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1  Inledning

1.1 Syfte

Arbete är centralt  i  vårt samhälle.  Stora delar av den sociala grundtryggheten

består av arbete, eller står åtminstone i relation till arbetslivet. Sjukförsäkringen

är  beroende  av  tidigare  anställningar,  arbetslöshetsförsäkringen likaså.  Att  stå

utan arbete resulterar även i stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden

då hyresrätter kräver en inkomst och ett lån på banken är bara att glömma för den

som inte  har  något  kapital.  Någon  som aldrig  har  haft  sin  fot  i  närheten  av

arbetsmarknaden kan således få det svårt att leva ett drägligt liv i samhället som

det ser ut idag, och det blir inte bättre när möjligheten att få ett arbete begränsas.

När  arbetslösheten  är  utbredd  blir  den  och  dess  orsaker  förutom att  vara  ett

problem för individer således även ett relevant strukturellt problem. Utöver att

konstatera  att  arbetslösheten  beror  på  (den  bristande)  mängden  arbeten  finns

många fler förklaringar till varför arbetsmarknaden ser ut som den gör. Vad som

gör att en person som söker arbete inte får det kan bero på många olika vitt skilda

faktorer.  En  anledning  som  ofta  lyfts  fram  är  matchningsproblem  på

arbetsmarknaden, att arbetssökande inte får möjlighet att ta del av information

kring vilka arbeten som finns. En annan vanlig anledning är att personen i fråga

helt enkelt rent objektivt inte har den utbildning eller andra kvalifikationer som

krävs för att få det jobb denne har sökt. Det är förstås ett problem att personer

inte har kvalifikationer nog för att få något arbete, men det är till viss del också

en  del  av  matchningsproblematiken  och  kräver  lösningar  från  många  olika

instanser i samhället, såsom exempelvis utbildningssystemet.

Det som är intressant  att se på är istället de som har de kvalifikationer som

krävs för ett arbete men som trots att de uppfyller alla relevanta krav fortfarande

inte får den anställning de har sökt, det vill säga de som nekas anställningar på

subjektiva grunder. Det är här diskrimineringslagstiftningen kommer in i bilden,
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genom att försöka utjämna skillnaderna inom gruppen arbetssökande. Mitt syfte

med  uppsatsen  är  således  att  undersöka  vilket  skydd  som  finns  för  de

arbetssökande i diskrimineringslagstiftningens förbud och andra regleringar för

att  se  vilken  plats  arbetslösa  ges  i  arbetsrätten.  Jag  kommer  att  belysa  de

skillnader som finns mellan lagstiftningens ambition och hur väl skyddet som

erbjuds fungerar i praktiken.

1.2 Metod och avgränsningar

Jag har valt att studera arbetssökandes plats i arbetsrätten utifrån vilket lagstadgat

skydd som ges och hur starkt det skyddet är i praktiken. Mitt fokus ligger på

möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden och få en anställning, och jag har

därmed bortsett från de arbetslösa som inte är arbetssökande, varför jag nästan

uteslutande kommer att  använda  begreppet  arbetssökande och inte  arbetslös  i

uppsatsen. 

För att se vilket skydd som ges har jag studerat gällande rätt på området. Jag

hittade flera aspekter kring detta, bland annat företrädesrätt till återanställning,

men  den  främsta,  och  enligt  mig  mest  intressanta,  är  förbudet  mot  att

diskriminera  arbetssökande  och  jag  valde  därför  att  fokusera  på  denna

lagstiftning.  Jag  har  sett  till  den  historiska  utvecklingen  av  rättsläget  både  i

Sverige och EU, hur diskrimineringslagstiftningen är uppbyggd och vilka olika

skydd den erbjuder. 

För att se hur starkt skyddet är i praktiken har jag valt att se hur utfallet har

varit i domstol sedan den nya diskrimineringslagen trädde i kraft 2009. I stort

innebar  den  nya  diskrimineringslagen  inga  större  förändringar  på  området  i

förhållande till den äldre lagstiftningen vad gäller bedömningen kring vad som är

diskriminering och inte, men jag har ändå valt att avgränsa studien till fall som

kommit sedan dess, eftersom att jag vill att fallen ska vara någorlunda aktuella i

tiden. Min ambition var till en början att studera hur många fall som tagit sig till
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domstol och försöka dra en slutsats utifrån skillnaden mellan antalet anmälda fall

av  diskriminering  och  antalet  avdömda  diskrimineringsmål.  Här  stötte  jag

däremot på problem. Förvisso var det inte många fall på området som tagit sig till

domstol, men jag ansåg inte att det gick att dra slutsatser kring hur väl ett system

fungerar enbart genom att se till dess förekomst i domstol, då det finns så många

olika  anledningar  till  varför  fallen  inte  tas  upp.  Inte  heller  kan  problemet

definieras av rättssystemet på det sättet, ett effektivt sätt att minska skillnaden

mellan  antalet  olagliga  diskriminerande  handlingar  och  antalet

diskrimineringsmål i domstol vore i så fall att helt enkelt ta bort lagstiftningen på

området,  ingen  skulle  kunna  göra  några  anmälningar,  och  inga  rättsprocesser

skulle drivas. Detta vore såklart inte ett bra sätt att  gå tillväga. I och med att

arbetsrätten är  en  del  av civilrätten är  inte  heller  ambitionen att  alla  fall  ska

komma  till  domstol,  till  skillnad  från  exempelvis  straffrätten,  även  om

diskrimineringslagstiftningen  ibland  kan  dra  lite  åt  mer  straffrättslig  karaktär

emellanåt. Den kvantitativa aspekten har dock viss relevans och är därför inte

helt utelämnad.

Jag  har  studerat  vilka  mål  som  har  avdömts  och  de  handlanden  som  har

anmälts  till  DO  som  diskriminerande.  Detta  har  jag  gjort  genom  att  se  till

utgången av de mål som har varit uppe, hur rätten har argumenterat och vilka

diskrimineringsgrunder  som  har  varit  gällande.  För  att  studera  de  utförda

diskriminerande  handlingarna  har  jag  använt  mig  av  en  rapport  från

diskrimineringsombudsmannen. Anledningen till att jag enbart har använt mig av

fall som har kommit efter diskrimineringslagens införande är dels för att vara

säker på att de överensstämmer med nuvarande lagstiftning, samt även att äldre

fall  än så skulle vid en jämförelse av hur det  ser ut  i  dagsläget kunna ge en

orättvis bild av verkligheten i och med att de ligger tidsmässigt långt ifrån den

tidsperiod då de anmälningar jag har studerat har kommit in. 

Jag har valt  att  inte jämföra diskrimineringen av arbetssökande med annan

diskriminering på arbetsmarknaden eftersom att det är fråga om två olika saker.

Det är förvisso samma lagstiftning som gäller men arbetssökande är i en annan
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position  än  anställda  och  andra  bestämmelser  inom lagstiftningen  gäller.  Hur

starkt  diskrimineringsskyddet  är  för  arbetssökande  står  inte  i  kontrast  till  hur

starkt det är för anställda, och därför blir en sådan jämförelse irrelevant.

