5.2.3 ovan. Denna bedömning 

kan ses som en del av prövningen av den diskriminerande åtgärdens ändamålsenlighet: 

om arbetsgivaren inte har något behov av den kompetens som kravet syftar till att 

tillförsäkra kan kravet inte heller anses vara ett ändamålsenligt sätt att uppfylla det 

bakomliggande syftet (att se till att arbetsuppgifterna kan utförs på ett korrekt sätt). 

Avseende frågan om språkkravet var högre ställt än nödvändigt uttalade 

domstolen att det får anses självklart att arbetet krävde så pass goda språkkunskaper att 

kommunikationen internt och externt kunde ske friktionsfritt. Med andra ord krävdes 

inte att arbetsgivaren presenterade någon närmare motivering i denna fråga. I denna 

bedömning tog domstolen hänsyn till de konkreta arbetsuppgifterna och underströk 

betydelsen av att just en receptionist kan kommunicera utan problem. Domstolen gjorde 

ingen undersökning av om syftet hade kunnat uppnås av mindre diskriminerande 

alternativ, dvs. om uppgifterna hade kunnat utföras tillfredsställande av en arbetstagare 

som inte pratade felfri men tillräckligt bra svenska. I detta avseende är det värt att 

påpeka att arbetsgivaren uppställde ett krav på felfri svenska, dvs. en i det närmaste 

perfekt språkförmåga. Detta kan jämföras med fallet AD 2005 nr 98, se avsnitt 5.2.4 

ovan, där språkkravet var lägre ställt.  

Slutligen är det värt att anmärka att domstolen inte gjorde någon uttrycklig 

värdering av sökandens intresse av att inte bli diskriminerad eller det samhälleliga 
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intresset av att inte exkludera många personer med utländsk bakgrund från 

rekryteringen. Inte heller uttalade domstolen något som kan tolkas som en uttrycklig 

avvägning mellan bolagets intresse och de motstående intressena på sökandens och 

samhällets sida. Liksom i AD 2005 nr 98, se avsnitt 5.2.4 ovan, kan domstolens 

granskning emellertid i sig tolkas som ett uttryck för att intresset av icke-diskriminering 

tillmätts en viss betydelse. Om domstolen helt hade bortsett från klagandens intresse av 

att inte diskrimineras hade det inte varit nödvändig med en ingående prövning av 

arbetsgivarens skäl bakom språkkravet, utan detta hade kunnat godtas utan närmare 

granskning. Så är emellertid inte fallet, utan arbetsgivaren måste noggrant motivera 

varför språkkravet var nödvändigt, eller, med andra ord, varför intresset bakom åtgärden 

var tillräckligt viktigt för att motivera avsteg från diskrimineringsförbudet.  

5.2.6 AD 2006 nr 97 – Krav på försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring  

5.2.6.1 Bakgrund och domskäl 

Fallet AD 2006 nr 97 rörde en man med födoämnesallergi som anmält sitt intresse för 

en tjänst med stationering utomlands. Ett krav för anställningen var att sökanden skulle 

omfattas till fullo av en viss försäkring som arbetsgivaren valt, ett krav som mannen inte 

kunde uppfylla på grund av hans allergi. Arbetsgivaren nekade honom anställningen 

med motiveringen att han inte uppfyllde kravet på att omfattas av försäkringen, varför 

det skulle vara allt för svårt att garantera hans säkerhet under tjänstgöringen. 

Arbetsgivaren anförde bland annat att mannen inte behärskade det lokala språket och 

därmed inte hade möjlighet att med tillräcklig tillförsikt undvika det ämne han var 

allergisk mot. Frågan i målet var om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering 

på grund av funktionsnedsättning.224 

I domskälen konstaterade Arbetsdomstolen först att mannens födoämnesallergi 

var att sådant funktionshinder som avsågs i den tillämpliga lagen. Sedan prövade 

domstolen om mannen hade utsatts för direkt diskriminering, och fann att så var fallet. 

Domstolen prövade därefter om arbetsgivaren även gjort sig skyldig till indirekt 

diskriminering genom att uppställa som krav för anställningen att sökanden omfattades 

till fullo av en viss försäkring.  

                                              
224 Fallet prövades enligt lagen (1990:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder, vars diskrimineringsförbud numera återfinns i diskrimineringslagen. 
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Arbetsdomstolen konstaterade att syftet med försäkringskravet var att se till att 

anställda och deras familjer kunde tillförsäkras ett fullgott ekonomiskt skydd vid 

händelse av sjukdom eller personskada under utlandsvistelsen. Detta ansågs vara ett 

berättigat mål. Domstolen fann vidare att försäkringslösningen i sin helhet utgjorde ett 

lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå syftet. Domstolen påpekade härvid att 

arbetsgivaren gjort en självständig riskbedömning av att anställa mannen, varvid de 

även hade beaktat det ställningstagande som mannen hade fått från sitt eget 

försäkringsbolag. Det faktum att han inte omfattades av arbetsgivarens försäkringsbolag 

var därmed inte helt avgörande för beslutet att neka honom anställningen. Domstolen 

ansåg att det inte var nödvändigt att besvara frågan om mannen borde ha tillåtits 

använda ett annat försäkringsbolag än det som anvisats av arbetsgivaren. Därmed hade 

arbetsgivaren inte gjort sig skyldig till otillåten indirekt diskriminering.  

