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ABSTRACT  

 
The right to non-discrimination is a fundamental part of human rights. Sweden has enacted legislation 

which prohibits employers from discriminating or harassing employees and job seekers. Swedish 

authorities also receive a substantial amount of complaints concerning ethnic discrimination in the 

workplace every year and there are volumes of research showing structural injustices related to 

discrimination. Despite these facts few employers have so far been found guilty of discrimination on 

ethnic grounds in Swedish courts.  

 

This study aims to shed lights on and analyse how the Swedish anti-discrimination legislation is utilised 

in the Swedish Labour Court regarding discrimination and harassment on ethnic grounds. On the basis 

that very few lawsuits brought on behalf of employees/job seekers have been successful it is 

hypothesized that there are problems either with the form of the legislation or the assessment of the 

court. Firstly the shape of statutes, their legislative history and preparatory works are illustrated to create 

an understanding for the legal pre-conditions, thereafter the judgements of the Labour Court are analysed 

within the theoretical framework of the thesis – composed of Critical Race Theory and Sociology of 

Law.  

The survey has shown problems concerning both the legislation and the assessment of the Labour Court. 

The legislation does not seem to embody the awareness of discriminating structures shown by the works 

of the preparatory committees. Further the assessments of the Court suggest a lack of understanding of 

the interaction between different pre-conditions and how these create a disadvantage for people of a 

minority standing which affects them both in the workplace and in the judgments of the Court. 

 

Key words: ethnic discrimination, work life, Sweden, Labour court, Critical Race Theory, Sociology of 

Law, Labour law 
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1 INTRODUKTION  

”Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för mänskliga rättigheter” står det 

att läsa på den svenska regeringens hemsida för mänskliga rättigheter.  1 Rätten att inte bli 

diskriminerad betonas i såväl FN-konventioner som EU-direktiv, och är även något som den 

svenska regeringen framhåller som fundamentalt i arbetet för mänskliga rättigheter.  

Den svenska diskrimineringslagstiftningen har en ambition att diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder inte ska finnas någonstans i samhället, 

varken i skolan eller på arbetsmarknaden. Sedan 2009 har Sverige en samlad myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen (DO), som ska arbeta aktivt med diskrimineringsfrågor 

kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder. DO har mandat att lyfta fall av diskriminering i 

arbetslivet hos Arbetsdomstolen (AD). I ett pressmeddelande skriver DO att det inkom 514 

anmälningar från personer som ansett sig blivit diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet 

under 2012. Av dessa anmälningar var 154 relaterade till situationer i arbetslivet.2 Sverige har 

en segregerad arbetsmarknad, både avseende kön och etnicitet. Forskning har visat att personer 

som har invandrat - eller som har föräldrar som invandrat, har sämre lön och sämre 

anställningsvillkor än ”etniska” svenskar. Denna ojämlikhet föreligger även då personer har 

likvärdiga utbildningar och erfarenheter, eller likvärdigt humankapital. 3 

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden har under senare år blivit ett omdebatterat ämne där 

kritiska röster menar att för få arbetsgivare blir fällda i AD för diskriminering eller trakasserier 

kopplat till etnicitet i relation till hur många personer som upplever sig ha blivit utsatta för den 

typen av behandling. Sveriges riksdag har sedan den första diskrimineringslagen mot etnisk 

diskriminering kom ändrat lagen vid ett antal tillfällen, delvis med anledning av att en vassare 

lagstiftning eftersträvats. 4Det är utifrån denna problemformulering som intresset för att göra 

en granskning av AD:s domar väckts. Går det att förklara och förstå varför så få arbetsgivare 

                                                

1 Regerings webbplats om mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-
rattigheter-finns-det/ratten-att-inte-bli-diskriminerad 

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

3 LO:s webbplats, http://lo.webshop.strd.se/ftp/pdf/566-2470-4.pdf 

4 Proposition 1997/98:177, s.14-17 
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blir dömda för etnisk diskriminering i AD trots att forskningen samtidigt visar att etnisk 

diskriminering i arbetslivet är ett utbrett problem?  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera hur den svenska 

diskrimineringslagstiftningen används i AD avseende fall som rör diskriminering eller 

trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet. Med utgångspunkt i att det är så få fall som dömts 

till fördel för arbetstagare eller arbetssökare i domstolen finns en hypotes om att det torde finnas 

problem med antingen lagstiftningens utformning eller domstolens bedömning i dessa fall. 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 Hur har lagstiftningen kring etnisk diskriminering utformats? Finns det några 

eventuella problem i lagens utformning eller lagstiftarens definition av etnisk 

diskriminering? 

 Hur ser AD:s praxis ut i ärenden som rör etniska diskriminering? Hur förhåller sig AD 

till lagstiftningen? 

 Hur kan det förklaras att så få fall om etnisk diskriminering som tas upp i AD leder till 

fällande dom?  

1.2 Undersökningsmaterial 

Uppsatsens undersökningsmaterial består av sex domar från AD som behandlar diskriminering 

och/eller trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet. Tre av domarna berör 

rekryteringssituationer (AD 2009 nr 16, AD 2009 nr 87 samt AD 2009 nr 11)och tre domar 

berör arbetstagare (AD 2009 nr 4, AD 2011 nr 13 samt AD 2012 nr 27).  Vidare består 

undersökningsmaterialet av den nuvarande svenska diskrimineringslagstiftningen samt äldre 

versioner av lagstiftning rörande diskriminering i samband med etnisk tillhörighet. Utöver den 

svenska lagstiftningen berörs även relevanta internationella konventioner och direktiv som är 

av relevans för kopplingen mellan den svenska diskrimineringslagstiftning och fastställda 

mänskliga rättigheter. De förarbeten som används i uppsatsen är proposition 1997/98:177 Ny 

lag om åtgärder mot etniskt diskriminering i arbetslivet, proposition 2002/03:65 Ett utvidgat 

skydd mot diskriminering samt proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering.  

Vidare används nedanstående statliga offentliga utredningar som ett underlag för förståelsen 

av den svenska diskrimineringslagstiftningen och dess utformning.  
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SOU 2005:56 belyser situationen för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och att det 

tidigare funnits en tendens att inom forskningen förminska problemen med strukturell 

diskriminering till frågor om kunskaper i svenska, social kompetens eller utbildningsnivå. 

Dock finns det tydliga bevis för att detta inte kan förklara varför det råder skillnader i 

förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden mellan personer födda i Sverige och 

personer födda utanför Sverige.5 Forskningsgenomgången i rapporten berör studier som visar 

att utrikesfödda, och framförallt utomeuropeiskt födda, har en låg sysselsättningsgrad och att 

det ofta är svårare för dessa personer att få ett arbete i tider av ekonomiska instabilitet.6 Den 

rasifierade arbetskraften ses som något av en ”reservarbetskraft”.7 Rekryteringsprocessen 

berörs som en mekanism i arbetslivet som kan fungera diskriminerande för personer som inte 

är, eller ser ut att vara, etniska svenskar. De olika momenten i rekryteringsprocessen (så som 

annonser, urval och värdering) anges alla som möjliga moment där diskrimineringen kan ske. 

Rekryterar blir i dessa sammanhang ”gate keepers” som riskerar att diskriminera, medvetet 

eller omedvetet, genom exempelvis beslutsfattande på stereotypa grunder eller att tillsättningar 

sker genom rekommendationer. 8 

I SOU 2006:30 diskuteras förekomsten av etnisk diskriminering i det svenska rättsväsendet. 

Avseende de amerikanska och brittiska rättssystemen finns etablerad forskning kring 

diskriminering inom rättsväsendet, men i Sverige är denna forskning inte lika omfattande och 

framför allt inte lika officiellt erkänd.9 Det finns många forskningsbelägg för att människor 

tolkar situationer och beteenden olika avhängig de förväntningar och attityder som finns 

gentemot olika grupper.10  I en svensk studie undersöker forskarna Torun Lindholm och Sylvia 

Bergvall frågan om diskriminering i vittnessammanhang ur ett social-kognitivt perspektiv, och 

hur trovärdigheten hos vittnen utvärderas utifrån deras etnicitet. Utredningen redogör för ett 

experiment som gjorts kring vittnesmål från etniska svenskas jämfört med invandrare (som är 

det begrepp som används i undersökningen). Den visar att det föreligger en systematisk tendens 

                                                
5 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 25-26  

6 A.a, s. 265-266 

7 A.a, s. 267 

8 SOU 2005:56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 288-289 

9 SOU 2006:30, Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom 
rättssystemet, s. 3-4, SOU 2005:56, Det blågula glashuset- strukturell diskriminering i Sverige, s. 379  

10 SOU 2006:30, Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom 
rättssystemet, s. 39 
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att invandrare ses som mindre tillförlitliga i dessa sammanhang. Detta kan leda till att personer 

som har invandrarbakgrund anses som mindre trovärdiga vid juridiska prövningar, särskilt i 

fall som handlar om muntliga utsagor.11 Detta åskådliggörs även i ett resonemang i SOU 

2014:34 av rättssociologen Eva Schömer. Ur några domar om etnisk diskriminering från AD 

ger hon exempel på hur domstolen gör arbetsgivarparten mer trovärdig genom sättet som den 

beskrivs, och tillskrivs vissa egenskaper. Käranden beskrivs inte på samma positiva sätt och 

förståelsen för hur olika förutsättningar så som kön, klass och etnicitet tillsammans skapar ett 

underläge verkar inte finnas i domstolen.12 

1.3 Metod 

Utifrån undersökningens syfte är det aktuellt att granska relevant lagstiftning samt AD:s praxis 

ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För att göra detta krävs en förståelse för den svenska 

diskrimineringslagstiftningen och dess utveckling och relation till internationella 

överenskommelser. Metodreflektionen berör insamling av material, granskning av lagstiftning 

samt granskning av AD:s praxis.  

Insamling av rättsligt undersökningsmaterial har skett genom sökning efter samtlig relevant 

lagstiftning som berör etnisk diskriminering i arbetslivet. Vidare har förarbeten i form av 

propositioner och SOU:er till denna lagstiftning samlats in. Urvalet av domarna har skett 

utifrån kriterierna att domarna ska vara från 2009 och framåt samt att de ska beröra etnisk 

diskriminering. Sökningen efter domar har skett via InfoTorg Juridik Rättsbanken via Uppsala 

universitets biblioteks hemsida med sökordet ”etnisk diskriminering”. Valet av domar baseras 

på att materialet till undersökningen ska ha en bredd som möjliggör analys samt möjlighet till 

inbördes jämförelse. Tre av domarna som har valts ut berör förhållanden för anställda 

medarbetare och tre av domarna berör förhållanden i rekryteringssammanhang. 

Granskning av relevant lagstiftning sker genom behandling av lagtext, propositioner och 

utredningar för att skapa en bred övergripande bild av hur aktuell lagstiftning ser ut, intentionen 

med lagen och hur dess utformning förändrats under 2000-talet och varför dessa förändringar 

gjorts. Redogörelsen för lagstiftningen redogör för hur lagstiftaren förstår och definierar etnisk 

                                                
11 A.s, s. 58-60 

12 SOU 2014:34, Inte bara jämställdhet- intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 68-78 
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tillhörighet och dess relation till diskriminering och eller trakassering. De internationella 

konventionerna kommer att belysas avseende hur de har påverkat svensk lagstiftning.  

Granskningen av AD:s praxis i mål gällande etnisk diskriminering sker genom en granskning 

av sex domar. Samtliga domar handlar om diskriminering eller trakasserier kopplade till 

diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Granskningen sker i två steg; först sker en 

genomgång av domarna och domstolens argument och resonemang återges. Därefter sker en 

tematisk analys av domstolens bedömning utifrån undersökningens teoretiska ramverk, med 

syfte att hitta sådant som kan förklarar varför så få arbetsgivare fälls för etnisk diskriminering. 

Den tematiska genomgången kommer att ske utifrån tre variabler; tillämpning av aktuell 

lagstiftning, bevisvärdering och resonemang kring sambandet mellan etnisk tillhörighet och 

eventuell diskriminering/trakassering. Syftet med denna tematiska genomgång är att 

granskningen ska ske på samma sätt av samtliga domar samt att de tre variablerna 

överensstämmer med undersökningen syfte och teoretiska ansats samt lagstiftningens 

uppbyggnad. Variabeln tillämpning av aktuell lagstiftning är av intresse då det ur ett 

rättsociologiskt perspektiv är det av intresse att undersöka hur aktuell lagstiftning tillämpas 

och tolkas, variabeln bevisvärdering är intressant eftersom den kan visa på skillnader i 

bedömningen av trovärdighet hos arbetstagare och arbetsgivare. Den sista variabeln, samband 

mellan etnisk tillhörighet och eventuell diskriminering eller trakasserier är intressant då den är 

ett av lagens kriterier för att diskriminering ska ha förekommit (se detaljerad genomgång i 

kapitel 4) och därför är en viktig bedömningsgrund i domstolen. Ur ett Critical Race Theory – 

perspektiv är resonemangen kring bevis, trovärdighet och samband med etnisk tillhörighet av 

särskilt intresse.  

1.4 Teoretiskt pespektiv  

Undersökningens teoretiska perspektiv består av Critical Race Theory och rättssociologi.  