1.3 Disposition

Utifrån detta har jag jämfört gällande rätt med hur skyddet fungerar i praktiken

och  försökt  identifiera  vilka  problem  som  kan  ligga  bakom  skillnaderna

däremellan.  Jag kommer att börja med att gå igenom vilket skydd som erbjuds

genom en snabb historisk bakgrund och sedan en redogörelse för hur den svenska

diskrimineringslagstiftningen ser ut och är uppbyggd. Därefter ska jag beskriva

hur situationen ser ut i nuläget. Först kommer en sammanfattning av de rättsfall

som har varit uppe rörande diskriminering av arbetssökande de senaste åren, följt

av anmälda upplevelser av diskriminering. Efter det följer min slutsats kring hur

starkt skyddet är i praktiken, genom en jämförelse av gällande rätt i förhållande

till hur situationen har sett ut de senaste året. Sedan kommer jag att gå igenom

diskrimineringsrättens plats i arbetsrätten och diskrimineringsrättens ambitioner

för att se om det är dessa faktorer som är anledningen till skillnaderna mellan

skyddet som ges och skyddet som finns.
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2  Skyddet i lagstiftningen 

2.1 Diskrimineringslagstiftningens bakgrund och framväxt 

2.1.1 Diskrimineringslagstiftningens framväxt i Sverige

Diskrimineringslagstiftningen  har  sin  grund  i  kvinnorörelsen.  Den  första

jämställdhetslagen (lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet) i

Sverige  infördes  1979,  och  1976 infördes  föräldraledighetslagen.  Röster  hade

länge höjts angående kvinnors möjlighet att  ta sig in på arbetsmarknaden och

möjligheten att kombinera arbete och privatliv. Den lagstiftning som redan fanns

fokuserade på och avhjälpte många problem i samhället och på arbetsmarknaden,

men  då  arbetstagarna  som  kollektiv  tidigare  hade  setts  som  en  näst  intill

homogen  grupp  hade  det  inte  ansetts  behövas  lagstiftning  för  att  utjämna

skillnader mellan arbetstagare. Vid lagens införande rådde stora skillnader mellan

kvinnor  och män på arbetsmarknaden.  Kvinnor  jobbade i  andra  branscher  än

männ  och  de  kvinnodominerade  yrkena  var  ofta  sämre  betalda  än  de

mansdominerade. Förväntningarna på att kvinnor även skulle ta hand om hem

och barn ledde till försämrade arbetsvillkor och svårigheter för kvinnor att arbeta

i samma utsträckning som männen, något som försämrade kvinnornas inkomst i

förhållande  till  männen.1 Med  tiden  kom  samhället  att  bli  mer  och  mer

individualistiskt  och  under  1970-talet  började  idén  om att  kvinnor  och  mäns

ställning  i  samhället,  då  särskilt  på  arbetsmarknaden,  skulle  skilja  sig  från

varandra så markant bli  förlegad och flera reformer infördes på området.  Det

fanns redan sen innan lagar som reglerade kvinnors situation på arbetsmarknaden

men dessa syftade till att ytterligare befästa kvinnors särställning snarare än att

erbjuda  samma  möjligheter  som  män  redan  hade.2  En  stor  anledning  till

1 Prop. 1978/79:175 s. 13 f.
2 Carlson s. 83 ff.
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orättvisorna  var  att  gifta  par  fram till  1972 sambeskattades,  parets  inkomster

lades ihop innan en gemensam skatt drogs. Detta gjorde det olönsamt för båda

makarna  att  arbeta  då  två  inkomster  ökade  hushållets  totala  skattesats.

Avskaffandet  av  detta  och  införandet  av  individuell  beskattning  var  en  stor

anledning  till  att  kvinnor  kom  ut  på  arbetsmarknaden  i  större  utsträckning.3

Därmed  började  det  bli  aktuellt  för  kvinnor  att  konkurrera  med  männen  om

samma  arbeten  på  samma  villkor  och  det  var  dessa  gehör  för  kraven  om

jämställdhet som ledde till att jämställdhetslagstiftningen ansågs börja behövas.

Jämställdhetslagen innehöll ett  förbud mot diskriminering på grund av kön på

flera olika områden i arbetslivet, som täckte in det som då ansågs krävas för att

uppnå  jämställdhet.  I  och  med  detta  erkännande  av  kvinnors  missgynnade

ställning,  att  de  hade  svårare  att  få  samma  anställningar  som män,  blev  det

nödvändigt att inte enbart skydda de som redan hade en anställning, utan det kom

att  behövas  lagstiftning  som  rörde  tillfällen  innan  anställningsförhållandets

uppkomst.  Detta  gjorde  att  diskrimineringsförbudet  till  skillnad  från  annan

lagstiftning  rörande  anställningar  även  kom  att  röra  anställningsförfaranden,

något som kritiserades från flera håll för att göra arbetsrätten mer byråkratiserad.4

Under  de  kommande  decennierna  började  andra  strukturellt  underordnade

grupper  göra  sig  hörda  i  samhället.  Förbudet  mot  könsdiskriminering  hade

öppnat upp för att  skydda fler utsatta grupper och det blev nödvändigt att utvidga

diskrimineringsbegreppet till att innefatta fler grunder än enbart kön, något som

gjordes successivt efter detta.  Jämställdhetslagen uppdaterades 1991 och lagar

mot diskriminering på andra grunder uppkom med tiden. Etnisk diskriminering

blev förbjuden 1980 genom införandet av en lag med förbud mot detta.  1999

förbjöds  diskriminering  på  grund  av  sexuell  läggning  och  funktionshinder.

Samtidigt  utvidgades  diskrimineringsförbudet  till  att  även  gälla  andra

samhällsområden  än  enbart  arbetsmarknaden.  I  och  med  medlemskapet  i  EU

anpassades diskrimineringsrätten efter EU-rätten under 1990- och 2000-talet och

3 Prop. 1978/79:175 s. 13
4 Prop. 1978/79:175 s. 24 f.

10



de olika lagarna sammanfördes i diskrimineringslagen (2008:567) i ytterligare ett

led att anpassa den svenska lagstiftningen till EU-lagstiftningen på området.

2.1.2 EU

Dagens  diskrimineringslagstiftning  består  av  delar  hämtade  från  många  olika

regleringar,  framför allt  tidigare nationell  lagstiftning och bakomliggande EU-

rätt. I grunden handlar det om en idé om alla människors lika värde, något som

har  stark  grund  i  mänskliga  rättigheter  genom  FN-konventioner  på  området.

Principen om ickediskriminering går att  hitta  i  FN-stadgan och även i  många

andra  av  FN:s  konventioner.5 Utformningen  av  det  mesta  av  den  senare

utvecklingen  av  diskrimineringslagstiftningen  har  sin  grund  i  EU-rätten  och

sammanförandet  av  de  olika  lagarna  till  en  lag  var  ett  steg  i  att  anpassa

lagstiftningen efter EU-rätten.

Även om EU:s diskrimineringsskydd växte fram för att garantera lika lön för

män och kvinnor6 har det inte lika mycket sin grund i att garantera lika villkor på

arbetsmarknaden som att ha karaktären av ett skydd för mänskliga rättigheter. Att

verka för jämställdhet som en mänsklig rättighet är en av EU:s grundläggande

uppgifter. Ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet går att hitta i

artikel 18 i FEUF, och artikel 45 preciserar att detta gäller inom arbetslivet som

en del av principen om fri rörlighet för arbetstagare. Detta är principer som har

varit grundläggande för EU under en lång tid. EU:s stadga om grundläggande

rättigheter blev bindande genom Lissabonfördragets ikraftträdande, vilket gjorde

det än mer nödvändigt för Sverige att sammanföra diskrimineringslagstiftningen

och utforma den på ett sådant sätt att den  än mer liknar EU-rättens utformning.