5.2.6.2 Analys 

Arbetsdomstolens bedömning av den diskriminerande åtgärden i AD 2006 nr 97 kan ses 

som en prövning av om åtgärden (att kräva ett fullgott försäkringsskydd) varit det minst 

inskränkande handlingsalternativet för att uppnå syftet. Domstolen fann att 

arbetsgivaren inte hade uppställt ett absolut krav på att omfattas av den angivna 

försäkringen, utan hade även beaktat möjligheten att sökanden kunde anställas trots att 

försäkringen inte gällde. Med andra ord hade arbetsgivaren prövat om det var möjligt att 

uppfylla syftet på ett mindre diskriminerande sätt – genom att medge undantag från 

kravet på försäkring efter en individuell riskbedömning – och därvid funnit att det inte 

var möjligt att anställa mannen, eftersom hans säkerhet inte kunde garanteras (vilket var 

syftet bakom kravet). Domstolen gjorde dock inte någon egen bedömning av frågan om 

syftet kunde uppnås på något annat mindre diskriminerande sätt, till exempel genom att 

teckna en annan försäkring, vilket klaganden hade gjort gällande. 

Arbetsgivarens slutsats att mannens säkerhet inte kunde garanteras godtogs av 

domstolen utan närmare granskning. Som motargument hade arbetstagaren anfört att 

han tidigare klarat av utlandsvistelser utan problem, att han inte hade haft en allergisk 

reaktion på flera år samt att hans läkare intygat att han kunde tjänstgöra utomlands utan 

fara. Det faktum att domstolen accepterade arbetsgivarens bedömning trots 

arbetstagarens invändningar visar på ett lågt ställt krav avseende den diskriminerande 

åtgärdens ändamålsenlighet. Arbetsgivaren ansåg att risken för skada var sådan att den 
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inte kunde avvärjas på annat sätt än genom ett fullgott försäkringsskydd, vilket godtogs 

av domstolen. Arbetsgivaren redogjorde utförligt för de risker som ansågs föreligga, 

vilket gav stöd för arbetsgivarens slutsats, men det är ändå anmärkningsvärt att 

domstolen inte tillmätte arbetstagarens vittnesmål eller läkarintyg större vikt.  

Slutligen är det värt att anmärka att domstolens prövning helt inriktades på 

arbetsgivarens verksamhet och behovet av att minimiera risker i arbetsmiljön, utan 

någon hänvisning gjordes till arbetstagarens intresse av att erhålla den aktuella 

anställningen, eller det generella intresset av att underlätta för personer med funktions-

nedsättning att komma i fråga för arbetet. Det finns med andra ord inte någon antydan 

om en intresseavvägning i domstolens bedömning. Det här fallet är dock speciellt på så 

vis att den diskriminerande åtgärden syftade till att skydda arbetstagarens intressen, inte 

ett verksamhetsmässigt intresse på arbetsgivarens sida. En eventuell intresseavvägning 

skulle med andra ord avse mannens intresse av att erhålla anställningen respektive hans 

intresse av skydd. Denna omständighet kan vara en förklaring till varför 

Arbetsdomstolen inte gjorde någon intresseavvägning i fallet. 

5.2.7 AD 2011 nr 37 – Avtalsturlista vid uppsägning  

5.2.7.1 Bakgrund och domskäl 

I målet AD 2011 nr 37 hade ett flygbolag sagt upp kabinpersonal i enlighet med en 

överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen, en så 

kallad avtalsturlista. Enligt turlistan skulle den övertalighet som uppkommit på företaget 

lösas genom uppsägning av alla arbetstagare som var pensionsberättigade. Av gällande 

kollektivavtal framgick att arbetstagare som fyllt 60 år hade rätt till pension. Frågan i 

målet var om uppsägningen stod i strid med förbudet mot åldersdiskriminering i 

diskrimineringslagen.  

I sin prövning konstaterade Arbetsdomstolen inledningsvis att uppsägningen 

baserats på ett kriterium som är oupplösligen förenat med ålder, och således utgjorde 

direkt åldersdiskriminering. Frågan var därmed om denna särbehandling kunde 

rättfärdigas. Avseende denna fråga konstaterade domstolen att syftet med avtalsturlistan 

var att trygga försörjningen av så många anställda som möjligt, genom att endast säga 
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upp de arbetstagare som hade rätt till pension. Detta syfte kunde anses berättigat, då det 

medför att tillgången till sysselsättning fördelas bättre mellan generationerna.  

Frågan var dock om avtalsturlistan var en lämplig åtgärd. Domstolen konstaterade 

härvid att den överenskomna turordningen visserligen framstått som den minst 

ingripande åtgärden för arbetstagarkollektivet som helhet, men att det även måste 

beaktas att turlistan stod i strid med den så kallade 67-årsregeln i 32 a § lagen (1982:80) 

om anställningsskydd. Denna tvingande lagregel föreskriver att arbetstagare får sägas 

upp på grund av ålder först efter att de fyllt 67 år. I praktiken hade avtalsturlistan 

samma konsekvenser som en kollektivavtalsreglerad avgångsskyldighet för de berörda 

arbetstagarna vid 60 års ålder. Ett sådant kollektivavtal skulle stå i strid med 67-

årsregeln och därmed anses ogiltigt.  

Därutöver fann domstolen att avtalsturlistan var en allt för ingripande åtgärd. I 

praktiken innebar nämligen uppsägningen att de berörda arbetstagarna tvångs-

pensionerades. De arbetstagare som inte ansåg sig ha möjlighet att gå i pension blev 

arbetslösa. I detta avseende beaktades även att arbetstagarna inte ens hade tillfrågats om 

de kunde tänka sig att avsluta sina anställningar mot någon annan form av ekonomisk 

kompensation. Mot denna bakgrund fann domstolen att den diskriminerande 

avtalsturlistan inte kunde rättfärdigas.  