Dessa två teoretiska perspektiv ger möjlighet att analysera domarna ur ett strukturellt 

perspektiv samt problematisera eventuella problem mellan gällande lagstiftning och gällande 

praxis utifrån ett annat perspektiv än ett renodlat rättsdogmatisk. Den teoretiska granskningen 

av domarna sker tematiskt utifrån ovan nämnda variabler. Syftet är att skapa förståelse och 

finna förklaringar till varför så få fall i AD rörande etnisk diskriminering eller trakasserier leder 

till fällande dom.  
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Undersökningen görs ur ett rättighetsperspektiv och de två teoretiska utgångspunkter utgör ett 

gemensamt teoretiska ramverk utifrån vilket det går att analysera om rättigheterna ser olika ut 

för olika personer och om det finns en förståelse för de olika förutsättningar som föreligger för 

personer med annan etnisk bakgrund än svensk inom den svenska arbetsmarknaden. Vidare ger 

perspektiven möjlighet att finna förklaringar till vad som kan orsaka en eventuell diskrepans 

mellan lagstiftarens intention med lagen och AD:s praxis. De teoretiker som används anses 

vara av relevans för den svenska kontext som undersökningen rör sig inom samt tjänstgöra som 

goda analytiska utgångspunkter för de syften som studien har. De två teoretiska perspektiven 

presenteras mer utförligt i uppsatsens teoriavsnitt. 

1.5 Tidigare forskning  

Genomgången av tidigare forskning syftar till att placera in undersökningen i ett relevant 

forskningsfält samt tydliggöra referenser och intressanta perspektiv för uppsatsens innehåll.  

Laura Carlsson beskriver i artikeln ”Critcal Race Theory in a Swedish Context” problematiken 

kring bedömningen av etnisk diskriminering i AD och för fram resonemang om en 

diskrimineringslagstiftning som inte får genomslag i domstolen. Artikeln belyser bland annat 

Critical Race Theory ur ett svenskt perspektiv kopplat till arbetsdomstolens praxis samt 

problem med avlägsnandet av ordet ”ras” ur den svenska diskrimineringslagstiftningen. I 

relation till arbetsdomstolens praxis påpekar Carlsson problematiken med att lagstiftningen 

förutsätter att alla människor är lika inför lagen, trots att detta inte är fallet när en individ står 

emot en arbetsgivare. Ojämlikheten består bland annat av rättsliga och finansiella skillnader. 

Carlsson kritik mot att ordet ”ras” tagits bort ur lagstiftning består främst i att det inte 

framkommit någon adekvat ersättande definition. Detta har lett till ett vakuum i vilket 

arbetsgivaren fått ett större svängrum och är även ett tecken på att det inte finns någon förståelse 

inom svensk lagstiftning för att ras är något som är socialt konstruerat. 13  

I artikeln ”When do rights matter? A Case Study of the Right to Equal Treatment in Sweden” 

diskuterar rättssociologen Reza Banakar problematiken kring att försöka införa jämlikhet via 

lagstiftning. Hon diskuterar skillnaden mellan att introducera rättigheter som kommer nedifrån 

och arbetas upp till toppen, eller rättigheter som tas fram uppifrån, på basis av politiska beslut 

genom att jämföra jämställdhetslagen (1991:143) och lagen (1999:130) om åtgärder mot 

                                                
13 Carlson, Laura, ”Critcal Race Theory in a Swedish Context” Juridisk Tidskrift, 2011-12, s. 21-49 
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diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Undersökningen äger rum före det att Jämställdhetsombudsmannen och 

Diskrimineringsombudsmannen blir en och samma myndighet och före införandet av 

Diskrimineringslagen (2008:567) som ersatte bland annat jämställdhetslagen och lagen mot 

etnisk diskriminering. 

 Banakars resonemang visar att jämställdhetslagen har fått större genomslagskraft på den 

svenska arbetsmarknaden än lagen mot etnisk diskriminering och detta beror på de sociala 

kontexter inom vilka lagarna är skapade och ämnade att verka. Enligt Banakar hade 

jämställdhetslagen redan från början ett större stöd både bland politiker och allmänhet, och hon 

refererar bland annat till de olika kvinnorörelser som etablerats under 1900-talet. Lagen mot 

etnisk diskriminering däremot framställs som en lag som blivit stiftad främst på grund av en 

politisk vilja, påtryckningar från mänskliga rättighets- organisationer, olika kommittéer mot 

rasism samt FN och EU. Stödet från allmänheten för en lagstiftning kring etnisk diskriminering 

var inte särskilt brett och det betraktades som något av en icke-fråga. Den ena lagen är alltså 

sprungen ur en politisk rörelse som berörde en stor del av samhället- kvinnorna- och den andra 

lagen är introducerad uppifrån som ett resultat av politiskt tryck. För jämställdhetslagen fanns 

det en tydlighet och en etablerarad relation mellan lagen och det som den skulle reglera redan 

innan lagstiftningen fanns på plats. Detta gällde inte för lagen mot etnisk diskriminering. 

Immigranter betraktades snarare som ett socioekonomiskt problem, och etnisk diskriminering 

var en utbredd praktik och inte något som ansågs så problematiskt. Det blev således en fråga 

för lagstiftaren att föra fram och förklara för allmänheten att etnisk diskriminering inte var ett 

önskvärt beteende på den svenska arbetsmarknaden. Införandet av dessa två lagar, som i 

utformning och lagrum kan anses vara ganska lika, har alltså fått olika effekter. Banakar menar 

att detta kan förklaras just utifrån ovanstående resonemang och förankring i allmänheten å ena 

sidan - och politiskt tryck å andra sidan. 14   

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsens undersökning är begränsad till att granska svensk diskrimineringslagstiftning och 

dess förarbeten samt domar och resonemang från AD. De granskade domarna behandlar fall 

av diskriminering och/eller trakasserier kopplade till en persons etniska tillhörighet, men kan 

                                                
14 Banakar,Reza, ”When do rights matter? A Case Study of the Right to Equal Treatment in Sweden”. Human Rights 
Brought Home, s. 182 -184  
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även vara kopplade exempelvis till personens kön. Undersökningen lägger dock mest vikt vid 

just etnisk tillhörighet. Svensk diskrimineringslagstiftning kopplat till etnisk tillhörighet och 

dess verkställande i AD:s praxis är således undersökningens främsta intresseområde. 

Antalet utvalda domar baseras på möjligheten att göra genomgående analyser och jämförelser 

inom uppsatsens givna ramar. En undersökning inkluderande fler domar från AD hade gett 

större möjlighet för generaliseringar men begränsat utrymmet för kritisk granskning av 

respektive dom, vilket är av intresse för denna undersökning. Den analys som görs i 

undersökningen utgår från det material som domstolen själv framställt, det finns således 

möjlighet att det språk som används och det upplägg som domarna följer formar det intryck 

som läsaren får. Det får dock antas att domstolen värnar om objektiv framställning av det som 

skedde i rättssalen. Eftersom intresset för undersökningen ligger just i domstolens bedömning 

anses det inte heller vara något problem att materialet är framställt av domstolen.  En 

undersökning som även hade diskuterat Diskrimineringsombudsmannens roll i ärenden kring 

etnisk diskriminering eller som djupare berört enskilda individers upplevelser av 

diskriminering eller trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet hade varit intressant att göra men 

dessa perspektiv har av utrymmesskäl inte varit aktuella för denna uppsats.  

1.7 Disposition 

I uppsatsens inledande avsnitt ges en introduktion till problemområde, syfte och 

frågeställningar, undersökningsmaterial, reflektion kring teori och metod tidigare forskning 

samt en redogörelse för undersökningens avgränsningar. Det andra kapitlet presenterar 

undersökningens teoretiska ramverk, bestående av de två teoretiska perspektiveten Critical 

Race Theory och rättssociologi. Det tredje kapitlet innehåller en redogörelse för svensk 

diskrimineringslagstiftning kopplat till etnisk tillhörighet samt en kortare redogörelse för de 

internationella konventioner som påverkat den svenska lagstiftningen. I det fjärde kapitlet 

presenteras AD:s praxis genom redovisning av granskning av domar. Med koppling till detta 

sker en analys av domarna i uppsatsens femte kapitel där tillämpning av lagstiftning, 

bevisvärdering, samband mellan etnisk tillhörighet och diskriminering belyses utifrån 

undersökningens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Frågan om varför så få 

arbetsgivare blir fällda i domstolen diskuteras även. Uppsatsen avslutande kapitel innehåller 

en summering av de resultat som framkommit i föregående kapitel samt avslutande 

sammanfattning.  



11 

 

2 GRANSKANDE PERSPEKTIV  

Uppsatsen teoretiska ramverk består av Critical Race Theory och rättsociologi. De båda 

perspektiven utgör en gemensam grund utifrån vilken en granskning av enskilda domar från 

AD och allmänna resonemang kring lagstiftningen och dess tillämpning kan göras. Critical 

Race Theory ger möjlighet att blottlägga tendenser och förhållningssätt inom domstolsväsendet 

som bevarar rasistiska strukturer och rättssociologi erbjuder perspektiv utifrån vilka rätten som 

styrmedel och dess effektivitet kan granskas.  

2.1 Critical Race Theory – att se det ”osynliga”  

Critical Race Theory (CRT) är en teoribildning som vuxit fram under 70-talet och har sitt 

ursprung i bland annat Critical Legal Studies och radikal feminism i USA. Teoribildningen 

uppstod först inom den rättsliga disciplinen som en reaktion på den avstannande utveckling för 

rasjämlikhet efter medborgarrättsrörelsen15 och har idag flera olika inriktningar och kan 

återfinnas inom flera akademiska discipliner så som psykologi, statsvetenskap och filosofi. 16 

CRT- rörelsen intresserar sig för att studera, och försöka förändra, relationen mellan ras, rasism 

och makt. Den vilar på en ifrågasättande hållning till den liberala politiska ordningen, 

jämlikhetsteori, rättsliga resonemang och principen om det neutrala rättsväsendet.17 För att 

framställa de aspekter av CRT som är av relevans för denna undersökning används litteratur 

av Richard Delago och Jean Stefanic, Laura Carlsson samt Kimberle Crenshaw Williams.  

Det finns ingen fastställd rättsteoretisk ansats inom CRT men perspektivets grundläggande 

delar har sammanfattas i följande kategorier; ras, intersektionalitet, social rättvisa, utmaningar 

mot den dominerande ideologin, erfarenhetsmässig kunskap och ett tvärvetenskapligt 

perspektiv.18 Inom rättsvetenskap används CRT som ett analysverktyg för att visa på tendenser 

inom domstolar som bevarar rasistiska strukturer. Nedan följer en närmare beskrivning av de 

delar av CRT som är aktuella i denna uppsats- 

Ras och intersektionalitet  

Inom CRT är en av de fundamentala utgångspunkterna den om den sociala konstruktionen 

”ras”. Med social konstruktion avses att ras är något som inte är objektivt eller inbyggt, utan är 

                                                
15 Delgado, Richard & Stefancic, Jean, Critical Race Theory: An introduction, University Press, New York, 2012, s. 4 

16 Willams Crenshaw, Kimberle, “Twenty years of Critical Race Theory: looking back to move forward”, s. 1256 

17 Delgado & Stefancic,  Critical Race Theory: An introduction,  s. 3 

18 Carlson, Critical Race-teori. I Juridisk metodlära, Korling & Zamboni (red.), s. 320  
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ett resultat av något som skapas i sociala processer och relationer. Den sociala konstruktionen 

kring ras gör att människor tillskrivs vissa egenskaper gällande exempelvis moral, intelligens 

eller personlighet endast baserat på hudfärg eller härkomst. Satt i förbindelse till detta 

intresserar sig forskare även för den rasifiering som sker av vissa grupper av människor och 

som ofta varierar över tid, vissa grupper anses under vissa perioder vara exotiska och 

spännande för att under andra perioder porträtteras som farliga fundamentalister. Rasifieringen 

sker ofta i samspel med andra skeenden i samhället och kan vara ett resultat av till exempel 

marknadsbehov.19 CRT intresserar sig även för den post-rasistiska föreställningen som råder, 

där rasism anses vara något som inte längre existerar. Enligt detta perspektiv är det snarare så 

att den ändrat form eller uttryckssätt, men de rasistiska strukturerna som ger fördelar till 

personer i majoritetsställning består. 20  

CRT ger även perspektiv på hur ”ras” samverkar med andra förutsättning som kön, språk, 

samhällsekonomiska klass och sexualitet. De olika förutsättningarna interagerar med varandra 

och i frågor som rör diskriminering eller trakasserier kan det vara svårt att avgöra vilken av de 

olika förutsättningarna som behandlingen beror på, och sett i skenet av endast en förutsättning 

kanske diskriminering kan vara svår att identifiera. Det intersektionella perspektivet som CRT 

anlägger ger möjlighet att blottlägga hur de olika förutsättningarna interagerar med varandra 

och skapar ett strukturellt underläge för personer i minoritetsställning. Det intersektionella 

perspektivet ger även verktyg att se de strukturella och institutionella förutsättningar och 

föreställningar som gör att uppfattningar kring ras påverkar rätts-skapande och rättskipande. 21  

Social rättvisa och vikten av erfarenhetsmässig kunskap  

CRT bygger på en antirasistisk tes där idealet är ett samhälle fritt från rasism och underkastelse. 