Flera olika direktiv ligger till grund för diskrimineringslagstiftningen, av dem

är  det  tre  som  har  varit  de  främst  tongivande:  likabehandlingsdirektivet7,

direktivet  mot  etnisk  diskriminering8 och  arbetslivsdirektivet.9

5 Fransson & Stüber s. 19 ff.
6 Fransson & Stüber s. 27
7 76/207/EEG
8 2000/43/EG
9 2000/78/EG
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Likabehandlingsdirektivet gäller för diskrimineringsgrunden kön, direktivet mot

etnisk  diskriminering  för  diskrimineringsgrunden  etnisk  tillhörighet,  och

arbetslivsdirektivet förbjuder diskriminering på grund av ålder, sexuell läggning,

religion  eller  annan  trosuppfattning  samt  funktionsnedsättning. Förbudet  mot

diskriminering på grund av könsöverskridande identitet och uttryck finns dock

inte  reglerat  i  EU-rätten.  Direktiven ger  varierande  starkt  skydd  för  de  olika

diskrimineringsgrunderna,  bland  annat  är  skyddet  mot  etnisk  diskriminering

starkare  än  skyddet  mot  diskriminering  på  grund  av  kön.  Några  markanta

skillnader däremellan finns dock inte inom regleringarna kring diskriminering i

arbetslivet. Direktivens krav är enbart minimikrav och i genomförandet i svensk

rätt  har  samma skydd givits  åt  samtliga  för  att  få  ett  så  effektivt  skydd som

möjligt.10

2.2 Diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen 

2.2.1 Skyddssyfte och diskrimineringsgrunder 

Syftet  med  dagens  diskrimineringsförbud  är  att  värna  om  principen  om  alla

människors  lika  värde,  vilket  har  sin  grund  i  en  strävan  efter  att  värna  om

mänskliga rättigheter.11 Utgångspunkten är att vissa grupper är missgynnade på

grund av olika normer i samhället och därför befinner sig i en mer utsatt position

än  andra  grupper.12 Genom  införandet  av  ett  diskrimineringsförbud  har  vi

accepterat  att  det  finns  strukturella  orättvisor  som  inte  är  förenliga  med

grundläggande  principer  om  allas  lika  värde  och  möjligheter.13

Diskrimineringsförbudet  samt  diskrimineringslagens  aktiva  åtgärder  behövs

därför för att främja lika rättigheter, utjämna skillnader och motverka att personer

som ingår  i  grupperna missgynnas på grund av denna grupptillhörighet,  både

genom att ge den diskriminerade upprättelse och genom att agera förebyggande.14

10 SOU 2006:22 del 1 s. 404, prop. 2007/08:95 s. 134
11 Prop. 2007/08:95 s. 79
12 Prop. 2001/02:72 s. 49
13 Fransson & Stüber, s. 41
14 Fransson & Stüber, s. 51 f.
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För  att  uppnå  detta  är  diskrimineringslagen  mycket  omfattande  och  reglerar

många olika samhällsområden. Av 5 kap. 3 § diskrimineringslagen framgår att

lagen är tvingande, avtal som sluts i strid med lagens bestämmelser är ogiltiga. 

Genom  diskrimineringslagen  har  lagstiftaren  velat  skapa  ett  skydd  som

omfattar nästan alla situationer som kan kopplas till arbete och som kan uppstå

mellan en arbetstagare och arbetsgivare.15 Därmed omfattas inte enbart anställda

arbetstagare, utan förbudet är utvidgat till att även vara gällande i en rad andra

situationer, genom  diskrimineringslagens  2 kap 1 § förbjuds arbetsgivaren att

även diskriminera den som gör en förfrågan om eller söker arbete.16 För att vara

arbetssökande enligt lagens mening krävs att tydligt ha gett till känna att man

söker anställning hos arbetsgivaren.17

För att ett handlande ska anses vara diskriminerande måste det ha ett samband

med  någon  av  de  sju  diskrimineringsgrunderna  som  fastslås  i

diskrimineringslagens 1 kap 5 §: kön, könsöverskridande identitet och uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

läggning samt ålder.  Vilka som kan anses omfattas av skyddet för gruppen är

klart  definierat  och  framgår  tydligt  av  lagstiftningen.  Uppräkningen  av

diskrimineringsgrunderna  är  uttömmande  för  att  skydda  de  grupper  som

lagstiftaren har identifierat som särskilt utsatta, och i behov av lagreglering för att

behandlas likvärdigt med de som inte tillhör den utsatta gruppen.18  Det skulle

kunna argumenteras för att fler grupper ska omfattas av skyddet, vilka grupper

det skulle kunna handla om ska det inte spekuleras kring här. Lagstiftaren har valt

att i nuläget begränsa skyddet till dessa sju, då de täcker in de flesta strukturellt

underordnade  grupper  i  samhället.  Lagstiftningen  är  till  för  att  skydda

grundläggande  rättigheter  och  risken  är  stor  att  diskrimineringsbegreppet

urholkas och tappar sin poäng om det omfattar alldeles för många sammanhang.19

15 Prop. 2007/08:95 s. 498 f.
16 Utöver att omfatta de som gör en förfrågan om eller söker arbete skyddas även de som ”söker eller 

fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 
arbetskraft” från diskriminering.

17 Prop 2007/08:95 s. 135
18 Fransson & Stüber s. 52
19 Glavå, s. 337 f.
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Det  kan  lätt  skapas  för  många  undantag  och  regeln  skulle  då  kunna  bli

verkningslös i en situation där den verkligen skulle behövas. 

2.2.2 Vad är diskriminering?

Diskriminering  kan  utgöras  av  trakasserier  eller  sexuella  trakasserier,

instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet, men fokus här kommer

att ligga på de missgynnande handlingar som ligger till grund för antingen direkt

eller  indirekt  diskriminering.  För  att  ett  handlande  ska  utgöra  diskriminering

krävs att handlandet ska ha inneburit en nackdel för personen i fråga. Ett sådant

missgynnande  kan  utgöras  av  att  personen  hamnar  i  ett  sämre  läge  eller  att

handlandet medför faktisk skada eller lidande för den berörda. Missgynnanden

består ofta i faktiska förluster eller obehag för den utsatte,20 till exempel kan detta

inträffa genom att arbetstagaren går miste om ekonomiska förmåner, blir uppsagd

eller  omplaceras  till  en  sämre  position.21  Det  krävs  inte  att  det  är  en  aktiv

handling,  även  underlåtenhet  att  handla  kan  utgöra  en  missgynnande

behandling.22

2.2.2.1 Direkt diskriminering

Direkt  diskriminering  innebär  att  en  person  utsätts  för  en  missgynnande

behandling  som  har  ett  orsakssamband  med  minst  en  av

diskrimineringsgrunderna. Det är tillräckligt att diskrimineringsgrunden är en av

flera orsaker till  handlandet och även en felaktig bedömning av att  en person

tillhör  en  viss  diskrimineringsgrund  räcker  för  att  det  ska  anses  finnas  ett

orsakssamband.23 Förbudet är oberoende av arbetsgivarens eventuella uppsåt att

diskriminera, det avgörande är vilken effekt som uppstår genom arbetsgivarens

handlande.  Dock  krävs  insikt  om,  eller  missuppfattning  kring,

diskrimineringsgrunden. Om arbetsgivaren inte känner till den grupptillhörighet

20 Fransson & Stüber, s. 64
21 Malmberg, s. 805
22 SOU 2006:22 del 1 s. 350 f.
23 SOU 2006:22 del 1 s. 353 f.
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som  den  arbetssökande  gör  gällande  kan  arbetsgivaren  inte  fällas  för

diskriminering.24 

En jämförelse är viktig, men inte alltid nödvändig, för att avgöra om det är

frågan  om  direkt  diskriminering.  Personen  som  anser  sig  vara  diskriminerad

måste ha behandlats sämre än någon annan har eller skulle ha behandlats i en

likvärdig  situation.  Om  en  sådan  person  inte  skulle  ha  utsatts  för  den

missgynnande behandlingen har den som ansetts  sig bli diskriminerad således

blivit  det  om inte  den  missgynnande  behandlingen  kan motiveras  objektivt.25

Huvudregeln  är  att  en  jämförelse,  riktig  eller  hypotetisk,  måste  göras,  men i

enstaka fall går det att avgöra att ett missgynnande har skett utan att göra någon

jämförelse.26 Det är  inte nödvändigt  att  det  finns  en faktisk jämförelseperson.