5.2.7.2 Analys 

I fallet AD 2011 nr 37 gjorde Arbetsdomstolen en systematisk och noggrann prövning 

av den diskriminerande åtgärden. Till skillnad från de rättsfall som analyserats ovan 

gjorde domstolen en separat prövning av åtgärdens lämplighet för det angivna syftet 

respektive dess konsekvenser för arbetstagarna: domstolen uttalade att åtgärden 

dessutom hade allt för ingripande konsekvenser, vilket tyder på att denna del av 

prövningen separerades från lämplighetsfrågan. Detta sätt att pröva proportionaliteten i 

två steg kan liknas vid EU-domstolens praxis, där frågan om åtgärdens 

ändamålsenlighet ofta skiljs från frågan om dess verkningar varit allt för långtgående.225  

I det här fallet utsträcktes emellertid prövningen av åtgärdens lämplighet längre än 

att avse dess ändamålsenlighet: avgörande för slutsatsen att avtalsturlistan inte var en 

lämplig åtgärd var dess oförenlighet med tvingande lagstiftning. Även denna slutsats har 

                                              
225 Se avsnitt 3.3 ovan.  
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dock betydelse gör turlistans ändamålsenlighet. Syftet med turlistan var nämligen att 

skydda arbetstagarna, vilket inte gärna kan uppfyllas av en åtgärd som inskränker deras 

rättigheter enligt en tvingande lagregel. Med andra ord beaktades konsekvenserna för de 

berörda arbetstagarna vid bedömningen av åtgärdens lämplighet. Detta framstår som 

naturligt med tanke på att syftet bakom uppsägningen var att skydda så många 

arbetstagares ekonomiska intressen som möjligt.  

Den efterföljande prövningen av åtgärdens effekter tycks fungera som en 

säkerhetsventil till skydd för arbetstagarna: även om åtgärden hade ansetts lämplig 

skulle den ha underkänts på grund av de ingripande konsekvenserna. I bedömningen av 

denna fråga tog domstolen hänsyn till det faktum att arbetstagarna inte ens hade 

tillfrågats om de kunde tänka sig att sluta sina anställningar frivilligt, eventuellt på andra 

villkor. Detta påpekande tyder på att domstolen beaktat att arbetsgivaren underlåtit att 

undersöka om det hade varit möjligt att uppfylla syftet på ett mindre ingripande sätt 

(genom en överenskommelse med arbetstagarna).  Detta tycks med andra ord vara en 

relevant, men inte avgörande, faktor för prövningen av frågan om åtgärdens 

konsekvenser varit allt för långtgående.   

Arbetsdomstolen gjorde en noggrann bedömning av åtgärdens effekter för de 

uppsagda arbetstagarna i fallet, men utförde inte någon uttrycklig intresseavvägning 

mellan de äldre och yngre arbetstagarna på företaget. Domstolen tycks inte ha fäst 

någon avgörande vikt vid det faktum att alternativet till den överenskomna turlistan var 

att säga upp yngre arbetstagare, i enlighet med de regler om turordning som finns i 

lagen om anställningsskydd. Då syftet med turlistan var att skydda 

arbetstagarkollektivet som helhet hade det varit högst relevant att företa en sådan 

intresseavvägning. En möjlig förklaring till att detta inte skedde kan vara att det ansågs 

obehövligt mot bakgrund av att turlistan stod i strid med en tvingande lagregel: oavsett 

hur en potentiell avvägning hade fallit ut är det troligt att turlistan hade underkänts på 

grund av dess oförenlighet med 67-årsregeln.  

5.3 Sammanfattande slutsatser 

Av de rättsfall som analyserats ovan är det möjligt att dra en rad slutsatser angående det 

proportionalitetskrav som uppställs i Arbetsdomstolen. Även om bedömningen varierar 
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på så vis att olika frågor ges varierande utrymme i de olika fallen går det att urskilja 

vissa generella tendenser i domstolens praxis. Dessa tendenser återkommer i många av 

fallen, och tycks inte vara beroende av vilken diskrimineringsgrund eller typ av 

diskriminering som är aktuell. 

För det första är det tydligt att Arbetsdomstolen fokuserar en stor del av 

bedömningen på det ändamål som ligger bakom åtgärden, vilket kan vara att skydda 

arbetsgivarens verksamhetsmässiga behov,226 ett särskilt arbetstagarintresse227 eller 

något annat viktigt intresse.228 I denna del av bedömningen prövar domstolen om den 

diskriminerande åtgärden svarar mot ett verkligt behov på arbetsgivarens sida och om 

åtgärden faktiskt uppfyller detta behov. Då den diskriminerande åtgärden avser ett krav 

som arbetsgivaren uppställt undersöks om detta krav är reellt, dvs. att det tillämpats i 

praktiken och inte endast utgör en efterhandskonstruktion.229 Prövningen av om 

åtgärden svarar mot ett verkligt behov kan ses som ett led i prövningen av åtgärdens 

ändamålsenlighet: om det inte finns något behov av det som åtgärden är tänkt att bidra 

till (exempelvis att tillförsäkra att en arbetstagare har en viss kompetens) kan den inte 

heller anses ändamålsenlig i förhållande till det bakomliggande ändamålet (att se till att 

arbetsuppgifterna blir utförda på ett tillfredsställande sätt). 