Målet för CRT är att belysa de problem som finns inom till exempel rättsväsendet och 

utbildningsväsendet som upprätthåller den nuvarande sociala hierarkin. 22 Rättsväsendet har 

blivit ett objekt för CRT eftersom det politiskt och institutionellt varit garanten för lika villkor 

i det liberala samhället. Problemet med detta är dock att det systemet bygger på en färgblindhet 

kring allas likhet inför lagen och att samhället idag präglas av en post-rasial inställning. 23 För 

                                                
19 Delgado, Richard & Stefancic, Jean,  Critical Race Theory: An introduction,  s. 8-9 

20 Carlson, Laura, Critical Race-teori. I Juridisk metodlära, Korling & Zamboni (red.), s. 330 

21 A.,a s. 321-232 

22 A.a, s. 324-235 

23 Willams Crenshaw, Kimberle, “Twenty years of Critical Race Theory: looking back to move forward”, s. 1257- 1262 
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att kunna förändra krävs förståelse för de förutsättningar och perspektiv som finns hos de 

personer som befinner sig i minoritetspositioner. Utgångspunkten är att det i vårt samhälle finns 

en tanke om en accepterad ”sanning” kring hur samhället ser ut inom den dominerande 

gruppen, en sanning som bygger på fördomar och delad kulturell förståelse för majoriteten men 

som inte stämmer överens med verkligheten för alla. För att kunna uppnå ett jämlikt samhälle 

krävs det att de erfarenheter som minoriteter har lyfts upp och används som ett redskap för att 

bekämpa exempelvis strukturell diskriminering. 24  

2.2 Rättssociologi – “law in books and law in action”  

Rättssociologi är ett perspektiv som integrerar samhällsvetenskap och rättsvetenskap. 

Rättssociologer intresserar sig för hur rätten tillämpas, oberoende av vad som står att finna i 

rättskällorna. Utgångspunkten är således inte densamma som i rättsvetenskap där 

förväntningen snarare är att verkligheten stämmer överens med, eller borde stämma överens 

med, det som rättsreglerna ålägger. Perspektivet har sin grund i den amerikanska rättsrealismen 

som bland annat ägnades åt att förutspå rättsliga beslut utifrån rättsliga texter i kombination 

med den kontext rätten applicerades inom. I norden började rättssociologi växa fram under 

efterkrigstiden i samband med att rättens betydelse förändrades då välfärdssystemet började 

byggas upp och lagstiftning blev ett styrmedel. 25 För att framställa de aspekter av rättssociologi 

som är aktuella för denna undersökning används litteratur av Håkan Hydén och Jan Svanberg.  

Kärnan inom rättssociologi kan sägas vara normer och hur dessa kan bidra till att skapa en 

förståelse för rättsliga problem eller frågeställningar på ett sätt som inte rättsvetenskapen kan.26 

Det normsystem som rätten utgör kan anses ha tre interna dimensioner; vem ska agera 

(kompetensregler), hur det ska göras (procedurregler) samt vad ska göras (handlingsregler). 

Kompetensregler handlar om vem som är behörig att fatta beslut i en viss fråga samt vilka som 

är legitima stakeholders och har rätt att uttala sig i en viss fråga samt vilka eventuella 

myndigheter eller instanser som berörs. Procedurreglerna sätter upp ramar för hur exempelvis 

en rättegång ska ske och vilken typ av bevisning som är aktuell. Handlingsreglerna handlar om 

vad som ska ske vid brott mot en regel. Det finns olika typer av handlingsregler; 

förhållningsregler, mål-medel-regler och avvägningsregler. Av dessa är den sistnämnda aktuell 

                                                
24 Carlson, Laura, Critical Race-teori. I Juridisk metodlära, Korling & Zamboni (red.), s. 325- 326 

25 Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. I Juridisk metodlära, Korling & 
Zamboni (red.) s. 207-209 

26 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 46  
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för denna undersökning. Avvägningsregler är relativt lösa i normativt hänseende och pekar ut 

de intressen som ska vägas mot varandra. Denna typ av regler är aktuella inom arbetsrätt där 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet står mot arbetstagaren rättigheter på 

arbetsplatsen. 27 Rättssociologi är ett brett ämne vars perspektiv kan appliceras på många 

aspekter och områden av rätten. Nedan följer en redogörelse för de delar från rättssociologin 

som är aktuella i denna uppsats uppdelat i avsnitten rätten som standardiserad politik och 

styrmedel samt rättsreglers effektivitet.  

Rätten som standardiserad politik och styrmedel  

Inom rättssociologi ses rätten som ett system med egna normer som ska representera ett slags 

allmänintresse, där den i vissa fall kan fungera som ett styrmedel och i andra fall som en 

institution som upprätthåller existerande spelregler.28 I detta system finns ett eget språk med 

språkliga definitioner; de så kallade legaldefinitionerna. Dessa tas fram eftersom det finns ett 

behov av tydlighet kring vad som faktiskt menas med ord, och är viktigt eftersom de ska 

förmedla det rättsliga innehållet. 29 Rättssociologi intresserar sig för lagstiftningen som ett 

instrument för förändring och hur olika förväntningar skapas på att människor ska ändra sina 

beteenden och sina normer på grundval av det som lagen säger.30  

Det brukar inom rättssociologin talas om rättsregler som kommer underifrån respektive 

rättsregler som kommer ovanifrån. Rättsregler som kommer underifrån är sådana som 

egentligen kanske redan finns inkorporerade i vårt sociala beteendemönster, och som blir till 

lagar. Rättsregler som kommer ovanifrån är sådana regler som syftar till att ändra vårt beteende 

i en viss riktning. 31 Rättsregler som inte uppfattas överensstämma med det som den allmänna 

kulturen, sedvänjor eller värderingar bygger på kommer att upplevas som ett yttre 

kontrollsystem som inte är rättfärdigat. I förlängningen kan sådana regler bli verkningslösa och 

konsekvensen kan bli att staten tvingas framtvinga en normefterföljd eller att allmänheten följer 

normerna men enbart för att undvika sanktioner. 32  

                                                
27 Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. I Juridisk metodlära, Korling & 

Zamboni (red.) s. 215-219 

28 A.a, s. 210-211 

29 A.a, s. 213  

30 Cotterrell, Roger, The Sociology of Law – an introduction, s. 44  

31 Hydén, Håkan, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. I Juridisk metodlära, Korling & 
Zamboni (red.) s. 209-212 

32 Svanberg, Jan, Rättssociologi- en introduktion, s, 86 
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Rättsreglers effektivitet 

Rättssociologer intresserar sig för hur effektiv rätten är för att uppnå exempelvis olika politiska 

mål eller för att få människor att bete sig på ett visst sätt. Effektivitet kan i detta sammanhang 

definieras som verkningsfullhet; hur pass verkningsfulla de prestationer som rättssystemet gör 

är för de människor som nyttjar det. Effektiveten beror inte bara på huruvida reglerna är 

sanktionerade ut utan även på om det finns normer som stipulerar ett visst beteende men som 

inte är direkt knutet till regeln i fråga.  Därför kan det hävdas att rättsregler är effektiva när 

andra normer eller fakta är relativa till den aktuella rättsregeln. Om rättsregeln är aktuell i en 

viss situation blir det istället en fråga om hur ofta regeln tillämpas som norm för agerande. 33 

Lagen är utformad utifrån att alla människor är lika inför lagen, trots att det i rättssystemet 

finns vissa inbyggda orättvisor så som att företag oftare stämmer privatpersoner än tvärtom, att 

välutbildade personer klarar sig bättre än outbildade eller att personer med mycket pengar klara 

sig bättre än dem med lite pengar i rätten. Lagstiftaren tar hänsyn till vissa delar av 

rättstillämpningen i praktiken, men det handlar snarast om hur lagen ska kommuniceras och 

hur en person kan ta till sig till exempel trafikregler. Men det finns många situationer där den 

kontext inom vilken lagen ska tillämpas inte tillåts påverka lagens utformning och innehåll. 

Det framhålls inom rättssociologin att lagstiftningen tenderar att ske mot en idealiserad bild av 

verkligheten där alla är lika inför lagen och där alla har samma förmåga att förstå och ta till sig 

det rättsliga innehållet.  34 

2.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Rättsociologi och CRT är två teoretiska utgångspunkter som gör det möjligt att analysera rätten 

och det system som den befinner sig inom utifrån andra synvinklar än enbart rättsliga. Det 

rättsociologiska perspektivet ger möjligheter att analysera det rättsliga systemet och dess 

normer, det ger även analysverktyg kring den politiska dimensionen av rätten samt dess 

effektivitet. CRT ger möjlighet att analysera hur dömandet inom själva systemet ser ut, och på 

vilka värden dessa bedömningar kan bygga. Teoribildningen kan även användas som verktyg 

för att belysa hur rasistiska strukturer kan se ut och hur de kan identifieras.  

                                                
33 A.a, s. 74-81  

34 A.a, s. 71-73 



16 

 

3 LAGSTIFTNING  

Detta kapitel redogör för aktuell lagstiftning kring etnisk diskriminering. Inledningsvis 

presenteras den svenska anti-diskrimineringslagstiftningens utveckling och därefter berörs 

kortfattat de internationella direktiv och konventioner som påverkat den svenska utformningen 

av lagen. Avslutningsvis förs ett resonemang kring begreppen etnisk tillhörighet och ras 

eftersom dessa är av relevans utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv.  

Den första lagen som begränsade etnisk diskriminering kom 1984 och var av offentligrättslig 

karaktär. Först 1994 kom den första lagen av civilrättslig karaktär som reglerade etnisk 

diskriminering, Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering.  År 1999 stärktes skyddet genom 

lagen (1999:130) mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.  År 2009 trädde den sammanslagna diskrimineringslagen i kraft. För denna 

undersökning är de två senast nämnda aktuella som rättsligt ramverk.   

3.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 

Diskrimineringslagen gäller från 2009 och ger ett samlat skydd för diskriminering utifrån sju 

diskrimineringsgrunder. Lagen har enligt första kap. 1 § ”till ändamål att motverka 

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

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.   

Lagens ändamål ska realiseras genom två huvudsakliga avsnitt bestående av kapitel två och 

tre: förbud mot diskriminering och repressalier, samt aktiva åtgärder för att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter. I arbetslivet gäller dessa två avsnitt som en helhet och reglerna 

kompletterar varandra. Förbudet mot diskriminering och repressalier ger möjlighet för 

arbetstagare att stämma arbetsgivare om det skett ett missgynnande i samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder omfattar inte alla diskrimineringsgrunder, men tar 

sikte på att motverkar diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annat trosuppfattning. 35  

3.1.1 Diskriminering  

 I första kap. 4 § anges aktuella former av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.  Direkt diskriminering 

innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation och att detta 

missgynnande har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Ett missgynnande kan 

                                                
35 Gabinus Göransson,Håkan, m.fl, Diskrimineringslagen, s. 30-31 
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till exempel bestå i att en person inte blir kallad till en anställningsintervju, blir omplacerad till 

ett sämre arbete, mobbas eller trakasseras av arbetsgivaren eller inte blir befordrad. I fråga om 

jämförbar situation gäller det att göra en bedömning om en annan person skulle ha blivit utsatt 

för samma behandling. I arbetslivet blir det ofta en fråga om att jämföra olika kandidater med 

varandra vid rekryteringssammanhang eller att göra en jämförelse görs mellan arbetskamrater. 

I fråga om orsakssamband är det inte nödvändigt att en arbetsgivare har för avsikt att 

diskriminera, utan fokus ligger på effekten eller resultatet av agerandet. Missgynnandet 

behöver inte heller ske på grund av en diskrimineringsgrund, utan det räcker med att det finns 

ett samband. Det krävs dock att samtliga av de uppräknade förutsättningarna uppfylls för att 

personer ska anses vara utsatt för direkt diskriminering enligt lagen. 36  

Indirekt diskriminering syftar till den typ av missgynnande som sker genom en bestämmelse, 

ett förfarande eller ett kriterium som vid första anblick verkar neutralt men som blir särskilt 

missgynnande utifrån en av diskrimineringsgrunderna. Detta gäller dock inte om det föreligger 

ett berättigat syfte. Indirekt diskriminering sker genom ett missgynnade jämför med mot en 

person i jämförbar position samt en intresseavvägning mellan detta missgynnade och 

arbetsgivarens syfte. I fråga om missgynnade föreligger samma innebörd som vid direkt 

diskriminering, i arbetslivet kan det exempelvis bli fråga om en bestämmelse som framstår som 

neutral men som i praktiken blir diskriminerande mot en viss grupp/individ. Jämförelse mot en 

annan person sker vanligtvis mot en person som inte tillhör samma grupp (exempelvis 

ålderskategori eller etnisk tillhörighet). I fråga om intresseavvägning finns ett utrymme och 

viss tolerans mot avsteg, men det krävs att syftet för missgynnandet objektivt sätt är godtagbart 

samt att åtgärden för att uppnå syftet är lämplig och nödvändig. 37 

I fråga om bevisbörda gäller enligt sjätte kapitlet § 3 i Diskrimineringslagen att om 

omständigheter som ger anledning att tro att det förekommit diskriminering/repressalier 

påvisas, är det svaranden (arbetsgivaren) som ska visa att detta inte är fallet. I fråga om direkt 

diskriminering faller det på arbetsgivaren att bevisa att diskriminering eller repressalier inte 

har förekommit, eller att dessa över huvud taget inte haft att göra med någon 

diskrimineringsgrund. 38 I fråga om indirekt diskriminering gäller samma regler för 

fördelningen av bevisbördan, men de fakta som ska redovisas är annorlunda. Här gäller för den 