Jämförelsepersonen kan vara hypotetisk men för att jämförelsen ska vara relevant

krävs det att det är fråga om en jämförbar situation. Vad som är att anse som en

jämförbar situation varierar från fall till  fall och skiljer sig beroende på vilket

område  diskrimineringen  sker  inom.  En  arbetssökande  kan  jämföras  med  en

annan sökande till samma tjänst, en person som anställts vid ett tidigare tillfälle

eller med hur den själv skulle ha behandlats om den inte tillhörde gruppen som

omfattas av diskrimineringsgrunden.27

2.2.2.2 Indirekt diskriminering

Indirekt  diskriminering  är  en  mindre  uppenbar  form  av  diskriminerande

handlanden. Det sker när en person förvisso inte har utsatts för en missgynnande

behandling som är tillräcklig för att det ska anses som direkt diskriminering, men

där bestämmelser eller kriterier som till en början verkar vara neutrala leder till

att personer i slutändan missgynnas på grund av sin grupptillhörighet. Effekten

måste således bli att någon missgynnas av en till synes neutral bestämmelse.28

24 Fransson & Stüber, s 70
25 Källström & Malmberg, s. 90
26 Prop 2007/08:95 s. 100 f.
27 Prop. 2007/08:95 s. 487
28 Fransson & Stüber s. 74
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Exempel i praxis på detta är krav på kroppslängd och språkkunskaper.29 

En jämförelse måste ske även när det är fråga om indirekt diskriminering men

naturligtvis kan den inte vara likadant utformad som vid direkt diskriminering i

och med att förutsättningarna är annorlunda. Istället för att jämföra hur personen

behandlats i förhållande till andra personer, jämförs hur situationen för en grupp

ser ut i förhållande till en annan grupp. Till skillnad från vid direkt diskriminering

går det här inte att göra en hypotetisk jämförelse, det krävs att den är faktisk. En

hypotetisk jämförelsegrupp skulle inte vara av relevans då diskrimineringslagens

uppräkning av grunder är uttömmande, och det således alltid finns en normgrupp

att  jämföra  den diskriminerade gruppen med.30 Det  viktiga  att  fokusera  på  är

skillnaden mellan hur stor andel av personerna i grupperna som inte kan nå upp

till  kraven. Är skillnaden däremellan stor är det sannolikt att  det är fråga om

diskriminering.31 Vid bedömningen av om indirekt diskriminering har ägt rum

måste  en intresseavvägning göras.  Uppställda  krav som förvisso  särbehandlar

olika grupper behöver inte vara diskriminerande om de går att motivera objektivt.

Om arbetsgivaren kan visa att åtgärden har ett berättigat syfte och att det inte går

att tillgodose detta syfte på ett mindre ingripande sätt är handlingen inte att anse

som diskriminerande. Syftet som är värt att skydda måste vara såpass stort att det

väger  tyngre  än  principen  om  likabehandling,  i  enlighet  med

proportionalitetsprincipen.32 

2.2.3 Bevisbörderegler

Diskrimineringsrätten  har  en  speciell  bevisningsregel  som  bygger  på  EU:s

bevisbördedirektiv33 och  regleras  i  DiskL 6 kap.  3  §.  Den som ansett  sig  bli

diskriminerad får en bevislättnad efter halva bevisningsprocessen då bevisbördan

övergår på den andra parten, och regeln är således utformad som en presumtion

29 AD 2005 nr 3, AD 2005 nr 87
30 Prop. 2007/08:95 s. 491
31 Prop. 2007/08:95 s. 490 f.
32 Prop. 2007/08:95 s. 491 f.
33 97/80/EG
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om diskriminering.34 Den som påstår sig ha blivit  diskriminerad måste till  en

början styrka de faktiska omständigheter som skulle kunna utgöra diskriminering,

antingen  att  ett  visst  handlande  har  varit  missgynnande  eller  att  uppställda

kriterier indirekt har varit det. Om det utifrån dessa framlagda omständigheter går

att  anta  att  diskriminering  har  ägt  rum  har  arbetsgivaren  att  bevisa  att  en

särbehandling inte har ägt rum eller att ett annat berättigat intresse har föranlett

särbehandlingen  och  att  det  således  kan  motiveras  objektivt.35 Vad  som

presumeras vara diskriminering finns inte stadgat någonstans, utan är beroende

av  omständigheterna,  vilket  gör  regleringen  flexibel  och  öppen  för  vid

tillämpning.36 Denna bevislättnad för den som anser sig ha blivit diskriminerad är

nödvändig  för  att  skyddet  ska  vara  effektivt,  om bevisbördan helt  och  hållet

ligger  på  den  diskriminerade  kommer  denne  ha  svårt  att  hävda  sig  mot

motparten, som i de flesta fall oftast befinner sig i  ett  överläge gentemot den

diskriminerade.37 

2.2.4 Sanktioner

I och med att arbetsgivaren i grunden har fri  anställningsrätt har denne ingen

skyldighet att anställa den diskriminerade om arbetsgivaren fälls, därför utdöms

diskrimineringsersättning  till  den  drabbade.38 Ersättningen  har  en  dubbel

funktion, utöver att ge den drabbade kompensation ska ersättningen även verka i

preventivt syfte och motverka att arbetsgivaren fortsätter att diskriminera, varför

ersättningen måste utgöras av ett högt belopp som blir kännbart för arbetsgivaren.

Lagstiftaren lägger stor vikt vid att denna preventiva verkan är nödvändig för att

kunna fullfölja diskrimineringslagens syfte, att värna om mänskliga rättigheter.

Höga ersättningar sänder signalen att diskriminering är en allvarlig kränkning,

och att den som har diskriminerat inte ska kunna komma lätt undan och fortsätta

34 Prop. 2007/08:95 s. 561
35 Diskrimineringslagen (2008:567) 6 kap. 3§
36 NJA 2006 s. 170
37 Prop. 2002/03:65 s. 105 f.
38 Glavå s. 266
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med sitt  beteende.39 I  de  fall  rörande  diskriminering  vid  rekrytering  som har

kommit  upp sedan diskrimineringslagens ikraftträdande  2009 har  ersättningen

legat  på  varierande  nivåer:  30  000,  50  000  och  70  000  kronor.40 Skillnaden

mellan dessa belopp får dock anses förklaras av skillnaderna fallen emellan.

Diskrimineringsskyddet innefattar även ett förbud mot repressalier. I 2 kap. 18

§ förbjuds arbetsgivaren att ge repressalier gentemot de arbetstagare som anmält

eller påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning om diskriminering. 

2.2.5 Aktiva åtgärder mot diskriminering

För att  aktivt främja jämlikhet ställs krav på arbetsgivare att  genomföra vissa

aktiva  åtgärder  mot  diskriminering  som  komplement  till

diskrimineringsförbuden.  Dessa  framgår  av  diskrimineringslagens  3e  kapitel.

Arbetsgivaren  har  genom  3  kap  7-8  §§  skyldighet  att  verka  för  jämn

könsfördelning inom arbetsområdena samt att personer oavsett grupptillhörighet

ges möjlighet att söka lediga anställningar. Detta kan göras genom att se till att så

många som möjligt kan ta del av platsannonser, kalla många sökande till intervju

och närmre analysera vilka kompetenskrav som ställs, hur relevanta dessa är och

vad detta kan få för konsekvenser.41 En annan aktiv åtgärder inom rekrytering är

som  nämnts  ovan  positiv  särbehandling  som  stadgas  i  kapitlets  9  §.  Positiv

särbehandling  innebär  att  arbetsgivaren  ska  anstränga  sig  särskilt  för  att  få

sökande av det underrepresenterade könet på arbetsplatsen när skillnader finns,

för  att  i  förlängningen  motarbeta  ojämställdhet  och  diskriminering  på

arbetsplatsen.