Mot bakgrund av det ensidiga fokus som karaktäriserar Arbetsdomstolens 

domskäl är det lätt att få intrycket att domstolen inte utför någon intresseavvägning som 

ett led i proportionalitetsbedömningen. Inte i något fall utför domstolen en uttrycklig 

avvägning mellan de motstående intressena eller uttalar tydligt att det ena intresset 

väger tyngre än det andra. I ett par fall hänvisar domstolen till de förarbetsuttalanden 

som anger att en intresseavvägning ska äga rum, dock utan att uttryckligen återkomma 

till denna fråga i bedömningen av åtgärden i det aktuella fallet.230 I andra fall görs 

uttalanden som tyder på att domstolen har värderat de motstridiga intressena, eller 

                                              
226 AD 2001 nr 51, AD 2005 nr 87, AD 2005 nr 98 och AD 2008 nr 47. 
227 I AD 2006 nr 97 var ändamålet att skydda arbetstagarens hälsa och ekonomiska intresse och i AD 

2011 nr 37 var ändamålet att skydda yngre arbetstagares ekonomiska intressen.  
228 I AD 2003 nr 74 var syftet att skydda barnets intresse av omvårdnad. 
229 I AD 2001 nr 51, AD 2005 nr 87, AD 2008 nr 47 och AD 2005 nr 98 prövades om arbetsgivaren 

övervägt och uttalat det aktuella kravet redan innan rekryteringsförfarandet. 
230 AD 2003 nr 74 och AD 2005 nr 87. 
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åtminstone något av dem,231 vilket i sin tur tyder på att intressena vägts mot varandra. 

Det faktum att domstolen tagit hänsyn till ett av flera arbetstagarintressen behöver dock 

inte betyda att detta intresse vägts mot arbetsgivarens eller andra arbetstagares intressen; 

en åtgärd som strider mot syftet bakom en tvingande skyddsregel kan förmodligen 

aldrig anses proportionerlig, oavsett hur tungt det motstående intresset anses väga.232 

Arbetsdomstolens till synes ensidiga granskning kan jämföras med EU-

domstolens proportionalitetsbedömning. I de rättsfall från EU-domstolen som 

analyserats ovan fokuserar domstolen en stor del av bedömning på frågan om 

arbetstagarnas rättighetsskydd. EU-domstolens bedömningsmetod kan tolkas som att 

skälen för den diskriminerande åtgärden (det berättigade syftet) ges ett fixerat värde, 

vilket sedan prövas mot värdet av de berörda arbetstagarnas motstående intressen. Detta 

sker genom att ställa frågan om arbetstagarnas rättigheter skyddats i tillräcklig 

utsträckning. Arbetsdomstolens bedömningsmetod kan, på motsvarande sätt, tolkas som 

att skälen mot den diskriminerande åtgärden (arbetstagarnas intresse av likabehandling) 

ges ett fixerat värde, vilket sedan prövas mot de skäl som ligger bakom åtgärden. För att 

avgöra om dessa skäl överväger intresset av icke-diskriminering gör Arbetsdomstolen 

en utförlig granskning av det ändamål som ligger bakom åtgärden. I denna granskning 

kan en intresseavvägning urskiljas på så vis att intresset av icke-diskriminering anses 

väga så tungt att åtgärden endast kan rättfärdigas om skälen för att genomföra åtgärden 

(det bakomliggande intresset) är tillräckligt viktiga. Om denna tolkning av Arbets-

domstolens proportionalitetsbedömning som en implicit intresseavvägning godtas finns 

stöd för slutsatsen att domstolens proportionalitetskrav innefattar ett krav på rimlig 

intressebalans, vilket uttrycks i förarbetena till diskrimineringslagen.233 

EU-domstolens och Arbetsdomstolens bedömningsmetoder inriktas alltså i stor 

utsträckning på det ena av de motstående intressena: EU-domstolen fokuserar på 

arbetstagarintresset medan Arbetsdomstolen huvudsakligen inriktar sig på 

arbetsgivarintresset. I jämförelse med dessa domstolars till synes ensidiga bedömnings-

                                              
231  I AD 2005 nr 87 påpekade domstolen att längdkravet hade en klart negativ effekt för många kvinnor 

och uttalade att bolaget inte övertygande förklarat att kravet kunde motiveras trots den negativa effekten 

och i AD 2011 nr 37 uttalade domstolen att den valda åtgärden var allt för ingripande med hänsyn till de 

äldre arbetstagarnas intressen.  
232 I AD 2011 nr 37 konstaterade domstolen att en avtalsturlista som stred mot en tvingande regel inte 

kunde rättfärdigas, till synes utan att väga de motstående intressena mot varandra.  
233 Se avsnitt 5.1 ovan. 
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metod framstår Europadomstolens i högre grad som en regelrätt intresseavvägning, där 

de motstående intressena uttryckligen värderas och vägs mot varandra. 

Europadomstolen framhåller även vikten av att tillmäta främst den diskriminerade 

arbetstagarens intresse, men även andra berörda intressen, tillräckligt stor vikt i den 

avvägning som äger rum på den nationella nivån. Ett sådant uttryckligt hänsynstagande 

saknas i de flesta fall från Arbetsdomstolen som analyserats ovan.234 Arbetsdomstolens 

granskning av åtgärdens bakomliggande syfte kan dock ses som ett sätt att motivera 

varför intresset bakom åtgärden överväger intresset av icke-diskriminering, vilket är ett 

viktigt element i Europadomstolens proportionalitetskrav. Ett annat krav som framgår 

av Europadomstolens praxis är att de nationella myndigheterna måste granska 

validiteten av de skäl som arbetsgivaren uppger ligger bakom diskrimineringen, dvs. 

dessa skäl kan inte godtas utan närmare prövning. I denna del stämmer 

Arbetsdomstolens bedömningsmetod bättre överens med Europadomstolens: 

arbetsgivarens skäl accepteras inte slentrianmässigt av Arbetsdomstolen, utan det krävs 

att åtgärden och dess ändamål verkligen svarar mot ett reellt och viktigt intresse. 