                                                
36 A.a, s. 41- 47 

37 A.a, s. 49-52 

38 A.a, s. 49 
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som upplever sig diskrimineras att visa att det till synes neutrala kriteriet från en missgynnande 

effekt. Svaranden ska då bevisa att det finns berättigat syfte och att medlen för detta är lämpliga 

och nödvändiga.39  

3.2 Lagen (1999) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund 

av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  

Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning föranleddes av en utredning av lagen (1994:134) mot etnisk 

diskriminering. Orsaken till utvecklingen av den befintliga lagen var att den inte uppnått den 

eftersträvade graden av fall rörande etnisk diskriminering förda till AD som förväntades. Kritik 

riktades även mot att lagen bara gällde existerande anställningar och hade så höga beviskrav 

att det i praktiken var svårt för arbetstagare att påvisa att diskriminering skett. Som en slags 

allmän utgångspunkt för lagen var även de höga arbetslöshetstalen som särskilt drabbat 

personer i minoritetsställning i Sverige. Det finns även många tecken på att attityden mot 

personer med annan etnisk bakgrund än svensk är en faktor för de höga arbetslösheten bland 

dessa personer. Endast ett fall av påstådd etnisk diskriminering prövades i AD med stöd av 

lagen (1994:130) mot etnisk diskriminering.  40  

 Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning gällde för alla arbetsgivare och skyddet mot diskriminering 

omfattade arbetssökande, arbetstagande och praktikanter. I likhet med ovan beskriva 

diskrimineringslagen (2008:567) omfattas direkt och indirekt diskriminering av denna lag och 

diskrimineringsförbuden gäller när arbetsgivare beslutar om anställning, kallar kandidater på 

intervju, beslutar om befordran eller utbildning för befordran, beslutar om 

yrkespraktik/utbildning eller yrkesvägledning, i fråga om löne-och anställningsvillkor, leder 

och fördelar arbetet samt säger upp/avskedar/permitterar arbetstagare. Förbudet mot direkt 

diskriminering gäller inte i beslut som rör anställning, utbildning eller befordran om en viss 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning är nödvändig för det arbete som ska 

utföras. 41 I fråga om bevisfördelning gäller att käranden har bevisbörda för de påstådda 

diskriminerande handlingarna. Om arbetstagaren eller arbetssökanden lyckas bevisa att de 

                                                
39 A.a, s. 55 

40 Proposition 1997/98:177, s.14-17 

41 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, en praktisk kommentar, s. 68-71 
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blivit diskriminerade måste arbetsgivaren lämna en godtagbar förklaring till varför detta skett, 

och vidare bevisa att det inte haft något med diskrimineringsgrunderna att göra. 42 

3.3 Etnisk tillhörighet och begreppet ”ras”  

I lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning anges det i första kapitlet § 1 att ” med etnisk tillhörighet 

avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, 

ras eller hudfärg. 43 I regeringens proposition 2002/2003:22 diskuteras frågan kring ordet ”ras” 

och huruvida det ska finnas med i lagtexten eller inte, beslut kring att ordet ska vara kvar fattas 

och frågan bordläggs med hänvisning till diskrimineringskommitténs utredning.44 

I Diskrimineringslagen (2008:567) anges i första kapitlet § 5 att etnisk tillhörighet består i 

nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Ordet ”ras” som 

fanns med i tidigare versioner av lagen togs således bort vid stiftandet av Diskrimineringslagen 

(2008:567). Anledningen till detta är att den svenska riksdagen sedan 1997 arbetat med att ta 

bort ordet ras ur officiella dokument då det inte finns några vetenskapliga belägg för att dela in 

människor på det sättet. Ord, så som ”ras”, som används i nedsättande syfte mot människor 

med svensk eller utländsk bakgrund omfattas av ovan nämnda ”annat liknande förhållande”. 45  

Enligt regeringens proposition 2007/08:95 ska ”annat liknande förhållande” kopplas till 

missgynnande handlingar utifrån uppfattningar om egenskaper, bakgrund eller utseende hos 

”invandrare” eller ogrundade uppfattningar om ras. Sådant som kan uppfattas som ett kulturellt 

eller traditionellt beteende hos en person generellt kan anses omfattas av 

diskrimineringsgrunden ”etnisk tillhörighet” om det inte går att koppla samman med ”religion 

eller annan trosuppfattning”, eftersom ”religion eller annan trosuppfattning och ”etniskt 

tillhörighet” kompletterar varandra. Vidare förtydligas att i ett sådant fall där de båda 

diskrimineringsgrunderna är inblandade antas det ” i praktiken vara av underordnad betydelse 

vilken av diskrimineringsgrunderna som åberopas”. 46 Borttagandet av ordet ”ras” ur den 

svenska diskrimineringslagstiftningen har mött kritik eftersom det finns åsikter om ordet ras är 

                                                
42 A.a, s. 70 

43 Denna definition tillkom i samband med SFS 2003:308 lag om ändring i lagen (1993:130) om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet. 

44 Proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering, s.79 

45 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders, Diskrimineringslagarna, en praktisk kommentar, s.37-38 

46 Proposition 2007/08:95, s. 120- 122 
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aktuellt och påverkar människors livssituation även idag. Att ta bort ordet ras ut den svenska 

rättsliga diskursen kring diskriminering kan leda till att den sociala konstruktion som ras utgör 

blir förminskad eller helt tillintetgjort. 47 

3.4 Internationell rätt  

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter kungör i sin första artikel att ”alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Efter den allmänna förklaringen har 

det kommit fler konventioner som helt eller delvis har som ändamål att minska 

diskrimineringen kopplats till ras eller etnicitet. International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination, (CERD)48 1966 trädde i kraft i Sverige 1972, 

internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)49 1966 

trädde i kraft 1976. I Europakonventionen50, 1950, artikel 14, finns även ett förbud mot 

diskriminering relaterat till ”kön hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt 

eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i 

övrigt”.  

Det finns även EU-regler och direktiv som syftar till att få bort diskriminering på grund av ras 

eller etnicitet. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna står det att all form av 

diskriminering när det gäller exempelvis ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung är 

förbjuden. Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. 51 Det 

har kommit två direktiv som har påverkat den svenska diskrimineringslagstiftningen. Direktiv 

2000/43/EG mot etnisk diskriminering handlar om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung och direktiv 2000/78/EG handlar 

om upprättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. Avgöranden från EU-

domstolen ses även som rättskälla vid tolkning av svensk rätt. 52  

                                                
47 Carlson, Critical Race-teori. I Juridisk metodlära, Korling & Zamboni (red.), s. 342 

48 SÖ 1971:40 

49 SÖ 1971:42 

50 SÖ 1952:35  

51 Europeiska unionens stadga, artikel 21 och artikel 22.  

52 Gabinus Göransson, Håkan, m.fl, Diskrimineringslagen, s. 26-28 
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4 ARBETSDOMSTOLEN 

Det här kapitlet inleds med en kort redogörelse för Arbetsdomstolens sammansättning. Därefter 

presenteras en granskning av de sex domar som är aktuella för denna undersökning. 

Presentationen sker utifrån det som framkommer ur domstolens bedömning i målet, och 

redogör för resonemang, argument och bedömning i de aktuella fallen. Eftersom vissa domar 

innefattar händelser som inträffat före 2009 är både lagen (1999) om åtgärder mot 

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

och Diskrimineringslagen (2008) aktuella för domstolens bedömning. 

4.1 Domstolens sammansättning 

AD är en svensk specialdomstol som har i uppgift att döma i arbetsrättsliga tvister. I domstolen 

arbetar 25 ordinarie ledamöter; 11 ämbetsmannaledamöter, sju arbetstagarledamöter och sju 

arbetsgivarledamöter. Ämbetsmannaledamötena utses bland personer som inte kan anses 

företräda varken arbetstagar- eller arbetsgivarsidan. Bland dessa ledamöter finns fyra 

ordförande och fyra vice ordförande, som samtliga ska vara utbildade jurister och tre övriga 

ledamöter som ska ha kunskap om de rådande förhållandena på arbetsmarknaden.  

Sammansättningen vid domstolsförhandling kan variera beroende på vilken typ av mål som tas 

upp, men vanligtvis deltar sju personer vid förhandling; ordförande, vice ordförande, 

ämbetsmannaledamot samt två representanter från respektive partssida. 53 

4.2 AD 2009 nr 87, Rekrytering av placeringsassistent 

Domen gäller en tvist mellan DO och Eslövs kommun angående påstådd etnisk diskriminering 

av en kvinna vid intervjutillfället samt tillsättningsbeslutet. Kvinnan, M.R., är född i Sverige 

och har föräldrar från Makedonien. Målet avgjordes efter huvudförhandling och domstolen 

avslog DO:s talan.  

Enligt DO var M.R. mer kvalificerad för jobbet än den person som anställdes, beslutet att inte 

anställda M.R. var kopplat till hennes etniska härkomst och således blev hon utsatt för 

diskriminering.  Under anställningsintervjun fick M.R. även svara på frågor kring olika ords 

betydelse, frågorna var av trakasserande karaktär och var kopplade till hennes etniska 

tillhörighet. Kommunen i sin tur menar att anledningen till att M.R. inte fick anställningen var 

att hon inte uppfyllde de framställda krav på personlig lämplighet som fanns i annonsen. 

M.R.och kandidaten som fick anställningen befann sig således inte i en jämförbar situation. 

                                                
53 SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, del 2, s. 298-299 
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Kommunen menar vidare att det inte förekommit någon trakassering under intervjun och att 

M.R. inte behandlats annorlunda än någon annan sökande vid intervjun.  

I fråga om diskriminering under intervjun framgår av  § 9 i 1999 års lag att arbetsgivare inte 

får diskriminera arbetssökande genom trakasserier. Med detta menas ett agerande som kränker 

värdigheten hos arbetssökande. Agerandet måste ha samband med personens etniska 

tillhörighet för att anses vara trakasserande. Domstolens bedömning i frågan sker utifrån de 

vittnesmål som getts, eftersom endast kommunens representant S.W. och M.R. var närvarande 

vid den aktuella intervjun blir det en bedömning av dessa två utsagor. De båda parterna håller 

med om att de pratat om olika ord och dess innebörd under intervjun. M.R. anger dock att hon 

uppfattade frågorna vid intervjun som ett glosförhör kring hennes språkliga förståelse och att 

hon tyckte att det kändes förnedrande. Domstolen menar att det inte finns någon anledning att 

betvivla det som M.R. säger sig ha upplevt och hennes utsago stöds även av tre andra personer. 

S.W. anger att hon ställde frågor utifrån M.R:s CV och den kravspecifikation som fanns för 

tjänsten. Domstolen lyfter även fram att S.W. inte kan förstå hur intervjun kunde uppfattas som 

ett glosförhör, att intervjuerna med övriga kandidater haft samma struktur och att i alla fall en 

annan kandidat upplevde intervjun som krävande. Eftersom det inte går att bevisa att frågorna 

ställts på ett nedvärderande sätt drar domstolen slutsatsen att de varit relevanta och lämpliga i 

sammanhanget. AD gör en bedömning att det inte kommit fram något som tyder på att S.W. 

skulle ha förstått, eller haft anledning att förstå, att de frågor som ställdes kunde ha något 

samband med M.R:s etnicitet.  

 I fråga om diskriminering vid tillsättning av tjänsten framgår av § 8 i 1999 års lag att en 

arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande genom att behandla denna annorlunda än vad 

den skulle ha behandlat en person i jämförbar situation, om missgynnandet har med etniskt 

tillhörighet att göra. Enligt § 10 i 1999 års lag framgår att detta gäller vid beslut om anställning. 

För att göra en bedömning om detta har skett i aktuellt fall gäller enligt praxis att utgå från 

utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Domstolen konstaterar att det föreligger 

jämlika förhållanden mellan M.R. och A.T. (som fick tjänsten). Frågan blir därför att bedöma 

den personliga lämpligheten. Utifrån kommunens perspektiv befann sig de båda kandidaterna 

inte på en jämförbar nivå eftersom M.R. inte uppfyllde kraven på personlig lämplighet som 

ställts i annonsen. Kommunen har redogjort för att det rådde en pressad situation vid 

planeringsenheten och att det var mycket viktigt att kunna bemöta föräldrar på ett bra sätt. Den 

personliga lämpligheten var därför av stor vikt, något som domstolen inte funnit något skäl till 

att ifrågasätta. Domstolen redogör, utifrån vittnesuppgifter, att två representanter från 
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kommunen upplevt M.R. som påstridig med bristande lyhördhet och alldeles för pratsam vid 

de telefonkontakter de haft med henne innan anställningsintervjun. S.W. tog även referenser 

av P.J. och E.I. som hade arbetsledande funktioner i förhållande till M.R. när hon tidigare 

arbetade inom kommunen, de båda avrådde henne från att anställda M.R. eftersom hon var 

”självcentrerad och inte hade sådan samarbetsförmåga som krävdes för arbetet” och ”ganska 

självupptagen och att hon hade en väldigt hög uppfattning och sin egen förmåga.” P.J. hade 

även hört av andra arbetstagare att M.R. uppfattades som jobbig. Domstolen redogör även för 

den kritik som DO lyfter kring att kommunen inte kontaktat de referenspersoner som M.R. 

själv angett. P.M. som M.R. själv angett som referens var sjukskriven och den andra referensen 

var en privat arbetsgivare var upplysningar inte skulle tillföra något av betydelse enligt S.W, 

och därför kontaktade ingen av dessa. Domstolen anser att kommunens val att inte kontakta de 

referenser som M.R. angett inte kan påverka bedömningen i målet. De personer som 

kontaktades av S.W. anses rimliga. Domstolen ser inte att det skulle framkommit något från 

referenserna som skulle ha ändrat uppfattningen om M.R:s lämplighet.  AD slår fast att det inte 

kan anses ha förekommit någon diskriminering i samband med tillsättning.  