39 Prop. 2007/08:95 s. 390 f.
40 AD 2010 nr 91, AD 2011 nr 2, AD 2011 nr 23.
41 Fransson & Stüber, s. 130 f.
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2.2.6 Undantag och avgränsningar

Det finns undantag från diskrimineringsförbudet. Ibland gör arbetets natur och

sammanhang det nödvändigt att ta hänsyn till en diskrimineringsgrund, vilket är

tillåtet  enligt  2  kap.  2  §  1  p.  DiskL.  Detta  undantag  har  ett  snävt

tillämpningsområde,  och  yrkeskravet  som ställs  upp  måste  vara  verkligt  och

avgörande.  Det  får  inte  sättas  upp  som  en  förevändning  för  att  undvika  att

anställa  vissa  personer  och  det  måste  vara  fastställt  att  just  det  yrkeskravet

kommer innebära att  den som anställs  kommer att  kunna sköta arbetet  på ett

bättre sätt än de som inte uppfyller kravet.42 Positiv särbehandling för att uppnå

rättvisa mellan grupper och främja jämställdhet är också ett godtagbart undantag

från  diskrimineringsförbudet.  Detta  kräver  dock  att  arbetsgivaren  dessutom

bedriver  ett  pågående  jämställdhetsarbete  och  inte  använder  positiv

särbehandling som en ursäkt för missgynnande behandling i ett enstaka fall.43 

Det  är  också  tillåtet  att  frångå  diskrimineringsförbudet  i  fråga  om

åldersgränser  i  pensionsförmåner  och  i  viss  utsträckning  i  fråga  om

diskriminering på grund av ålder om det rör sig om vissa berättigade syften. Att

skydda äldres rätt att behålla sin anställning eller att vidta åtgärder för att främja

ungas situation på arbetsmarknaden är exempel på sådana berättigade intressen,

medan kommersiella hänsyn eller att vilja ha en homogen grupp arbetstagare för

att skapa bättre gruppsammanhållning inte kan anses vara berättigade syften.44

Lagstiftaren  har  även  gjort  vissa  avgränsningar,  och  utformningen  av

platsannonser omfattas inte av diskrimineringslagstiftningen. En arbetsgivare kan

således uttrycka önskemål om exempelvis sökandes könstillhörighet och ålder i

en platsannons utan att det för den sakens skull behöver vara diskriminering.45 En

platsannons riktar sig inte mot en specifik individ och därmed kan det inte sägas

att någon har blivit diskriminerad på grund av utformningen. Om arbetsgivaren

däremot sedan agerar utifrån detta vid tjänstetillsättningen utan att göra det som

42 Prop. 2007/08:95 s. 502
43 Prop. 2007/08:95 s. 502 f.
44 Prop. 2007/08:95 s. 179 ff.
45 Prop. 2007/08:95 s. 140
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ett led i en annan aktiv åtgärd, såsom exempelvis positiv särbehandling, kan det

utgöra diskriminering, och platsannonsens utformning kan komma att användas

som bevisning.46

2.3 Missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen

Diskrimineringslagens införande innebar att  de flesta lagar mot diskriminering

sammanfördes till en och samma lag, men det finns fortfarande annan lagstiftning

som angränsar. Ett exempel är förbudet mot missgynnande av föräldralediga i 16

§ föräldraledighetslagen, som är aktuellt i en stor del av de diskrimineringsfall

som har tagit sig till AD och som kommer att nämnas senare i uppsatsen. Trots

sina  skillnader  systemen  emellan  liknar  föräldraledighetslagstiftningen

diskrimineringslagstiftningen i stora drag. En arbetsgivare får inte missgynna en

arbetstagare eller arbetssökande på grund av dennes föräldraledighet,  i  en rad

situationer som är väldigt lika de situationer som anges i diskrimineringslagen.

EU-domstolen  har  uttalat  att  missgynnande  på  grund  av  graviditet  är

könsdiskriminering  vilket  bidrar  till  att  fall  där   föräldraledighetslagens

missgynnandeförbud  aktualiseras  ofta  sammanfaller  med  fall  rörande

diskrimineringsförbudet.47 Detta  har  senare  fastslagits  i  AD  i  de  domar  som

behandlat  området.  Till  skillnad  från  diskrimineringslagen  har

föräldraledighetslagen inget krav på jämförande. Här krävs det således enbart att

missgynnandet ska ha haft samband med föräldraledigheten för att det ska vara

ett  missgynnande  enligt  lagstiftningen.  Lagstiftaren  har  försökt  att  särskilja

missgynnandet av föräldralediga från övrig diskriminering både med tanke på att

föräldraledighet är ett övergående stadium, samt att en föräldraledig arbetstagare

inte kan vara i samma situation som en arbetstagare som inte är föräldraledig.

Den  föräldralediga  avser  inte  att  placera  sig  i  samma  situation  som  den

46 Glavå s. 341
47 Mål C-177/88 Dekker ECR I-3941
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arbetande, till skillnad från den arbetande vill den föräldralediga inte arbeta, den

vill bara inte bli av med sina rättigheter som den hade haft om föräldraledigheten

eller  graviditeten  inte  hade  ägt  rum.  Även  om  den  i  stort  liknar

diskrimineringslagen  och  till  stor  del  skyddar  samma  personer  och  ofta

sammanfaller med könsdiskriminering har lagen ett annat syfte, den är inte till

för  att  värna  om  mänskliga  rättigheter,  utan  är  istället  utformat  som  ett

anställningsskydd.48 Missgynnandeförbudet  kan  frångås  om det  missgynnande

handlandet  är  en nödvändig följd  av ledigheten,  såsom ekonomiska  förmåner

baserade på inarbetad tid.49

48 Prop. 2005/06:185 s. 84
49 Se AD 2009 nr 13 och AD 2009 nr 15
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3 Förekomst av diskriminering 

3.1 Förekomst i domstol

Sedan diskrimineringslagens införande har fyra fall på området diskriminering i 

samband med anställningens uppkomst varit uppe i arbetsdomstolen.

3.1.1 AD 2010 nr 91

Ett  av  de  första  fallen  om  diskriminering  vid  rekrytering  sedan

diskrimineringslagens införande rörde en 62-årig kvinna som sökte en tjänst som

jobbcoach. Hon kallades inte till intervju och de två tjänsterna gick istället till två

yngre och mindre kvalificerade arbetssökande. Samtliga personer som kallades

till  intervju  var  yngre  än  kvinnan.  Tvisten  gällde  om  kvinnan  genom  detta

förfarande  hade  utsatts  för  ålders-  och  könsdiskriminering,  alternativt  enbart

åldersdiskriminering. Missgynnandet bestod i att hon inte hade blivit kallad till

arbetsintervju. Kvinnan i fråga hade en meritförteckning som uppfyllde så gott

som  alla  kriterier  som  efterfrågades  för  anställningen.  Hennes

utbildningsbakgrund var  mer omfattande än den hos åtminstone den ena som

anställdes, och än mer bred i jämförelse med många av de arbetssökande som

kallades  till  anställningsintervju.  Vad gällde  arbetslivserfarenhet  hade kvinnan

även en större bredd än de två som anställdes. Kvinnan ansågs därmed vara i en

jämförbar  situation  med  övriga  sökande.  Arbetsförmedlingens  huvudsakliga

anledning till att kvinnan inte kallades till intervju var att de tvivlade på hennes

personliga  lämplighet  utifrån  den  uppfattning  de  fått  av  henne  efter  hennes

tidigare  kontakt  med  arbetsförmedlingen,  en  invändning  som de  dock  gjorde

gällande först en tid efter att tvisten inleddes. En rent subjektiv bedömning av

den personliga lämpligheten kan dock i de flesta fall inte vara tillräcklig för att

bryta  presumtionen  om  diskriminering,  vilket  klarlades  i  ett  avgörande  från
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200550.  Omständigheterna  som  arbetsgivaren  lägger  fram  måste  framstå  som

sakliga och övertygande för att arbetsgivaren ska ha fullföljt sin bevisbörda. Att

inhämta uppgifter från de arbetsförmedlare som tidigare hade varit i kontakt med

kvinnan  under  tiden  hon  var  inskriven  hos  arbetsförmedlingen  var  enligt

arbetsdomstolen inte tillräckligt, då de inte hade någon egentlig uppfattning kring

hur kvinnan var som arbetstagare. Vad som framkommit var därmed tillräckligt

för att arbetsdomstolen skulle kunna anta att diskriminering hade ägt rum.

Kvinnan ansågs ha blivit direkt diskriminerad på grund av kön och ålder, då de

som anställdes var betydligt yngre och mindre kvalificerade, samt att män som

hade sämre meriter hade kallats till anställningsintervju. 