På samma sätt som intresseavvägningen ligger invävd i granskningen av åtgärdens 

bakomliggande ändamål är det inte heller möjligt att klart urskilja prövningen av 

åtgärdens ändamålsenlighet från bedömningen av ändamålet i sig. Arbetsdomstolens 

granskning kan därmed beskrivas som en helhetsbedömning, där det är svårt att urskilja 

en separat prövning av frågan om den valda åtgärden verkligen varit ändamålsenlig. I 

vissa fall uttalar domstolen helt kort att den valda åtgärden mot bakgrund av 

arbetsgivarens skäl framstår som nödvändig,235 att den får anses försvarlig236 eller att 

den inte kan anses annat än lämplig och nödvändig.237 Dessa formuleringar tyder på att 

domstolen inte uppställer allt för höga krav avseende åtgärdens ändamålsenlighet utan 

tar stor hänsyn till arbetsgivarens frihet att utforma de åtgärder som är ämnade att 

uppfylla det bakomliggande behovet. Ett fall skiljer sig från de övriga på så vis att 

domstolen utför en mycket noggrann granskning om åtgärdens ändamålsenlighet och 

                                              
234 AD 2011 nr 37 är det enda fall där de berörda arbetstagarnas intresse av rättighetsskydd tillmäts 

avgörande vikt. Detta fall är dock unikt på så vis att den diskriminerande åtgärden ansågs stå i strid med 

tvingande lagstiftning, vilket förmodligen utesluter att hänsyn till motstående intressen skulle kunna 

medföra att åtgärden likväl kan anses proportionerlig.  
235 AD 2001 nr 51. 
236 AD 2003 nr 74.  
237 AD 2005 nr 98.  
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uppställer ett högt krav i detta avseende: åtgärden var inte proportionerlig eftersom 

arbetsgivaren inte lyckats ge en entydig bild av åtgärdens effekter och således inte på ett 

övertygande sätt visat att den var nödvändig och lämplig.238 Denna ingående prövning 

kan dock förklaras av det faktum att åtgärdens ändamålsenlighet var den enda ostridiga 

frågan mellan parterna och därmed det enda som domstolen hade att pröva. Dessutom 

hade åtgärden mycket ingripande konsekvenser för många kvinnliga arbetssökande, 

vilket kan ha legat bakom det högre kravet avseende arbetsgivarens motivering.  

Arbetsdomstolens förhållandevis generösa bedömning av åtgärdens ändamåls-

enlighet stämmer överens med såväl EU-domstolens som Europadomstolens praxis. 

Liksom EU-domstolen och Europadomstolen tycks Arbetsdomstolen vara ovillig att 

överta rollen som beslutsfattare i frågor som det ligger närmare till hands för någon 

annan att besvara. I Arbetsdomstolens fall rör det sig om beslut om verksamhetsmässiga 

och andra behov som arbetsgivaren anses vara i en bättre position att besvara. I EU-

domstolens och Europadomstolens fall rör det sig om beslut angående den nationella 

arbetsmarknadspolitiken och andra överväganden som de nationella myndigheterna 

anses vara bättre lämpade att avgöra. 

Arbetsdomstolens ovilja att överpröva arbetsgivarens beslut i frågan om den valda 

åtgärdens ändamålsenlighet illustreras även av det faktum att domstolen generellt inte 

utför någon uttrycklig granskning av om det funnits några mindre diskriminerande 

handlingsalternativ. I två fall anför arbetstagarparten specifikt att det eftersökta syftet 

hade kunnat uppnås på ett annat sätt, men inte heller i dessa fall prövas uttryckligen om 

det funnits mindre diskriminerande men lika ändamålsenliga handlingsalternativ.239 I ett 

fall uttalar domstolen uttryckligen att det inte är domstolens uppgift att besvara frågan 

hur den aktuella avtalsklausulen skulle kunna utformas för att inte ge upphov till någon 

diskriminerande effekt.240 Detta bör dock inte tolkas som att domstolen förnekar att 

frågan om det funnits mindre diskriminerande alternativ kan vara relevant: den aktuella 

avtalsklausulen var nämligen mycket specifikt utformad, och domstolens uttalande 

syftar förmodligen till att klargöra att frågan i målet var om just denna utformning 

kunde godtas eller inte.  

                                              
238 AD 2005 nr 87.  
239 AD 2005 nr 87 och AD 2006 nr 97. 
240 AD 2003 nr 74.  
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I flera fall återfinns dessutom uttalanden som tyder på att frågan om åtgärden varit 

det minst inskränkande handlingsalternativet har beaktats av Arbetsdomstolen i viss 

utsträckning. I ett fall hänvisar domstolen till de förarbeten där det uttalas att en åtgärd 

inte kan anses nödvändig om det funnits mindre diskriminerande alternativ241 och i 

andra fall tar domstolen hänsyn till omständigheter som tyder på att den valda åtgärden 

varit den enda möjliga eller att arbetsgivaren försökt begränsa de negativa effekterna 

för arbetstagarna, till exempel genom att undersöka alternativa åtgärder för att uppfylla 

syftet.242 Liksom i EU-domstolens och Europadomstolens praxis är det med andra ord 

relevant att beakta det faktum att den valda åtgärden varit det minst diskriminerande 

alternativet eller inte, men denna fråga är inte i sig avgörande. Mot denna bakgrund är 

det möjligt att dra slutsatsen att Arbetsdomstolens proportionalitetskrav inte innefattar 

ett absolut krav på minsta inskränkande alternativ. Det framstår inte heller som att 

denna fråga tillmäts avgörande vikt i proportionalitetsbedömningen, trots att detta 

föreskrivs i förarbetena till diskrimineringslagen.243  

Sammafattningsvis kan Arbetsdomstolens proportionalitetsbedömning beskrivas 

som en helhetsbedömning, där störst fokus ligger på frågan om den diskriminerande 

åtgärden svarar mot ett verkligt behov. Prövningen av åtgärdens ändamålsenlighet 

ligger inbäddad i denna granskning, liksom frågan om det föreligger en rimlig balans 

mellan de motstående intressena. Domstolens prövning kan tolkas som att de berörda 

arbetstagarnas intressen beaktas implicit på så vis att skälen som talar emot åtgärden 

(den missgynnade arbetstagarens och andra berörda intressen) ges ett fixerat värde. 