4.3 AD 2009 nr 16, Rekrytering av originalare  

Domen gäller en tvist mellan DO och Svensk Handel, Bemanningsföretagen, Ica Aktiebolag i 

Solna och Adecco Sweden Aktiebolag. DO menar att Ica, eller i andra hand Adecco, gjort sig 

skyldiga till etnisk diskriminering när de inte anställt A.H. som ursprungligen kommer från 

Bosnien. Målet avgjordes efter huvudförhandling och arbetsdomstolen avslog DO:s talan.  

Adecco anställde under hösten 2006 tre personer med svenskt ursprung som sedan hyrts ut till 

ICA som originalare. DO framhåller att A.H var den kandidat som var mest kvalificerad för 

arbetet och att han utsattes för etnisk diskriminering när han inte fick tjänsten. 

Arbetsgivarparterna bestred att så var fallet.  

I fråga om diskriminering vid tillsättning av tjänsten framgår av § 8 i 1999 års lag att en 

arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande genom en annorlunda behandling, än vad den 

skulle ha behandlat en person i jämförbar situation, om missgynnandet har med etnisk 

tillhörighet att göra. Enligt § 10 i 1999 års lag framgår att detta gäller vid beslut om anställning. 

Likt ovanstående dom måste domstolen göra en bedömning om det skett ett missgynnande som 

har samband med A.H:s etnicitet. Detta görs genom bedömning av sökandes meriter, och enligt 

praxis utifrån utbildning, arbetslivserfarenhet, yrkeserfarenhet och personlig lämplighet.  
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Gällande utbildning framkom inga skillnader mellan de kandidater som sökt arbetet. Vid 

bedömningen av yrkes-och arbetslivserfarenhet kom domstolen fram till att A.H. kunde anses 

ha ett försteg framför två av de personer som fick anställningen. Vid en bedömning om hur stor 

betydelse ett sådant försteg ska ha måste domstolen även ta hänsyn till hur arbetet utförts och 

hur kollegor och överordnade uppfattat arbetet. Domstolen påtalar att en sådan bedömning även 

överlappar den om personlig lämplighet, men att A.H. utifrån ett fackmannamässigt perspektiv 

utfört ett bra arbete i egenskap av originalare.  ICA m.fl. har gjort gällande att den personliga 

lämpligheten är mycket viktig i arbetet, vilket motiveras av det sätt som arbetet utförs på. För 

att passa för det teamarbete som roller innebär krävs god förmåga till samarbete och förmåga 

att kunna koncentrera sig på sina egna arbetsuppgifter. ICA m.fl har även påtalat att det inte 

finns något utrymme för originalaren att ha åsikter kring det kreativa arbetet, vilket A.H. skulle 

riskera att ha med tanke på hans tidigare yrkesmässiga erfarenheter. Domstolen anser att de 

skäl som ICA m.fl. sätter upp för den personliga lämplighetens vikt anses motiverade och 

godtagbara rent objektivt.  I annonsen framgick att de eftersökta personliga egenskaperna var: 

driven, ansvarskännande och noggrann.  

Bedömningen av personlig lämplighet hos kandidaterna skedde genom intervju och 

referenstagningar.  Adecco genomförde alla referenstagningar och ICA fick inte ta del av det 

som framkom vid dessa. Domstolens bedömning är att Adecco därför måste ha presenterat 

kandidater för ICA som de ansåg vara lämpliga för arbetet. Intervjun får därför särskild vikt i 

domstolens bedömning kring tillsättningsförfarandet, och det är viktigt att dessa genomförs på 

ett korrekt sätt, vilket den gjorde enligt domstolens bedömning.  

Vid intervjun fick Å.J. och P.H. som intervjuade A.H. intrycket att han var en individualist, att 

han svarade kortfattat på frågorna, var svår att få kontakt med och inte verkade vara en 

välutvecklad teamarbetare. De ska även ha uppfattat det som att A.H. tyckte det var ”viktigt 

med detaljer och ett snyggt, bra resultat” vilket inte sågs som något positivt. De övriga 

kandidaterna gjorde ett mer socialt intryck, var mer öppna och ställde frågor. A.H. hade även i 

högre grad än de övriga kandidaterna ägnat sig åt arbeten som formgivare och art director, 

vilket också vägde in i bedömningen att han ansågs minst lämpad för jobbet. Arbetsdomstolen 

finner ingen anledning att ifrågasätta A.H:s uppgifter att han under sagt att han inte hade några 

problem med ett mallstyrt och rutinmässigt arbete. I domstolens bedömning framgår att ICA 

under den aktuella perioden hade hög arbetsbelastning på grund av en omorganisation och att 

arbetet som originalare skulle ske i team. Teamarbetet var av stor vikt för att produktionen 

skulle kunna upprätthållas, och domstolen menar även att det utifrån vittnesmål med 



25 

 

teamledarna och bemanningsansvarige, får anses vara utrett att A.H. inte gav intryck av att vara 

lika social eller lika bra på samarbete som de tre personer som fick anställningen och därför 

inte hade samma personliga lämplighet. Utifrån ovanstående resonemang ansågs A.H. inte 

befinna sig i en jämförbar situation som övriga.  

4.4 AD 2009 nr 11, Rekrytering av biluthyrare/bilvårdare  

Domen gäller en tvist mellan DO och ett företag i biluthyrningsbranschen angående etnisk 

diskriminering av en kvinna, S.KA., som ursprungligen kommer från Tjeckien. Tvisten gäller 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön och ålder i samband med rekrytering. 

Enligt DO har företaget diskriminerat S.KA. genom att inte kalla henne på intervju och att 

tillsätta tjänsten med en annan sökande. DO menar att bland annat att kravet på ”perfekt” 

svenska som framgår av annonsen är direkt diskriminerande. I en jämförelse mellan S.KA. och 

de personer som kallades på intervju framgår att S.KA. har bättre meriter än de övriga. 

Företaget menar att S.KA. inte befann sig i en jämförbar situation med andra sökande och att 

bolaget därför inte diskriminerat henne, bland annat var den ansökan hon lämnat in inte 

komplett.  

Domstolens bedömning sker i två steg, först genom utredning om det var diskriminering att 

inte kalla S.KA. på anställningsintervju och om så är fallet en bedömning kring om det var 

diskriminering att inte anställa henne. Enligt § 8 och § 10 i 1999 års lag framgår att en 

arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller arbetssökande om detta missgynnande har 

att göra med personens etniska tillhörighet. Aktuell lagstiftning i denna tvist är även § 15 och 

§ 17 i jämställdhetslagen som gör gällande att arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare, 

och att det förbudet bland annat gäller direkt diskriminering i urval av kandidater att kalla på 

intervju. Domstolen inleder sin bedömning med att konstatera att S.KA. i sitt CV angett oriktiga 

uppgifter kring att hon arbetat som VD i sin egen firma under åren 1999-2006. S.KA. har själv 

inför domstolen förtydligat att hon under 1999 bedrev näringsverksamhet men därefter varit 

arbetslös. Domstolen konstaterar att hon angett till bolaget var oriktiga, och med det som 

bakgrund kan det ifrågasättas om hon skulle vara berättigad skadestånd.   

Själva ansökningsförfarandet har skötts av stationschefen K.P. Enligt henne kom S.KA. på ett 

oannonserat besök på uthyrningsstationen vid ett tillfälle då K.P. var upptagen med en kund. 

S.KA. respekterade inte detta utan började prata om jobbet och kravprofilen, och att K.P. 

utifrån denna inte hade något att alternativ än att anställda S.KA. K.P. bad S.KA. att skicka in 
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en ansökan. K.P. fick vid tillfället även ett visitkort från S.KA. När K.P. sedan gjorde urval 

bland de 48 ansökningar som inkommit, kopplade hon inte ihop S.KA:s ansökan med den 

person som tidigare kommit på besök på stationen. Det fanns ingen hänvisning till besöket eller 

det visitkort som hon fått. Den ansökan som S.KA. skickat in bedömdes som ointressant 

eftersom den inte var komplett ifylld, det saknades uppgifter kring hemadress och ålder. K.P. 

kunde inte heller göra sig någon uppfattning kring S.KA:s lokalkännedom och ansåg att hon 

verkade överkvalificerad eftersom det framgick av CV:t att hon arbetat som VD ett antal år. 

K.P. hävdar att hon inte förstod att det var S.KA:s ansökan och att utgallringen enbart berodde 

på ansökningshandlingens utformning. Domstolen håller inte med DO om att det skulle vara 

en fråga om efterhandskonstruktion kring de uppgifter K.P. angivit kring urvalet.  

 Domstolen gör i sin bedömning slutsatsen att eftersom S.KA. inte fyllde i en komplett ansökan, 

kan inte S.KA. ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden som alla fyllt i en 

komplett ansökan. Hon har därför inte utsatts för diskriminering.  

4.5 AD 2009 nr 4, Kommunanställd habiliteringsassistent  

Domen gäller en tvist mellan DO och Härryda Kommun angående en habiliteringsassistent vid 

namn D.B. Han har bott i Sverige i 22 år och kommer ursprungligen från Gambia. Målet har 

avgjorts efter huvudförhandling. Arbetsdomstolen förpliktade Härryda kommun att betala 

skadestånd för brott mot § 10 Mom. 2 tredje stycket i kollektivavtalet, detta på grund av att 

D.B:s avstängning varit under 37 dagar vid en maxgräns på 30 dagar. I övrigt avslås DO:s 

talan.  

Enligt DO har kommunen diskriminerat D.B. genom att stänga av honom från arbetet och 

förflytta honom till en annan arbetsplats. Detta menar DO även är ett kollektivavtalsbrott. 

Vidare ska mannen under sin anställning blivit utsatt för etnisk diskriminering. Kommunen har 

efter trakasserier från arbetskollegor åsidosatt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder. 

Kommunen menar att D.B. inte blivit avstängd utan tjänstebefriad. Kommunen menar att det 

dock funnits skäl för båda avstängning och förflyttning, men som inte varit relaterade till hans 

etnicitet. Kommunen anser inte att D.B. blivit utsatt för några etniska trakasserier och den har 

inte heller åsidosatt sina skyldigheter vad gäller utredning och vidtagande av åtgärder kopplat 

till sådana trakasserier.  

Aktuell lagstiftning § 9a i 1999 års lag som anger att arbetsgivare inte får diskriminera 

arbetstagare genom trakasserier. Med trakasserier avses uppträdande som kränker 
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arbetstagarens värdighet och som har samband med dennes etniska tillhörighet. Detta gäller 

enligt § 10 första stycket punkt 6 och 7 bland annat när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet 

eller vidtar en ingripande åtgärd mot arbetstagare. Domstolen har tagit ställning till både om 

D.B. har blivit utsatt för etniska trakasserier av arbetsgivarrepresentant och från kollegor. I 

fråga om etniska trakasserier från arbetsgivaren är det fråga om tillmälen och omdömen som 

är kopplade till D.B:s etnicitet. D.B. har anfört att enhetschefen har sagt saker om, och till 

honom, bland annat att han hade så bra hand med de boende eftersom han använde voodoo och 

för att de var rädda för honom eftersom han var stor och svart. Enhetschefen ska ha uttryckt sig 

på det här sättet varje vecka. D.B. ska även ha blivit nekad tjänstledighet och fått sänk 

tjänstgöringsgrad utan motivering. Domstolen redogör vidare att enhetschefen inte fått någon 

direkt fråga kring de uttalanden som D.B. sagt att hon gjort, men att det utifrån hennes allmänna 

beskrivning av situationen på arbetet framgår att hon inte uppfattar att det förekommit några 

trakasserier på arbetsplatsen. Två andra habiliteringsassistenter har bekräftat att enhetschefen i 

något sammanhang kan ha kopplat samman D.B:s hudfärg med hans goda hand med de boende. 

De har dock inte närmare beskrivit under vilka omständigheter hon uttalat sig på det sättet. Den 

ena habiliteringsassistenten har dock inte kunnat minnas om uttalandet var kopplat till D.B:s 

hudfärg eller om det enbart handlade om att han var stor och stark. Ingen annan medarbetare 

på arbetsplatsen har hört enhetschefen uttala sig om D.B. Utifrån detta underlag har domstolen 

gjort bedömningen att det inte finns tillräckliga bevis för att enhetschefen skulle ha uttalat sig 

om D.B. Uppgifterna från de två kollegorna som stödjer D.B:s mening är för allmänt hållna för 

att kunna vara av betydelse.  

I fråga om arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder har domstolen gjort följande 

bedömning. DO menar att D.B. blivit trakasserad av tre kollegor som kallat honom svartskalle, 

blackey, afrikanen och big black bastard. Kollegorna ska även ha påpekat till D.B. att de inte 

förstod vad han sa. Enligt kommunen har vissa kollegor använt de påstådda tillmälena men att 

de inte är att beakta som trakasserier. D.B har använt uttrycken om sig själv också. Kommunen 

har vidare menat att den inte förstått att D.B. känt sig diskriminerad och därför inte haft någon 

utredningsskyldighet. De åtgärder som vidtagits har varit tillräckliga. En annan fråga 

domstolen bedömt är den om förflyttningen av D.B. var etnisk diskriminering.  