3.1.2 AD 2011 nr 2

Fallet  rör  en  kvinna  som under  sin  praktiktjänstgöring  som mjölkerska  sökte

anställning på arbetsplatsen, en anställning som hon nekades efter att ha upplyst

arbetsgivaren om att hon precis fått missfall. Arbetsgivaren ansåg därmed att han

inte kunde anställa  henne då det  fanns en stor risk att  hon skulle försöka bli

gravid igen och därmed vara föräldraledig, vilket skulle bli alltför omständligt för

verksamheten. Tvisten gällde huruvida arbetsgivaren därmed gjort sig skyldig till

diskriminering  på  grund  av  kön  samt  brutit  mot  missgynnandeförbudet  i

föräldraledighetslagen. Kvinnan hade tydligt klargjort för arbetsgivaren att hon

önskade få en anställning efter praktiktidens slut, något som arbetsgivaren hade

sagt inte var en omöjlighet. Därmed var kvinnan att anse som arbetssökande och

omfattades således av diskrimineringsskyddet. Vid ett samtal med arbetsgivaren

gav  han  som  anledning  till  avslutandet  av  praktiken  samt  nekandet  av

anställningen att det skulle innebära alldeles för stora kostnader att ha en gravid

och föräldraledig arbetstagare, och att han därför inte vågade riskera att anställa

någon som hade planer på att skaffa barn inom de närmsta åren. Senare framhöll

han att även andra omständigheter låg till grund för beslutet. För att det ska anses

50 AD 2005 nr 69
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vara diskriminering räcker det dock att diskrimineringsgrunden var ett av flera

skäl för att neka henne anställning för att diskriminering ska anses ha ägt rum.51

De andra skäl som arbetsgivaren lyfte fram för att inte anställa kvinnan kunde

inte anses vara tillräckligt övertygande för att  han skulle anses ha fullföljt sin

bevisbörda om att beslutet att neka henne anställning inte motiverades av hennes

framtida planerade graviditet. Detta ledde till att kvinnan ansågs ha blivit direkt

diskriminerad på grund av kön. Domstolen ansåg  även att kvinnan hade blivit

missgynnad  i  strid  med  missgynnandeförbudet  i  föräldraledighetslagen  då

missgynnandet berodde på den förväntade föräldraledigheten.

3.1.3 AD 2011 nr 23

En kvinnlig arbetssökande uppgav för arbetsgivaren under en anställningsintervju

för en tjänst som servitris att hon var gravid. Rekryteringsprocessen avbröts och

tvisten rörde därmed om anledningen till  att  rekryteringsprocessen avbröts var

kvinnans graviditet  och om arbetsgivaren på så  sätt  diskriminerat  kvinnan på

grund av kön samt brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Att

kvinnan  missgynnats  ansågs  vara  klarlagt,  likaså  att  hon  var  att  anse  som

arbetssökande då hon hade varit på anställningsintervju. Arbetsgivaren hade till

en början inte varit negativt inställd till att anställa kvinnan men så snart hon

frågade  om  hennes  graviditet  skulle  komma  att  bli  ett  problem  avbröts

rekryteringsförfarandet.  Arbetsgivaren  hade  lagt  fram  andra  anledningar  till

varför kvinnan inte fick arbetet. Hon hade bristande kompetens för arbetet då hon

inte  hade arbetat  med just  de  uppgifterna tidigare.  Arbetsgivaren gjorde även

gällande att att personkemin inte riktigt stämde och att hon därmed inte kunde

vara personligt lämpad för arbetet i fråga. Arbetsdomstolen ansåg dock att detta

inte  var  övertygande  nog  för  att  kunna  utesluta  att  hennes  graviditet  och

kommande föräldraledighet spelade in i beslutet.  Hon behandlades annorlunda

jämfört med hur hon hade behandlats om hon inte hade varit gravid och även i

51 Prop. 2007/08:95 s. 489
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jämförelse  med  den  sökande  som  senare  fick  arbetet  och  var  ungefär  lika

meriterad som henne. Med anledning av detta ansåg arbetsdomstolen att direkt

diskriminering  förelåg  samt  att  brott  mot  föräldraledighetslagens

missgynnandeförbud hade gjorts.

3.1.4 AD 2013 nr 74

En gravid  arbetssökande  fick  ett  erbjudande  om en  anställning  tillbakadraget

efter att hon meddelat arbetsgivaren sin graviditet. Tvisten rörde huruvida detta

var  direkt  könsdiskriminering  och missgynnande enligt  föräldraledighetslagen.

Kvinnan hade i ett telefonsamtal med sin blivande arbetsgivare tillkännagett sin

graviditet,  hon  framhöll  att  hon  visst  kunde  arbeta  trots  sin  graviditet,  och

arbetsgivaren invände mot detta. När samtalet avslutades var arbetsgivaren i tro

om att  detta  inneburit  att  de  var  överens  om att  kvinnan inte  skulle  tillträda

anställningen, medan kvinnan fick uppfattningen att arbetsgivaren dragit tillbaka

anställningen  utan  en  överenskommelse.  Arbetsdomstolen  valde  att  lita  på

arbetsgivarens version, då kvinnans agerande efter händelsen snarare gav stöd för

att en överenskommelse hade träffats. Det är möjligt att det hade varit fråga om

diskriminering på grund av kön och missgynnande enligt föräldraledighetslagen,

då rekvisiten för en sådan bedömning var uppfyllda, men eftersom att domstolen

valde att lita på att kvinnan hade dragit tillbaka sin ansökan avslogs talan om

diskriminering. 

3.1.5 Två fall till i AD

Ytterligare två fall  som har angränsat till  diskriminering av arbetssökande har

varit uppe i AD sedan diskrimineringslagstiftningens ikraftträdande. Även om de

inte helt går att  bortse från i sammanhanget är de inte fullt  lika relevanta för

frågeställningen,  varför  de  inte tillmäts  samma betydelse som de ovanstående

fyra fallen. I AD 2011 nr 25 rörde tvisten en synskadad man som nekades praktik
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på  en  arbetsplats  på  grund  av  sin  funktionsnedsättning.  Arbetsdomstolen

argumenterade att det inte var fråga om diskriminering då mannen inte kunde

anses vara i en jämförbar situation med andra praktiksökande. I fallet krävs det

att  den  starkt  synskadade  mannen  kunde  bedömas  kunna  utföra  de  mest

väsentliga  uppgifterna  på  praktikplatsen  för  att  anses  vara  i  en  jämförbar

situation,  något  som troligen  inte  skulle  vara  möjligt.  Rättsfallet  har  tillmätts

mindre betydelse då det är fråga om praktik, och inte en anställning. AD 2014 nr

19  är  ytterligare  ett  fall  där  rekryteringsprocessen  har  avbrutits  efter  att  en

kvinnlig  arbetssökande  tillkännagett  sin  graviditet.  Arbetsgivaren  menade  att

kvinnan troligtvis ändå inte hade fått arbetet då det fanns andra sökanden, men

medgav att processen hade gått till på fel sätt. Tvisten kom således istället att

handla  om  diskrimineringsersättningens  storlek,  snarare  än  själva

diskrimineringen, och ligger därför på gränsen för vad som är relevant.

3.2 Anmälningar om upplevd diskriminering

3.2.1 Rapport från diskrimineringsombudsmannen

För att kunna se hur väl det som syns i domstol stämmer överens med den övriga

situationen gäller det att se till de diskriminerande handlingar som har anmälts

men  som  inte  har  tagit  sig  till  domstol.  I  augusti  2014  släppte

diskrimineringsombudsmannen  rapporten  Delar  av  mönster  –  en  analys  av

upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer  som, som namnet

antyder,  består  av analyser  av  upplevelser  av  diskriminering  i  bland  annat

arbetslivet, där rekryteringsprocesser är den dominerande kategorin.52 Rapporten

är baserad på de 812 anmälningar om diskriminering som kom in till DO under

tidsperioden januari-juli  2012.53 Den täcker förvisso bara in en kort  period av

anmälningar,  men  då  diskrimineringslagstiftningen  finns  för  att  motverka  en

52 Delar av mönster, s. 31
53 Delar av mönster, s. 23
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större samhällsstruktur och inga väsentliga förändringar har skett sedan dess, går

det att anta att rapporten trots detta är talande för hur det ser ut även i större

utsträckning.54 Samtliga anmälningar har legat till  grund för rapporten, oavsett

om de  faller  in  under  diskrimineringslagstiftningens  tillämpningsområde  eller

inte.  Den ger därmed inte någon rättvis bild över hur många diskriminerande

handlingar ur juridisk synpunkt som sker, utan visar hur många som upplever sig

ha blivit  orättvist behandlade på grund av sin grupptillhörighet eller liknande.