Skälen som talar för åtgärden (arbetsgivarens behov eller ett annat viktigt intresse) 

granskas sedan i ljuset av, och vägs därmed mot, intresset av icke-diskriminering. 

  

                                              
241 AD 2005 nr 98. 
242 I AD 2001 nr 51 tog domstolen hänsyn till det faktum att arbetsgivaren lyckats förhandla fram en 

lägre lön för de manliga arbetstagarna, i AD 2006 nr 97 beaktades att arbetsgivaren prövat olika alternativ 

och inte uppställt ett absolut krav på fullgott försäkringsskydd och i AD 2011 nr 37 påpekade domstolen 

att den valda åtgärden från arbetsgivarens synvinkel framstod som den minst ingripande men att 

arbetsgivaren inte hade försökt komma överens med de berörda arbetstagarna.  
243 Se avsnitt 5.1 ovan. Observera att detta krav uttrycks på olika sätt i förarbetena: i propositionen sägs 

att det i princip inte får finnas några mindre diskriminerande alternativ, se prop. 2007/08:95 s. 491, 

medan Diskrimineringskommittéen formulerar kravet skarpare genom att uttala att det inte får finnas 

mindre diskriminerande alternativ, se SOU 2006:22 s. 365. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser angående domstolarnas proportionalitetsbedömning 

Enligt såväl diskrimineringslagen som Europakonventionen och de EU-direktiv som 

reglerar diskriminering i arbetslivet är det möjligt att rättfärdiga diskriminerande 

åtgärder. Denna möjlighet utgör ett undantag från huvudregeln att diskriminerande 

behandling är förbjuden, och ett rättfärdigande är endast möjligt om den 

diskriminerande åtgärden är proportionerlig. I diskrimineringslagen och EU-direktiven 

återfinns kravet på proportionalitet i definitionen av indirekt diskriminering och direkt 

diskriminering på grund av ålder: en åtgärd som ger upphov till indirekt diskriminering 

eller utgör missgynnande särbehandling på grund av ålder ska inte ses som otillåten 

diskriminering om åtgärden är ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå ett 

berättigat ändamål. I Europakonventionen finns kravet på proportionalitet inbäddat i de 

artiklar som medger undantag från rättighetsskyddet om det är nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.  Proportionalitetskravet följer även av Europadomstolens praxis, 

enligt vilken det är möjligt att göra avsteg från förbudet mot diskriminering om 

olikheten i behandling har ett legitimt ändamål och det finns rimliga proportioner 

mellan de medel som används och det bakomliggande ändamålet.  

Den närmare innebörden av proportionalitetskravet illustreras av hur EU-

domstolen, Europadomstolen och Arbetsdomstolen bedömer diskriminerande åtgärder i 

sin praxis. Innan jag presenterar mina slutsatser avseende proportionalitetsbedömningen 

i de olika domstolarna vill jag understryka att min analys av rättsfallen till stor del 

baseras på tolkningar och generaliseringar. För det första har jag varit tvungen att göra 

vissa tolkningar av domskälen i fallen, i syfte att kunna omformulera domsluten till 

generellt tillämpliga principer. För det andra framgår det av rättsfallsanalysen att 

tillämpningen av proportionalitetskravet inte är helt enhetlig i någon av domstolarnas 

praxis. För att kunna presentera några slutsatser har jag därför varit tvungen att göra 

vissa generaliseringar. Med detta sagt vill jag dock framhålla att rättsfallen trots allt ger 

tillräcklig information för att illustrera vissa tendenser i respektive domstols 

rättstillämpning, vilka har legat till grund för mina slutsatser. 

En utgångspunkt för rättsfallsanalysen i den här uppsatsen var att kravet på 

proportionalitet omfattar två olika element: ett krav på ändamålsenlighet och ett krav på 



 

 

101 

 

en rimlig balans mellan de berörda intressena. Analysen av rättsfallen från de tre 

domstolarna visar emellertid att det är svårt att särskilja dessa element från varandra. I 

samtliga domstolar bedöms proportionaliteten enligt en mer eller mindre blandad 

metod, där frågan om åtgärdens ändamålsenlighet har betydelse för frågan om skyddet 

av de berörda intressena, och vice versa. Den domstol som har störst tendens att 

separera de olika frågorna är EU-domstolen. I vissa fall gör EU-domstolen först en 

prövning av åtgärdens lämplighet och nödvändighet i betydelsen ändamålsenlighet, och 

därefter följer en prövning av frågan om åtgärden inneburit en allt för långtgående 

inskränkning av arbetstagarnas intressen. Europadomstolens proportionalitets-

bedömning sker inte i separata steg utan genom en sammanhållen intresseavvägning, 

där frågan om åtgärdens ändamålsenlighet har betydelse för att avgöra hur stort värde 

som ska tillmätas det intresse som ligger bakom den diskriminerande åtgärden. I 

Arbetsdomstolen bedöms proportionaliteten enligt en metod som i huvudsak inriktas på 

att granska det ändamål som ligger bakom åtgärden, där frågan om åtgärdens 

ändamålsenlighet är svår att särskilja från frågan om det bakomliggande ändamålet 

utgör ett berättigat intresse över huvud taget. Inte heller frågan om skyddet för de 

berörda intressena kan särskiljas från denna helhetsprövning.   