Vidare har domstolen tagit ställning till om förflyttningen av D.B. är att räkna som etnisk 

diskriminering. D.B. blev mot sin vilja förflyttad till en annan arbetsplats där han fick börja 

jobba enbart dagtid. Domstolen utredde delvis om flytten var ett brott mot kollektivavtalet och 

om det var diskriminerande, varav det senare är av intresse i denna undersökning. AD 
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konstaterar att det, under en relativt lång period, rått samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. 

Vissa av de händelser som D.B. varit involverad i kan inte anses vara av någon avgörande 

karaktär, men det hotfulle budskap som D.B. framför till en kollega genom bland annat 

uppläsning av ett brev på ett personalmöte, kan dock anses vara mycket klandervärt. Vidare 

berör domstolen att utifrån det som framkommit om D.B:s beteende på arbetsplatsen pekar på 

att samarbetsproblemen i hög grad kan föras till honom. Domstolen väger också in den typ av 

vårdande verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen. Domstolen anser att det fanns vägande skäl 

att förflytta D.B. och att det inte kan anses som etnisk diskriminering.  

4.6 AD 2011 nr 13, Kommunanställda mentalskötare 

Domen gäller en tvist mellan DO och Helsingborgs stad. Tvisten handlar om ifall två kvinnliga 

mentalskötare inom socialpsykiatrin har blivit utsatta för bland annat etniska trakasserier av sin 

arbetsledare. En av kvinnorna är född i Bosnien och den andra kommer från forna 

Sovjetunionen. Målet avgjordes efter huvudförhandling. Arbetsdomstolen förpliktade 

Helsingborgs stad att dels betala skadestånd då A.K. blivit utsatt för etniska trakasserier och 

dels betala skadestånd till A.K. och V.P. på grund av sexuella trakasserier.  

DO menar att de två kvinnorna blivit utsatta för diskriminering genom trakasserier samt 

repressalieåtgärd. DO menar att arbetsledaren har fällt uttalanden om de båda kvinnorna (V.P. 

och A.K), och i två fall direkt till en av kvinnorna (A.K) som varit kopplade till deras kön och 

etnicitet. Utöver detta menar DO att arbetsledaren ska ha utsatt kvinnorna för sexuella 

trakasserier. Kommunen menar att det inte förekommit någon diskriminering eller några 

trakasserier.  

I domstolens bedömning av trakasserier kopplade till etnicitet gör domstolen följande 

bedömning. DO menar att de båda kvinnorna vid flertalet tillfällen blivit kallade ”östkvinnor” 

eller ”östflickor” av sin chef, något som förmedlats till dem via kollegor. Chefen ska även vid 

två tillfällen använt denna typ av uttryck om en av kvinnorna, A.K. Vidare framför DO att 

uttrycken kan anses kränka en persons värdighet och har samband med både kön och etnicitet, 

eftersom det anspelar på sexhandel och prostitution. A.K. berättar i förhör att hon blivit kallad 

östflicka av enhetschefen ett antal gånger, bland annat vid möten och utvecklingssamtal. Även 

kollegor har berättat att han kallat henne för östflicka och liknande. Domstolen bedömde att 

A.K. gjorde ett mycket trovärdigt intryck i sitt vittnesmål, och det framgick att hennes 

minnesbilder fortfarande upprörde henne. Genom att påtala för enhetschefen att hon har ett 
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namn har hon även, enligt AD, gjort det tydligt att hon inte vill bli kallad östflicka. Trots att 

hon påpekade detta uttryckte sig enhetschefen på samma sätt vid ytterligare ett möte dem 

emellan. Enligt domstolen framgår det även ett klart samband mellan uttrycket och A.K:s 

ursprung och etnicitet och drar därför slutsatsen att A.K. blivit utsatt för trakasserier som haft 

samband med hennes etnicitet av enhetschefen. Domstolen menar dock att de uttalanden som 

enhetschefen kan ha gjort om A.K. och V.P. inte kan anses vara trakasserier, eftersom det inte 

tydligt gått att avgöra när han talat om kvinnorna på detta sätt, och om det skett efter det att 

A.K. tydliggjort att hon inte ville bli kallad för östflicka eller dylikt.  

4.7 AD 2012 nr 27, Svetsare   

Domen gäller en tvist mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och VVS Företagen samt 

IPL Skandinavien Aktiebolag i Varberg. Byggnadsarbetareförbundet menar att en manlig 

svetsare blivit utsatt för etnisk diskriminering och att arbetsgivaren underlåtit att utreda och 

vidta åtgärder mot trakasserier. Mannen, B.O, kommer ursprungligen från Nigeria. Målet 

avgjordes efter huvudförhandling. Arbetsdomstolen avslog Svenska Byggnads-

arbetareförbundets talan. Förbundet menar att B.O:s arbetsgivare inte vidtagit åtgärder med 

anledning av trakasserier som han blivit utsatt för. Vidare har B.O. blivit diskriminerad genom 

bolagets sätt att leda och fördela arbetet i flera olika situationer. Arbetsgivaren har nekat till 

alla påståenden om diskriminering. B.O. har även blivit förflyttad, från Ringhals till en verkstad 

i Varberg, och fått mindre kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare, vilket förbundet menar är 

diskriminerande. Arbetsgivarparterna har bestritt alla påståenden.  

Enligt 13 § i 1999 års lag gäller att arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare 

upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier ska utreda och vidta nödvändiga åtgärder kring 

detta för att förhindra fortsatta trakasserier. Enligt Diskrimineringslagen 1 kapitel 4§ regleras 

direkt diskriminering, 2 kapitlet 1 § anger förbud att diskriminera arbetstagare samt 2 kapitlet 

3 § anger arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder. Av domstolens beskrivning 

framgår att förbundet fört fram att B.O. från 2007 blivit kallad ”Mogadishu”, ”Tony 

Mogadishu” och ”Koko stupid” av andra arbetstagare. Detta ska B.O. påtalat för sin 

arbetsledare att han inte ville utsättas för, men arbetsledare tyckte inte det var så farligt så inga 

åtgärder vidtogs. Arbetsgivaren bestrider att de skulle ha fått någon kännedom om trakasserier. 

Arbetsledaren, B.P., menar att arbetsplatsen har en tuff stämning där smeknamn delas ut till 

många, B.O. har kallats för Tony. B.P. har aldrig hört något om ”Mogadishu” eller ”Koko 

stupid”, varken från arbetskamrater eller från B.O. Han skulle inte acceptera sådana smeknamn. 
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Domstolen redogör även för att B.P. bidragit till att B.O. fick anställning hos bolaget och varit 

en slag mentor åt honom. B.O. var en medelmåttig svetsare. Domstolens bedömning blir därför 

att ord står mot ord i frågan. Även om B.O. kan ha blivit utsatt för trakasserier har B.P. gjort 

ett trovärdigt intryck i sin utsago att han inte uppfattat att några öknamn blivit använda. 

B.O. blev av olika skäl förflyttad från Ringhals till Varberg år 2009. Domstolen kommer fram 

till att bolaget hade rätt att förflytta honom eftersom det framgick i hans anställningskontrakt 

att han var geografiskt placerad i Varberg. I fråga om arbetsuppgifter fick B.O. arbeta med 

samma saker som andra personer i verkstaden. Domstolen lägger större vikt vid att utreda 

frågan om B.O. blivit trakasserad under sitt arbete på verkstaden. Förbundet menar att B.O. 

blev trakasserad av arbetsledningen; hans jobb blev övervakat och han fick inte gå på toa annat 

än på raster. Hans matlåda blev två gånger bortkastad vilket han påtalat för VD:n. Den vice 

verkställande direktören, i sin tur, har angett att det är en bra stämning på arbetsplatsen och att 

det förekommer smeknamn. Han har inte hört något om tillmälen, bortkastade matlådor och att 

det är en självklarhet att få gå på toaletten när man vill. Domstolen drar utifrån detta slutsatsen 

att B.O. inte blivit utsatt för några trakasserier av bolagets företrädare, eller att dessa skulle ha 

varit medvetna om trakasserier utförda av kollegor till B.O.  

Ytterligare en fråga som domstolen tar ställning till är den om B.O. blivit utsatt för trakasserier 

genom uttalanden från konsulten H.H. Av en ljudinspelning framgår att H.H. yttrat ”you look 

like a slow motion movie” och ”I think it depends on a cultural think… not because of your 

colour”. Domstolen gör bedömningen att det första citatet kritiserar B.O. för att arbeta 

långsamt, och kan i sig inte betraktas som diskriminerande. Det andra citatet skulle kunna 

inledningsvis kunna anses vara opassande, men eftersom H.H. själv tydliggör att det inta har 

något med B.O:s hudfärg att göra, är domstolens bedömning att det inte kan anses vara 

trakasserande.  
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5 GRANSKNING AV ARBETSDOMSTOLENS 

PRAXIS   

Det här kapitlet innehåller en granskande analys av AD:s praxis i de granskade domarna.  

Analysen sker med hjälp av undersökningens teoretiska ramverk bestående Critical Race 

Theory och rättssociologi. Analysen kopplas även till den tidigare forskning och de utredningar 

som presenterats. Texten är tematiskt indelad utifrån undersökningens variabler; tillämpning 

av lagstiftning, bevisvärdering samt samband mellan etnisk tillhörighet och 

diskriminering/trakasserier. Avslutningsvis presenteras möjliga orsaker till varför det är så få 

arbetsgivare som fälls för etnisk diskriminering.  

5.1 Tillämpning av aktuell lagstiftning 

I det här avsnittet är intresset att belysa hur AD har tillämpat aktuell lagstiftning i vissa av 

domarna. Den svenska lagstiftningen kring diskriminering förbjuder arbetsgivare att 

diskriminera eller trakassera arbetssökande eller arbetstagare på grund av deras etniska 

tillhörighet. Arbetsrätten är, som tidigare nämnt i genomgången av rättsociologin, något som 

är framtaget för att reglera det från början redan ojämna maktförhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagaren. 

I de fall som granskats i denna undersökning har tre stycken handlat om rekrytering. I ett av 

fallen fick den kärande inte komma på intervju alls och i två fall fick kärandena inte 

anställningen efter att ha varit på intervju. I domarna AD 2009 nr 87 och AD 2009 nr 16 där 

kärandena båda fick komma på intervju framgår det att båda anses ha jämförlig utbildnings- 

och arbetsbakgrund med övriga kandidater. AD:s bedömning har därför fokuserats på personlig 

lämplighet. Arbetsgivarens bedömning av personlig lämplighet ska vara förklarlig och 

förståelig för utomstående bedömare och exempelvis intervjun kan ha en viktig roll i denna 

bedömning enligt AD 2009 nr 87. AD:s bedömning om arbetsgivarens agerande i dessa 

rekryteringsärenden sker alltså genom att fastställa om kandidaterna befunnit sig i en jämförbar 

situation avseende både formella meriter, arbetserfarenhet och personlig lämplighet.  

Vid en närmare granskning av arbetsgivarnas argument för att en person inte passat in i kraven 

för personlig lämplighet uppstår vissa frågetecken kring domstolens bedömning. I AD 2009 nr 

16 framgår att A.H. inte befunnit sig på likvärdig nivå som övriga kandidater avseende 

personlig lämplighet. En av de två teamledare som intervjuat A.H. beskriver att hon uppfattat 

det som att han tyckte att det var viktigt med detaljer och ett bra, snyggt resultat. Något som 
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hon inte ansåg vara positivt, samtidigt som det i annonsen framgår att de söker någon som är 

”noggrann”. Från en utomstående bedömares perspektiv måste hennes uppfattning av A.H. 

ändå anses stämma ganska bra överens med kvalifikationen noggrann. Domstolen redogör även 

för att teamledarna uppfattade A.H. som en individualist. Vidare berör domstolen att de båda 

teamledarna som intervjuat A.H. har betonat att det för dem inte är av någon vikt vilken etnicitet 

som kandidater har. I AD 2009 nr 87 beskrivs M.R. vid olika tillfällen som att hon bara pratat 

om sig själv, att rekryteraren i ett telefonsamtal inte fått en syl i vädret, att hon var egocentrisk 

och med en hög uppfattning om sin egen förmåga. Vidare uppfattades hon som jobbig av 

arbetstagare och som inte helt fullt kompetensmässig. Inom ramen för domstolens bedömning 

kring personlig lämplighet verkar det föreligga ett relativt stort mått av frihet för arbetsgivaren. 

Hög arbetsbelastning och stora krav på grund av turbulenta arbetsförhållanden är exempel på 

sådant som verkar göra arbetsgivarens manöverutrymme större i de två ovan nämnda domarna. 

Att arbetsgivare ska ha rätt att besluta vem eller vilka som ska anställas kan det finnas många 

argument för. Problemet blir när denna beslutanderätt ställs emot det faktum att vi har en 

snedfördelad arbetsmarknad i Sverige avseende mångfald, och dessutom en lagstiftning som 

förbjuder arbetsgivare att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.54 Att domstolen 

behöver göra en bedömning utifrån det som arbetsgivaren för fram kring käranden kan vara 

rimligt, men i de här fallen kan det utifrån ett CRT-perspektiv tolkas som att domstolen 

reproducerar de stereotypa fördomar som kan finnas kring rasifierade personer, medvetet eller 

omedvetet, och väger in dessa i sin bedömning. 