Syftet med rapporten är att lyfta fram och visa på mönster i upplevelser snarare

än att vara en rättslig utredning.55 Trots att, eller just för att, rapporten inte är av

juridisk  karaktär  är  den  intressant.  För  att  få  en  rättvis  bild  av  samhällets

ojämlikheter behövs det tas hänsyn till den upplevda diskrimineringen. Då jag

studerar vilket  skydd de som anser sig ha blivit  diskriminerade har skulle att

enbart se till det som faller in under det juridiska begreppet diskriminering vara

missvisande, eftersom att en sådan studie skulle bortse från en stor del av de

arbetssökande som har missgynnats. All upplevd orättvisa är inte diskriminering i

juridiskt hänseende, men den härleds fortfarande ur samma normer och strukturer

som har föranlett behovet av en diskrimineringslagstiftning. Så länge personer

anser sig bli  orättvist  behandlade är diskrimineringsförbudet nödvändigt,  även

om det möjligtvis inte täcker in exakt alla som har utsatts.

3.2.2 Anmälningarna

De flesta anmälningar som inkom rörande diskriminering under rekrytering rörde

diskrimineringsgrunderna  kön  och  etnicitet,  tätt  åtföljda  av  ålder  och

funktionshinder. Anmälningar om andra diskrimineringsgrunder var inte vanligt

förekommande under tidsperioden. Utöver det rörde en tredjedel av alla anmälda

fall av könsdiskriminering även missgynnande av gravida kvinnor.56

En stor del av de inkomna anmälningarna kom från personer som ansåg sig ha

54 Delar av mönster, s. 23
55 Delar av mönster, s. 12 f.
56 Delar av mönster, s. 31
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fått  sina  meriter  osakligt  bedömda  och  som  uppfattade  att  deras  kompetens

nedvärderats på grund av deras grupptillhörighet. Dessa anmälningar har främst

gjorts av personer med annan etnisk bakgrund än svensk. De har upplevt att deras

tidigare  yrkeserfarenheter  och/eller  utlandsförvärvad  utbildning  har  ifrågasatts

under  anställningsproceduren  och  att  deras  kvalifikationer  därmed  inte  har

tillmätts den betydelse de borde ha gjort. De flesta har inte enbart råkat ut för

detta  hos  enskilda  arbetsgivare,  utan  många  har  upplevt  samma  behandling

konsekvent från flera olika håll.57 Det är vanligt förekommande att anmälaren

upplever  att  personen  som  i  slutändan  fick  tjänsten  hade  sämre  meriter  än

anmälaren själv.58 Anmälningar  om åldersdiskriminering förekommer i  fall  då

arbetsgivare har haft en formaliserad övre åldersgräns för vilka som anställs på

arbetsplatsen.59

Att arbetsgivaren vidtar åtgärder som går emot likabehandlingsprinciper för att

på  sikt  skapa  en  jämställd  arbetsplats  är  också  förekommande  bland  vad

anmälare har ansett vara diskriminering. Sådana anmälningar har ofta inkommit

från  personer  som  har  känt  sig  diskriminerade  när  arbetsgivare  prioriterat

personer  med  annan  utländsk  bakgrund  för  att  motverka  deras

underrepresentation på arbetsplatsen.60

Upplevelser  kring  att  förutfattade  syner  på  könsroller  har  fått  styra  vid

tjänstetillsättning  är  vanligt  förekommande.  Tjänster  som  uppfattas  som

könskodade, till exempel uniformsyrken, är överrepresenterade i denna kategori

anmälningar.  Det  är  även  vanligt  att  arbetsgivare  förutsätter  att  kvinnor  är

svagare än män, och att detta tas i beaktande även när det är fråga om tjänster där

det  inte  ens  vore  nödvändigt  att  ställa  ett  krav  på  hög  fysisk  styrka.  På

arbetsplatser där kvinnor redan är i minoritet är denna tendens tydligare.61

Det går således att ur rapporten urskilja att diskrimineringen av arbetssökande

är utbredd sett till hur många som anser sig vara diskriminerade. En stor del av de

57 Delar av mönster, s. 32 ff.
58 Delar av mönster s. 34 f.
59 Delar av mönster s. 35
60 Delar av mönster s. 36
61 Delar av mönster, s. 37 f.
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800  anmälningarna  på  ett  halvår  rörde  just  detta.  De  olika

diskrimineringsgrunderna har aktualiserats olika mycket, men det går att se att

diskrimineringen tar sig i uttryck på många olika sätt och drabbar väldigt många

personer med varierande bakgrund genom att det finns stora variationer mellan

vilka olika sorters handlanden och upplevelser som har anmälts.
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4 Skyddet i praktiken

4.1 Vad är ett skydd?

För  att  kunna  avgöra  om  skyddet  som  finns  är  tillräckligt  måste  det  först

konstateras vad som ska menas med begreppet skydd i den givna situationen.

Olika rättsområden är tänkta att erbjuda olika sorters skydd, och därför är det

viktigt  att  först  se  vilket  skydd  diskrimineringslagstiftningen  är  till  för  att

upprätthålla.  Som  nämnts  ovan  är  diskrimineringsrätten  nu  för  tiden  främst

motiverad som ett värn för mänskliga rättigheter.62 Lagstiftningen ger uttryck för

en selektiv rättviseprincip, vilket innebär att lagstiftaren har identifierat och valt

ut  vissa  grupper  som  de  grupper  som  strukturellt  missgynnas  och  därmed

behöver specifikt skydd.63 I och med att det är ett rättighetsskydd som på den

vägen ska upprätthålla allas lika värde och ge alla lika möjligheter behöver det

vara omfattande och täcka så många utsatta inom de missgynnade grupperna som

möjligt, annars går det emot sig självt. För att skyddet ska vara effektivt måste

alla ges lika stor möjlighet att bli skyddade av rättssystemet när de utsätts för

diskriminerande behandling.

Diskrimineringsrätten  har  sedan  EU:s  ökade  inflytande  fått  mer  och  mer

karaktär  av  att  fokusera  på  konflikter  och  tvistelösning.  Ett  avdömt

diskrimineringsmål medför i viss mån en slags upprättelse för den som har utsatts

för  diskriminering,  samt  ska  verka  förebyggande  genom  avskräckande

sanktioner.  Det  kan  ifrågasättas  hur  verkningsfullt  ett  sådant  fokus  är  för

diskrimineringslagstiftningens syfte. Att fokusera mer på att arbeta förebyggande

skulle kanske vara mer effektivt.64 Men i och med att det är tvistelösning som till

stor del står i fokus i det rådande läget har jag ansett att det är rimligt att till stor

del bedöma skyddets omfattning utifrån vilka faktiska fall som har tagits upp,

62 Prop. 2007/08:95 s. 79
63 Fransson & Stüber, s. 41 f.
64 Fransson & Stüber s. 43
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även  om  det  förstås  finns  vissa  andra  aspekter  kring  hur  en  lagstiftnings

effektivitet kan bedömas.

4.2 Vilket skydd finns?

4.2.1 Lagstiftning

Som  beskrivits  ovan  erbjuder  lagstiftningen  ett  starkt  diskrimineringsskydd.