I de fall då domstolarna uttryckligen uttalar sig om den diskriminerande åtgärdens 

ändamålsenlighet framstår kravet som relativt lågt ställt. Samtliga domstolar uppvisar 

en ovilja att sätta sig över de beslut som fattats av en arbetsgivare eller en nationell 

myndighet, och de medel som valts för att uppfylla ett berättigat ändamål godtas i regel 

så länge de inte är direkt olämpliga. Europadomstolen framhåller dock i sin praxis, i 

något större utsträckning än EU-domstolen och Arbetsdomstolen, att det måste finnas 

stöd för slutsatsen att den diskriminerande åtgärden verkligen bidrar till att uppfylla ett 

berättigat ändamål. Arbetsgivarens beslut att vidta den aktuella åtgärden kan alltså inte 

grunda sig på hypotetiska eller felaktiga antaganden. Även EU-domstolen och 

Arbetsdomstolen granskar de skäl som uppgivits för att åtgärden ska kunna motiveras 

och de påståenden som förs fram angående åtgärdens ändamålsenlighet, men deras 

påpekanden i detta avseende är oftast mer kortfattade än i Europadomstolen. 

Ett sätt att formulera ett mer strikt krav avseende åtgärdens ändamålsenlighet, och 

som i doktrin förknippas med EU-domstolens praxis, är att uppställa ett krav på att 

åtgärden ska vara nödvändig i den meningen att den varit det minst inskränkande 
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alternativet för att uppnå syftet. Rättsfallsanalysen ovan visar att varken EU-domstolen 

eller de andra domstolarna uppställder något absolut och entydigt krav på minsta 

inskränkande alternativ. I fall från var och en av domstolarna görs dock påpekanden 

som tyder på att denna faktor är relevant att beakta i prövningen av åtgärdens 

proportionalitet. Till exempel beaktas om de diskriminerande åtgärderna tidigare sett 

annorlunda ut eller om de sedermera ändrats. I Europadomstolen är denna fråga en av 

många faktorer att beakta i intresseavvägningen: om det varit möjligt att utforma den 

diskriminerande åtgärden på ett annat sätt anses behovet av att genomföra åtgärden vara 

mindre, och därmed väger skälen bakom åtgärden mindre tungt. Även Arbetsdomstolen 

tycks beakta denna typ av faktorer som ett led i en helhetsbedömning av åtgärdens 

proportionalitet. Denna typ av påpekanden återkommer dock betydligt oftare i 

Arbetsdomstolen än i Europadomstolen. 

EU-domstolen är den domstol som fäster störst vikt vid frågan om den valda 

åtgärden varit det enda möjliga eller minst inskränkande alternativet. Domstolen 

påpekar ibland att det funnits alternativa sätt att utforma den diskriminerande åtgärden. 

Men även i fall då sådana uttalanden saknas kan frågan om åtgärden haft allt för 

långtgående konsekvenser för de berörda arbetstagarnas rättigheter ses som ett krav på 

minsta inskränkande alternativ. Domstolens prövning av åtgärdens konsekvenser för 

arbetstagarnas rättighetsskydd inriktas nämligen på frågan om hela den missgynnande 

effekten kan motiveras av syftet bakom åtgärden. Om endast en del av den negativa 

effekten kan motiveras anses åtgärden inte vara proportionerlig. Om så är fallet kan 

åtgärden inte heller anses vara det minst inskränkande alternativet, utan det minst 

inskränkande alternativet är den åtgärd som utformats så att syftet svarar mot hela den 

diskriminerande effekten. Det framgår dock inte klart av rättsfallen om domstolen 

likställer kravet på att konsekvenserna inte ska vara allt för långtgående med ett krav på 

att åtgärden ska vara det minst inskränkande alternativet. Det kan mycket väl tänkas att 

en åtgärd som är det minst inskränkande medlet likväl anses vara allt för långtgående på 

grund av att den inskränker de berörda arbetstagarnas intressen på ett orimligt sätt. 

Avseende det andra elementet av proportionalitetskravet, intresseavvägningen, är 

detta mest framträdande i Europadomstolens praxis. Europadomstolen utför ofta en 

uttrycklig värdering och avvägning mellan de motstående intressena och understryker 

vikten av att den berörda arbetstagarens intresse, och andra viktiga samhälleliga 
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intressen, beaktats i tillräcklig utsträckning. I EU-domstolen och Arbetsdomstolen görs 

inte någon sådan explicit intresseavvägning, men element av en sådan kan ändå 

urskiljas i domstolarnas proportionalitetsbedömning. I EU-domstolen läggs störst fokus 

på frågan om arbetstagarnas rättigheter skyddats i tillräcklig utsträckning, medan frågan 

om de skäl som ligger bakom åtgärden oftast berörs mycket kortfattat. EU-domstolens 

bedömning kan därmed ses som en implicit intresseavvägning på så vis att det 

berättigade intresse som ligger bakom åtgärden ges ett fixerat värde, vilket sedan prövas 

mot de negative effekter som åtgärden har på övriga berörda intressen. På ett liknande 

sätt fokuserar även Arbetsdomstolen i huvudsak på den ena av vågskålarna, men i 

Arbetsdomstolen ges arbetsgivarintresset, eller det intresse som ligger bakom åtgärden, 

störst utrymme i bedömningen. I Arbetsdomstolens praxis tycks arbetstagarnas intresse 

av likabehandling ges ett fixerat värde, vilket talar emot att åtgärden ska tillåtas. Detta 

värde utgör bakgrunden till domstolens granskning och fungerar som motvikt till de 

skäl som ligger bakom åtgärden, vilka talar för att diskrimineringen ska rättfärdigas.  