Relaterat till de granskade domarna som handlar om rekrytering har det funnits en tendens att 

domstolen fastnar i bedömningen om jämförbar situation och personlig lämplighet, och därför 

aldrig behöver ta ställning till om missgynnandet har haft något samband med personens 

etniska tillhörighet. Här går det att skönja en problematik i domstolens tillvägagångssätt som 

är kopplat till lagstiftningens utformning. Ur ett rättsociologiskt perspektiv går det att fundera 

kring hur tillvägagångssättet vid bedömning kring etnisk diskriminering vid rekrytering 

påverkar lagens verkningsfullhet. När domstolen vid utredning av diskriminering först måste 

utreda om personerna har befunnits i en jämförbar situation verkar det finns stort utrymme för 

arbetsgivarna att påverka omständigheter för hur pass viktigt den personliga lämpligheten ska 

anses vara. Själva ändamålet med lagen riskerar att hamna i andra hand. Kopplat till det som 

                                                
54 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 25-26 
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redogörs kring rekryterare i SOU 2005: 56 blir det i de granskade domarna tydligt vilken viktigt 

roll dessa har när det handlar om omedvetna stereotypa föreställningar. 55 

5.2 Bevisvärdering  

I domstolens bedömning av fall rörande etnisk diskriminering är det av intresse att granska hur 

domstolen resonerat kring de bevis och vittnesmål som framkommit under 

huvudförhandlingarna och nedan finns ett par exempel ur de granskade domarna.  

I dom AD 2012 nr 27 konstaterar domstolen att bedömningen av trovärdigheten i en bevisfråga 

blir en fråga om ord mot ord. Domstolen konstaterar att B.O. kan ha blivit utsatt för trakasserier 

men menar samtidigt att B.P. gjort ett trovärdigt intryck när han berättar att han inte uppfattat 

att några öknamn blivit använda. Domstolen redogör i samma stycke för att B.P. varit en slags 

mentor åt den medelmåttige svetsaren B.O. Domstolen ägnar inte något utrymmer till att 

förklara vad som gjort att B.P. ger ett trovärdigt intryck. Samma sak gäller i dom AD 2009 nr 

4. Där framgår att I-B.A. inte fått några direkta frågor av domstolen kring de uttalanden som 

D.B. och DO menat att hon ska ha gjort eftersom det utifrån hennes allmänna beskrivning av 

situationen på arbetsplatsen framgår att hon inte uppfattat några etniska trakasserier på 

arbetsplatsen. Att domstolen inte väljer att ställa frågor till I-B.A. kring de påstådda uttalandena 

förefaller lite märkligt eftersom det finns vittnen som styrker att I-B.A. har kopplat samman 

D.B:s hudfärg med hans arbetsprestation. I dom 2009 nr 87 gör domstolen en liknande 

bedömning av vittnesmål. Eftersom det inte går att bevisa att frågorna vid intervjun ställts på 

ett nedvärderande sätt drar domstolen slutsatsen att de varit relevanta och lämpliga i 

sammanhanget och utifrån domstolens bedömning har det inte kommit fram något som tyder 

på att S.W. skulle ha förstått att de frågor som ställdes kunde upplevas som kränkande.  

Utifrån exemplen ovan verkar det finnas en problematik med att AD tenderar att bedöma 

vittnesmål från kärande och arbetsgivarpart olika. Enligt lagen gäller att om den som anser sig 

ha blivit diskriminerad visar på omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering 

skett så ska arbetsgivaren bevisa att så inte är fallet (§ 36 a lag 1999:130, 6 kapitlet § 3 lag 

2008:567). Det handlar således om en delad bevisbörda där käranden ska visa på 

omständigheter och svaranden ska förklara att det inte skett diskriminering. Att döma av AD:s 

resonemang verkar det ibland som att käranden har en större bevisbörda än arbetsgivarparten 

                                                
55 SOU 2005:56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 288-289 
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eftersom den bedöms utifrån flera olika parametrar så som personlighet, egenskaper och 

beteende även i andra sammanhang än just det tillfället då trakasserier eller diskriminering 

påstås ha skett. Ur ett CRT-perspektiv går det utifrån detta att ifrågasätta vilka mekanismer 

som finns i AD. Varför lägger domstolen så mycket tid på att belysa ”hur” den kärande är och 

har betett sig i olika sammanhang när beskrivningen av arbetsgivaren eller 

arbetsgivarrepresentanten inte får lika stort utrymme?  

Ytterligare ett liknande resonemang kring bevis är i domen AD 2009 nr 11 angående den 

kvinna som inte fick komma på anställningsintervju. AD ansåg att det var troligt att hennes 

ansökningshandling gallrades ut på grund av avsaknad av vissa uppgifter, och inte på grund av 

att K.P. visste vem S.KA. var. I sin bedömning ägnar domstolen plats åt att redogöra för hur 

S.KA. uppfattades av K.P. när hon besökte stationen, och hur negativ K.P:s uppfattning var för 

att sedan inte anse det troligt att K.P. skulle ha kopplat S.KA. till ansökan. Utifrån CRT bidrar 

domstolen till en negativ bild av S.KA. genom att redogöra för de negativa åsikter K.P. har 

samtidigt som den inte lägger lika mycket utrymme på att undersöka om det faktiskt kan vara 

fråga om en efterhandskonstruktion från arbetsgivarens sida. Den enda dom som granskats där 

en arbetstagare har fått rätt gentemot arbetsgivaren är AD 2011 nr 13. I den domen gör 

domstolen bedömningen att den ena kvinnan är trovärdig i sin framställning kring de 

trakasserier hon fått utstå genom att arbetsgivaren vid ett flertal tillfällen kallat henne för 

östflicka/östkvinna. AD redogör bland annat för hennes upprördhet när hon pratar om det som 

hon varit med om. Det verkar således vara av värde för domstolen att visa upp emotionell 

påverkan för att anses trovärdig av domstolen.  

Utifrån de tendenser som exemplifierats ovan verkar det vara svårt för arbetstagare att verka 

trovärdiga i de granskade domarna. Deras argument och deras egenskaper verkar tas i 

beaktande vid bedömningen om trovärdighet på ett sätt som skiljer sig från bedömningen av 

arbetsgivare. Ur ett rättsociologiskt perspektiv kanske detta går att förklara utifrån att 

lagstiftningen och fördelningen av bevisbörda är skapat utifrån en idealiserad bild av 

verkligheten, där det ojämna maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare inte har 

tagits i beaktande och därför inte heller ägnats något större utrymme i utformningen av lagen. 

I anslutning till det som beskrivits i SOU 2006:30 kring diskriminering i vittnessammanhang 

är det möjligt att ifrågasätta lagstiftningens utformning avseende bevisbörda. 56  

                                                
56 SOU 2006:30, Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom 

rättssystemet, 58-60 
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5.3 Samband mellan diskriminering/trakasserier och etnisk tillhörighet 

I detta avsnitt analyseras hur domstolens bedömning sett ut angående den kärandes etniska 

tillhörighet och samband med diskriminering eller trakasserier.  

Ett exempel där domstolen gör en bedömning kring betydelsen av etnisk tillhörighet kopplat 

till eventuella trakasserier är i dom AD 2012 nr 27. Domstolens bedömning kring det uttalande 

som H.H. gör är att det inte kan anses vara kopplat till B.O:s etniska tillhörighet eftersom H.H. 

uttryckligen säger att det inte har med hans hudfärg att göra. Utifrån ett CRT-perspektiv 

framgår här en problematik där domstolen väljer att bortse ifrån att den sociala kategori som 

rasifierade personer hamnar i. Om H.H. hade sagt till en ”etnisk svensk” att han arbetar och rör 

sig långsam, och att det beror på något kulturellt hade det varit svårt att förstå vad som avsågs. 

Utifrån den information som finns i domen är ett rimligt antagande att H.H. gör en koppling 

mellan B.O:s etniska tillhörighet när han pekar på kulturen som en anledningen till att B.O. 

skulle arbeta långsamt. Att han säger att B.O:s hudfärg inte har något med saken att göra kan 

inte anses vara ett tillräckligt starkt argument, eftersom han samtidigt tillskriver B.O. 

egenskaper och  personlighet utifrån hans kultur, vilket ur ett CRT-perspektiv är delar av den 

sociala konstruktion som ras utgör. Vidare framgår det i regeringens proposition 2007/08:95 

att även sådant som anses som ”kulturellt” omfattas av begreppet etnisk tillhörighet.57  Detta 

gör domstolens lättvindiga avfärdande av detta inspelade utlåtande ännu märkligare. Det verkar 

som att domstolen inte tar B.O. på allvar, utan väljer att lita på H.H:s argument utan att djupare 

undersöka eller vidröra huruvida ”kulturella beteenden” skulle kunna vara kopplade till etnisk 

tillhörighet. Ur ett rättssociologiskt perspektiv kan detta tolkas som problem med 

legaldefinitionen av etnisk tillhörighet, det rättsliga innehållet av begreppet har inte förmedlats 

tillräckligt tydligt. Detta påverkar i sin tur lagstiftningens förmåga att vara ett instrument för 

förändring kring de problem som finns med etnisk diskriminering i arbetslivet. Ett problem 

med lagstiftningen utifrån CRT är att ordet ras inte finns med i legaldefinitionen av 

diskrimineringsgrunden i Diskrimineringslagen eftersom etnisk tillhörighet inte tillräckligt 

tydligt uttrycker den sociala konstruktion som ras är. Å ena sida kan en invändning mot 

begreppet ras göras, och det är att det i en svenska kontext kan anses problematiskt eftersom 

det, för en person som inte är medveten om att det är den sociala konstruktionen som avses, 

kan uppfattas som mycket opassande, gammaldags och felaktigt. Å andra sidan är ju just denna 

okunskap kring begreppet kanske ett tecken på de post-rasiala uppfattningar som råder i 

                                                
57 Proposition 2007/08:95, s. 120- 122 
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samhället och som i sin tur kan göra det svårt att upptäcka rasistiska strukturer. Denna 

problematik är även något som blir belyst i SOU 2014:34.58 

I fråga om kopplingen mellan etnisk tillhörighet och diskriminering på arbetsplatsen resoneras 

det kring stämningen på arbetsplatsen i domarna AD 2012 nr 27 och AD 2009 nr 4. Ur ett CRT-

perspektiv kan det tänkas att en jargong på en arbetsplats kan bli ett slags kryphål för rasistiska 

strukturer, där de som är i majoritetsställning på arbetsplatsen inte är medvetna om att den 

jargong som finns på arbetsplatsen bibehåller strukturer som i förlängningen verkar 

diskriminerande för vissa personer. Den lagstiftning vi har mot etnisk diskriminering finns för 

att staten vill att vi ska nå ett samhälle fritt från rasism. Rasism kan existera omedvetet på en 

arbetsplats, kanske på grund av okunskap kring hur olika stereotyper eller omedvetna fördomar 

gör att vissa människor som inte tillhör gruppen i majoritetsställning blir ”annorlunda”. Om 

inte AD lyckas identifiera eventuella strukturer som finns i en jargong kommer arbetsgivare 

även framöver kunna använda det här begreppet som en förklaring och ursäkt till att vissa 

beteenden och normer tillåts på arbetsplatser.  

5.4 Varför är det så få arbetsgivare som fälls för etnisk diskriminering? 

Med utgångspunkt i att det är så få fall som döms till fördel för arbetstagare eller arbetssökande 

i fall som rör etnisk diskriminering har denna undersökning utgått från hypotesen att det 

antingen finns problem med den svenska diskrimineringslagstiftningen eller domstolens sätt 

att bedöma sådana fall.  

Avseende tillämpning av lagstiftning verkar det finnas en problematik kring AD:s utredande 

av etnisk diskriminering som illustrerats i de domar där domstolens ska bedöma i fall som 

handlar om rekrytering. Utredandet om personen har befunnit sig en jämförbar situation, främst 

avseende personlig lämplighet, tenderar att hamna i vägen framför bedömningen om 

missgynnandet haft samband med personens etniska tillhörighet. Detta kan vara ett problem 

med lagstiftningens utformning men även med AD:s bedömning. I lagen framgår att kraven för 

att det ska vara etnisk diskriminering består i att det ska ha skett ett missgynnande, i relation 

till en annan person i jämförbar situation och att det ska ha samband med den etniska 

tillhörigheten. Samtliga av de tre förutsättningarna måste vara uppfyllda för att diskriminering 

ska ha skett. Utifrån ett CRT-perspektiv kan det dock riktas kritik mot denna uppdelning av 

                                                
58 SOU 2014:34, Inte bara jämställdhet- intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 68-78 
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jämförbar situation (personlig lämplighet) och sambandet med etnisk tillhörighet eftersom det 

utifrån ett intersektionellt perspektiv kan finnas flera förutsättningar som interagerar med 

varandra och att diskriminering kan vara svår att identifiera om enbart en förutsättning granskas 

i taget.  