6.2 Frågan om domstolarnas praxis kan förenas med varandra 

Mot bakgrund av slutsatserna från rättsfallsanalysen är det angeläget att ställa frågan om 

domstolarnas olika bedömningsmetoder kan förenas med varandra. I samtliga domstolar 

görs i regel en noggrann och ingående prövning av åtgärdens proportionalitet, men 

fokus ligger på olika element av proportionalitetskravet. EU-domstolens utförliga 

granskning av de berörda arbetstagarnas rättighetsskydd och Europadomstolens 

uttryckliga intresseavvägning liknar varandra på så vis att fokus ligger på skyddet för 

arbetstagarnas intresse av likabehandling. I Europadomstolens praxis saknas dock den 

separata bedömning av åtgärdens ändamålsenlighet som ofta kan urskiljas i EU-

domstolen, medan EU-domstolen i regel inte utför en sådan uttrycklig avvägning av de 

motstående intressena som karaktäristerar Europadomstolens rättstillämpning. 

Arbetsdomstolens praxis skiljer sig från de europeiska domstolarna eftersom det varken 

görs någon regelrätt intresseavvägning, så som i Europadomstolen, eller någon 

uttrycklig prövning av frågan om arbetstagarnas intresse har skyddats i tillräcklig 

utsträckning, så som EU-domstolen. I Arbetsdomstolen ligger fokus främst på det 

ändamål som ligger bakom åtgärden, vilket ofta är ett arbetsgivarintresse. 
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Tidigare i den här uppsatsen framhölls att proportionalitetskravet begränsar 

möjligheten att rättfärdiga diskriminering, vilken utgör ett undantag till huvudregeln om 

förbudet mot diskriminerande åtgärder. Proportionalitetskravet fungerar alltså som ett 

skydd för den enskilde arbetstagarens rätt till likabehandling. Mot denna bakgrund 

uppstår frågan om någon av domstolarnas proportionalitetskrav är mer strängt (från ett 

arbetsgivarperspektiv) än de övriga, eller, med andra ord, om någon av domstolarna 

upprätthåller ett starkare skydd mot diskriminering. Europadomstolen kan framstå som 

något mer sträng i sin prövning, då domstolen uppställer krav på såväl ändamålsenlighet 

som en rimlig intressebalans. Detta innebär att arbetsgivare inte får vidta en 

diskriminerande åtgärd om den inte är effektiv för sitt ändamål eller om den inskränker 

arbetstagarnas intressen i allt för stor utsträckning. Men även EU-domstolens uppställer 

krav på både ändamålsenlighet och skydd för arbetstagarnas intressen i sin 

proportionalitetsbedömning, varför det är svårt att dra slutsatsen att någon av dessa 

domstolar uppställer ett högre krav än den andra. I jämförelse med de europeiska 

domstolarna kan det dock hävdas att Arbetsdomstolens proportionalitetskrav är lägre 

ställt, eftersom domstolen inte uppställer ett explicit krav på att åtgärden inte får 

innebära allt för stora inskränkningar i de berörda arbetstagarnas intressen. Med andra 

ord finns stöd för slutsatsen att Arbetsdomstolens krav är något mindre strängt än EU-

domstolens och Europadomstolens.  

Ovanstående slutsatser behöver dock inte betyda att Arbetsdomstolens praxis är 

oförenlig med rättstillämpningen på den europeiska nivån. I såväl Europadomstolen 

som EU-domstolen framhålls nämligen att de nationella myndigheterna har ett utrymme 

för skönsmässiga bedömningar, eller en tolkningsmarginal, i frågor som rör 

diskriminering i arbetslivet. Avgörande för frågan om Arbetsdomstolen håller sig inom 

denna marginal är om domstolen tar hänsyn till de berörda arbetstagarnas 

rättighetsskydd i tillräcklig utsträckning. Om min tolkning av Arbetsdomstolens 

proportionalitetsbedömning godtas finns stöd för slutsatsen att domstolen tar hänsyn till 

arbetstagarnas intresse av likabehandling på så vis att domstolen noggrant granskar 

skälen bakom åtgärden och därmed gör en implicit intresseavvägning. Detta skulle 

innebära att Arbetsdomstolens tillämpning av proportionalitetskravet uppfyller de 

minimikrav för proportionalitetsbedömningen som uppställs i EU-domstolen och 
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Europadomstolen, eller, med andra ord, att rättstillämpningen på nationell nivå ryms 

inom tolkningsmarginalen.  

Faktum kvarstår dock att Arbetsdomstolens proportionalitetsbedömning skiljer sig 

från de europeiska domstolarnas praxis, vilket betyder att det finns en divergens mellan 

tillämpningen av proportionalitetskravet på svensk och europeisk nivå – en divergens 

som visserligen kan anses acceptabel med hänvisning till de nationella myndigheternas 

tolkningsutrymme, men som likväl ger upphov till en oklarhet angående 

proportionalitetskravet som är problematisk ur de enskilda arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas perspektiv. I rättsfallen från Arbetsdomstolen framgår nämligen inte 

tydligt hur stor vikt som tillmäts intresset av likabehandling eller hur de motstående 

intressena förhåller sig till varandra. För att bättre stämma överens med EU-domstolens 

och Europadomstolens bedömningsmetoder skulle Arbetsdomstolen uttryckligen 

behöva pröva frågan om arbetstagarnas intressen skyddats i tillräcklig utsträckning samt 

uttryckligen förklara om, och i så fall varför, det motstående intresset väger så tungt att 

den diskriminerande åtgärden kan anses proportionerlig. En sådan bedömningsmetod, 

där skyddet för de berörda intressena och deras inbördes relation uttryckligen berörs av 

domstolen, skulle överensstämma mer med tillämpningen av proportionalitetskravet på 

europeisk nivå. Utan en sådan harmonisering av proportionalitetsbedömningen finns en 

risk att svensk rättspraxis utvecklas i en riktning som inte kan förenas med EU-rättens 

förbud mot diskriminering i arbetslivet. 
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