Vidare framgår en problematik i domstolens oförståelse för hur olika förutsättningar gör det 

svårare för personer i minoritetsställning. De flesta domar som har granskats i den här 

undersökningen har rört mål där yrkeskåren generellt inte brukar behöva ha någon högre 

utbildningsnivå än gymnasiekompetens, med undantag för rekryteringen av originalare i dom 

2009 nr 16. Med utgångspunkt i det som redogjort från den rättsociologiska genomgången går 

det att dra paralleller till de inbyggda orättvisor som finns i rättssystemet där välutbildade 

personer ofta klarar sig bättre än mindre välutbildade i rätten. Denna förutsättning interagerar 

även med andra förutsättning som försvårar för personer i minoritetsställning som exempelvis 

den sociala konstruktionen ras, svårigheter att uttrycka sig språkligt och de ”sanningar” som 

delas av den dominerande gruppen i samhället kring exempel det post-rasiala samhället som 

berörs inom CRT. Adderat till detta tillkommer sedan det inbygga maktförhållandena som finns 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utifrån det ovan beskrivna går det att hitta flera faktorer 

som gör att alla inte är lika för lagen, och att en bedömning som bygger på ett sådant antagande 

inte kommer att vara särskilt gynnsam för en grupp som har flera olika förutsättningar som 

gemensamt verkar negativt. Som tidigare berört kan det även vara svårt att avgöra vilken av 

förutsättningarna som ligger till grund för diskriminering, och att det kan vara svårt att 

identifiera diskriminering eller trakasserier enbart utifrån en förutsättning. Avsaknaden av 

erfarenhetsmässig kunskap och medvetenhet om strukturer hos AD skulle utifrån ovanstående 

resonemang kunna vara ett bidrag till en förklaring kring de få fällande domarna. Utan 

kunskapen och perspektiv riskera begrepp som jargong och personlig lämplighet att förbli 

outredda och fyllda med inbäddade strukturer och hierarkier som inte syns som visats exempel 

på i de granskade domarna. Detta går att koppla till det resonemang som Carlson för om det 

vakuum som arbetsgivaren har att verka inom.59 

Utifrån de granskade domarna verkar det även finnas problematiska strukturer när det kommer 

till bevisvärderingen i domstolen. Arbetstagarna verkar generellt ha svårt att få det trovärdigt 

att de har blivit utsatta för diskriminering och AD gör i de granskade domarna genomgående 

bedömningar kring kärandens sätt att vara. Avseende lagstiftningens utformning har det visats 

                                                
59 Carlson, Laura, ”Critcal Race Theory in a Swedish Context” Juridisk Tidskrift, 2011-12, s. 21-49 
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exempel på problem i fall där arbetstagare ska påvisa att den känt sig trakasserad. Om en 

arbetstagare upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier framgår det av lagstiftningen att 

arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder relaterat till detta. Detta innebär alltså i praktiken att 

arbetstagaren själv, eller via kollegor, måste påtala för arbetsgivaren att trakasserier 

förekommit. I de fall som diskuterats i denna undersökning (se särskilt AD 2009 nr 4, AD 2012 

nr 27 och AD 2009 nr 87) framgår problematiken i detta i och med de argument som förts fram 

av arbetsgivaren angående att denna inte ska ha förstått att käranden upplevt sig trakasserad. 

Ur ett rättssociologiskt perspektiv går det att finna problem med lagstiftningen som sådan, som 

kanske kan förklara varför det verkar finnas lite bristande rutiner bland arbetsgivare när det 

gäller uppföljning av påstådda etnisk trakasserier eller jargoner som inte känns positiva ur ett 

arbetsgivarperspektiv. I redogörelsen för lagstiftningen beträffande etnisk diskriminering 

framgår att lagstiftningen tidigare inte uppnått eftersträvade resultat samt att Sverige gjort vissa 

internationella förpliktelser på området. I Banakars artikel framgår även att lagen kring etnisk 

diskriminering kan beskrivas som en lag som stiftats utifrån politiska incitament, och således 

kan sakna förankring i samhället. Detta kan påverka arbetsgivares inställning till etnisk 

diskriminering och att problematiken reducerar till något oviktigt, och de fall där etnisk 

diskriminering kanske förekommer kan förklaras med hjälp av något annat utan att 

arbetsgivaren behöver fundera kring vilka strukturer och maktförhållanden som upprätthålls. 

Att de fall som tas upp i AD leder till så få fällande domar riskerar att bidra till en mer lättvindig 

uppfattning kring etnisk diskriminering som kan komma att påverka även det sätt som AD 

dömer i kommande fall.  

Den arbetsrättsliga lagstiftning som finns är framtagen eftersom det anses föreligga en 

maktobalans mellan arbetsgivare och arbetstagare, och arbetstagares rättigheter skyddas därför 

genom lagstiftning. Vidare är det så att parterna, arbetsgivarorganisationer och 

arbetstagarorganisationer, själva reglerar mycket kring de förhållanden som ska råda på 

arbetsmarknaden, till exempel genom kollektivavtal som kan inskränka på vissa rättigheter. 

Kanske är det så att detta partsförhållande gör det svårare för domstolen att döma till 

arbetstagarens fördel.  
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6 ARBETSDOMSTOLEN OCH DISKRIMINERINGEN  

Den här undersökningen har syftat till att belysa och analysera hur den svenska 

diskrimineringslagstiftningen används i AD i fall som rör diskriminering eller trakasserier 

kopplat till etnisk tillhörighet. Med utgångspunkt i att det är så få fall som dömts till fördel för 

arbetstagare och arbetssökare i domstolen har hypotesen varit att det torde finnas problem 

antingen med lagstiftningens utformning eller domstolens bedömning i dessa fall. I det här 

avslutande kapitlet förs en summerande diskussion kring de viktigaste poänger som gjorts i 

uppsatsen. Resonemangen presenteras utifrån de frågeställningar som varit aktuella för 

undersökningen.  

6.1 Lagstiftningens utformning  

Den svenska diskrimineringslagstiftningen har kritiserats för att inte vara verkningsfull i den 

grad som kan förväntas och lagstiftningen kring etnisk diskriminering har gjorts om vid ett 

antal tillfällen, bland annat för att den inte fått eftersträvad effekt i AD. Avseende 

lagstiftningens utformning och utveckling har några tendenser framkommit i uppsatsens analys 

som kan vara behjälpliga när det gäller att förstå varför så får arbetsgivare blir fällda för etnisk 

diskriminering eller trakasserier.  

Ett problem som kan hänföras till lagstiftningen som verkar påverkar AD:s bedömning är de 

tre kriterier som måste vara uppfyllda för att ett agerande från en arbetsgivare ska anses vara 

diskriminering. I de granskade fallen exemplifierades detta genom bedömningen av 

diskriminering i samband med rekrytering och bedömningen av personlig lämplighet. Att de 

tre kriterierna som finns uppställda (missgynnande, jämförbar situation och samband med 

etnisk tillhörighet) samtliga bör vara uppfyllda är rimligt, men i bedömningen av personlig 

lämplighet finns det ett stort manöverutrymme för arbetsgivare. Enligt CRT finns det ofta 

stereotypa uppfattningar kring exempelvis rasifierade personers beteende och intellekt, att 

lagstiftningen och AD ger arbetsgivaren möjlighet att åberopa dessa omedvetna- eller 

medvetna- uppfattningar i bedömning kring etnisk diskriminering kan vara problematiskt för 

de personer som utsätts för diskriminering. Att diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet 

innehållsmässigt inte helt lyckats kommuniceras till AD är också ett problem. Ur ett CRT- 

perspektiv måste kritik mot att diskrimineringsgrunden ras inte finns med lyftas, men utifrån 

mina resonemang i analysen kanske det begreppet inte skulle vara tillräckligt verkningsfull 
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eftersom det finns risk för missuppfattningar. En tydligare hänvisning till den sociala 

konstruktion som finns kring rasifierade personer kanske skulle fungera mer effektivt i en 

svensk kontext. Lagstiftningen verkar inte helt lyckats omfatta den medvetenhet kring de 

strukturer och problem som finns kring etnisk diskriminering som berörs i de granskande 

förarbetena till lagen. Att denna medvetenhet inte lyckas ta sig igenom till dömande instans 

kan göra att bedömningen i ärenden kring etnisk diskriminering försvåras och inte sker i 

enlighet med lagens ändamål.  

Utifrån ovanstående kan det även föras ett mer generell rättsociologiskt resonemang kring 

lagstiftningen om etnisk diskriminering. Etnisk diskriminering är ett problem och fenomen på 

samhällelig nivå, som inte bara kan reduceras till lagstiftning och förväntas bli löst. De lagar 

som tagits fram kring etnisk diskriminering i arbetslivet har inte haft samma normativa effekt 

som till exempel sexköpslagen. Det är rimligt att anta att det flesta personer vill ha ett samhälle 

som är fritt från diskriminering, och ändå har vi en mycket segregerad arbetsmarknad i Sverige. 

Detta skulle kunna bero på att det strukturer som finns i samhället som gör att personer hamnar 

i minoritetsställning är osynliga för många. Utifrån undersökningens resultat verkar 

strukturerna vara svåra att uttyda även för de personer som dömer i fall kring etnisk 

diskriminering i AD. Utifrån det som förs fram kring vikten av erfarenhetsmässig kunskap 

inom CRT, skulle även lagstiftningens utformning i vissa avseenden kunna vara ett tecken på 

just bristen av sådan.  

6.2 AD:s praxis  

Utifrån de sex granskade domarna har vissa tendenser kring AD:s bedömning och tillämpning 

av lagstiftningen kring etnisk diskriminering kunnat skönjas.  

I fråga om tillämpning av lagstiftning finns som ovan redogjort vissa förutsättningar som leder 

till att arbetsgivaren tenderar att inte bli dömd för etnisk diskriminering i 

rekryteringssituationer. Detta beror främst på att domstolen gör en bedömning kring den 

personliga lämpligheten och på så sätt kommer fram till att arbetssökanden inte har befunnits i 

en jämförbar situation. I fråga om bevisvärdering har det framkommit exempel som visar att 

domstolen har en benägenhet att ta arbetstagarens eller arbetssökandens egenskaper och 

agerande i beaktande vid bedömning av trovärdighet på ett sätt som skiljer sig från 

bedömningen av arbetsgivare. Detta exemplifieras bland annat genom att arbetstagare eller 

arbetssökare har svårt att göra troligt att de blivit utsatta för trakasserier, om arbetsgivaren säger 
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att de inte förstått eller märkt av trakasserier. Detta även ifall där vittnen stödjer arbetstagarens 

eller arbetssökandens utsago.  

Eftersom domstolen bedömt att den personliga lämpligheten gjort att arbetssökande inte 

befunnit sig i en jämförbar situation sker det inte någon direkt bedömning kring etnicitetens 

påverkan i de fall som handlar om rekrytering. I de fall där det blivit aktuellt att utreda om det 

funnit ett samband mellan diskriminering och den etniska tillhörigheten har utredningen i ett 

av de granskade fallen lett till en fällande dom. I övriga två fall förklaras användningen av 

öknamn med jargong på arbetsplatsen och skämtsam stämning bland kollegor, och där 

framställd arbetstagaren även som att den själv deltagit i jargongen till viss del. Om domstolen 

inte har förståelse och kunskap om de förutsättningar och strukturer som interagerar med 

varandra och som leder till strukturell diskriminering av personer i minoritetsställning kan det 

finnas det risk för att domstolen aldrig kommer att döma till fördel för arbetstagare i liknande 

fall som de som granskats i denna undersökning.  

6.3 Sammanfattande förklaringar till de få fällande domarna  

Denna redogörelse för undersökningens sista frågeställning kan anses bli som en slags 

sammanfattning av denna uppsats. Här kommer ett övergripande och sammanfattande 

resonemang föras kring varför så få arbetsgivare blir fällda i AD för etnisk diskriminering.  

Utifrån det resonemang som presenterats i denna uppsats förefaller det vara så att det, kopplat 

till undersökningens hypotes, finns problem både med lagstiftningen och domstolens 

tillämpning av densamma. Med hjälp av undersökningens teoretiska ramverk, rättssociologi, 

har lagens förankring och normativa effekt i samhället kunnat granskas och de problem som 

identifierats i lagstiftningens utformning och verkningsfullhet har i viss del kunnat härledas till 

att den från början införts som ett politiskt styrmedel. Lagstiftningen verkar inte fullt ut ha 

förmedlat den medvetenhet som finns kring samverkande diskriminerande strukturer som låtit 

sig visas i dess förarbeten. Denna otydlighet leder i sin tur till att AD får fria händer i vissa 

avvägningsfrågor. 

 AD:s bedömning i fall kring etnisk diskriminering har granskas kritiskt och analyserats med 

hjälp av CRT. Utifrån denna analys har tendenser identifierats som pekar på att det inom 

domstolen saknas förståelse för de olika strukturer som tillsammans skapar förutsättningar som 

gör det svårare för personer i minoritetsställning. Detta gör att maktobalansen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare eller arbetssökande blir ännu större i domstolen i de granskade 
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fallen än vad den kunde ha varit för en person som inte har, eller kan tolkas ha, en annan etnisk 

tillhörighet än svensk. Bedömning av fall med påstådd diskriminering eller trakasserier 

utvecklas ofta till att handla om andra frågor, så som personlig egenskaper och agerande i olika 

situationer hos den kärande. Frågor kring etnisk diskriminering i rekryteringssammanhang blir 

istället en fråga om personlig lämplighet och frågor om etnisk diskriminering och trakasserier 

reduceras till frågor om stämning och jargong på arbetsplatsen.  
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