Diskrimineringsgrunderna  täcker  in  och  ger  skydd  åt  de  sju  strukturellt

underordnade  grupper  som lagstiftaren  har  identifierat  som de  mest  utsatta  i

samhället. EU:s starka diskrimineringsskydd har inte bara införlivats i svensk rätt

under en lång tid, utan även gjorts starkare än vad EU har föreskrivit genom att

erbjuda samma skydd för alla, oavsett diskrimineringsgrund. Utöver detta finns

även  föräldraledighetslagens  missgynnandeförbud  som  skyddar  arbetssökande

föräldrar  på  ett  sätt  som  både  liknar  och  kompletterar  diskrimineringslagens

förbud. 

Hela  anställningsprocessen,  med  undantag  för  platsannonser,  omfattas  av

skyddet. Det är förbjudet att diskriminera inte enbart när någon söker arbete, utan

även redan när det görs en förfrågan. Skyddet gäller även de som söker praktik.

Diskrimineringen  behöver  inte  ens  vara  avsiktlig  för  att  det  ska  vara

diskriminering,  det  är  upp  till  den  utsatte  att  avgöra  om  handlandet  varit

missgynnande. Utöver det räcker det att diskrimineringsgrunden är en av flera

anledningar för att det ska anses vara diskriminering.

Systemet ger den som ansett sig bli diskriminerad en bevislättnad i processen

genom  att  bevisbördan  övergår  på  arbetsgivaren  efter  att  arbetssökanden  har

kunnat göra gällande att det skulle kunna vara diskriminering. Om diskriminering

äger rum ska sanktionerna mot diskriminering enligt EU-direktiv vara effektiva,

proportionella  och  avskräckande,  vilket  gör  att  de  diskrimineringsersättningar

som utdöms ofta är stora belopp för att inte bara täcka ideell skada utan även

fungera preventivt. Utfallen i domstol skapar inte enbart praxis på området och
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ger  den  diskriminerade  ersättning,  utan  har  även  som  funktion  att  på  sikt

motverka  fortsatt  diskriminering.   Att  verka  preventivt  görs  dels  genom

ovannämnda ersättningar men även genom att arbetsgivaren åläggs skyldighet att

vidta aktiva åtgärder  mot  diskriminering för  att  förhindra  ageranden som kan

upplevas som diskriminerande. 

Detta sammantaget rimmar bra med diskrimineringsrättens syfte, att värna om

allas  lika  rätt  och  att  skydda  de  som  utsätts  för  diskriminering.  Som

lagstiftningen ser ut är den uppbyggd för att kunna täcka upp alla de tänkbara

situationer  som  är  möjligt  för  att  kunna  motverka  diskriminering  i  stor

utsträckning, något som är nödvändigt för att erbjuda ett skydd i den omfattning

som behövs för att efterleva syftet.

4.2.2 Realiteten

Diskriminering  vid  rekrytering  utgör  en  av  de  vanligaste  anmälningarna  som

kommer  in  till  DO  rörande  diskriminering  i  arbetslivet.65 Sedan

diskrimineringslagen trädde i kraft för lite drygt sex år sen har sex fall rörande

detta tagits  upp i  AD, varav fyra av dem behandlar vad som är att  anse som

diskriminering eller vad som krävs för att talan om diskriminering ska avslås.

Även om det är en stor skillnad mellan hur många anmälningar DO får in och hur

många fall som avklaras i domstol, kan inte enbart detta ge någon rättvisande

bild.  Förvisso  är  civilrättens  utformning  inte  sådan  att  allt  ska  lösas  genom

domstolstvister,  lösningar  kan  uppkomma  på  andra  stadier  och  genom andra

tillvägagångssätt och därmed ger en kvantitativ studie av diskrimineringsmålen

möjligtvis en missvisande bild eller åtminstone inte hela bilden av hur det ser ut. 

Intressantare att studera är då vilka typer av fall som har resulterat i en dom i

AD. Tre av fyra fall har resulterat i att arbetsgivaren har fällts för diskriminering,

och i det fall där diskriminering inte ansågs vara för handen berodde detta på att

ord stod mot ord huruvida de hade varit överens om att kvinnan skulle tacka nej

till arbetserbjudandet eller inte. När det är så få fall som fyra går det förstås inte

65 Delar av mönster, s. 31
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att dra någon slutsats om vilken utgång som är vanligast, eftersom att det är ett

för  lågt  antal  för  att  kunna  läsa  ut  något  från  det.  Dock  går  det  att  utifrån

domstolens resonemang se tendensen att när ett fall väl är uppe i domstol, är det

ofta möjligt att det anses vara diskriminering. Inte heller detta behöver  vara en

indikation på  hur väl skyddet fungerar. Det kan visa att vissa individer har fått

upprättelse, men inte nödvändigtvis  säga något om hur det förhåller sig till de

strukturer som lagstiftningen finns för att motverka. Något som däremot går att

se är att det trots att det finns ett brett skydd för ett utbrett problem är möjligt att

detta inte återspeglas i domstol. Ser vi till de fyra ovan nämnda fallen finns det

stora likheter dem emellan. Dessa fall är förvisso typiska för vad som anmäls,

men det går ändå att  ifrågasätta hur representativt detta är för anmälningarna,

genom tre stora invändningar.

4.2.2.1 Frånvaron av andra diskrimineringsgrunder  

Samtliga fall har rört diskrimineringsgrunden kön, och det ena innefattade även

diskriminering på grund av ålder. Etnisk tillhörighet, som var den ena av de två

mest anmälda diskrimineringsgrunderna, har inte aktualiserats alls i  AD sedan

diskrimineringslagens  införande.  De  övriga  fyra  diskrimineringsgrunderna  har

inte heller varit  aktuella.  Nog förekommer de inte heller  i  större  utsträckning

bland anmälningarna, men frånvarande var  de inte. Diskriminering på grund av

etnicitet innebär att någon missgynnas på grund av sitt nationella eller etniska

ursprung, sin hudfärg eller annat liknande förhållande.66 Definitionen av detta är

personens  nationstillhörighet  och  minoritetsgrupper  med  relativt  enhetligt

kulturmönster.67 Det kan således konstateras att vad som är att anse som etnisk

diskriminering är såpass klarlagt att  anledningen till  varför den inte är uppe i

domstol inte rimligen kan bero på begreppsförvirring eller att lagen inte erbjuder

tillräckligt starkt skydd för att det skulle vara möjligt för dessa fall att åtminstone

prövas.  Därtill  kan  även  tilläggas  att  genom  EU-rätten  var  det  just  etnisk

66 Diskrimineringslag (2008:567) 1 kap. 5§
67 Prop. 2007/08:95 s. 496 f.
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diskriminering som skulle få det allra starkaste skyddet, men att i svensk rätt har

samtliga diskrimineringsgrunder givits likvärdigt skydd.

4.2.2.2 Dubbla diskrimineringsgrunder

Det  är  inte  konstigt  att  kön  är  en  så  pass  frekvent  förekommande

diskrimineringsgrund,  då denna diskrimineringsgrund enligt  DO:s rapport från

augusti 2014 är den som aktualiseras mest i anmälningarna. Gemensamt för de

som tagit sig till domstol är också att ytterligare faktorer spelar in. I fallet från

2010  var  det  även  fråga  om  åldersdiskriminering,  och  i  de  övriga  tre

aktualiserades  föräldraledighetslagens  missgynnandeförbud,  då  alla  tre  rörde

gravida kvinnor. Fallet från 2010 kan även anses vara mycket uppenbart. Det var

lätt att visa på att kvinnans meriter vägde tyngre än de andras, samt att hon var

betydligt äldre än andra sökande. Även könsdiskrimineringen var lätt att visa på.

I fallen med de gravida kvinnorna var omständigheterna också väldigt tydliga,

arbetsgivaren uttryckte att  det  var kvinnornas graviditeter som satte stopp för

deras eventuella anställning, i fallet med mjölkbonden fastslogs att missgynnande

av gravida inte ens kräver att personen i fråga ens är gravid vid det tillfället för

att  det  ska  anses  vara  diskriminering.  Frågan  är  bara  hur  starkt

diskrimineringsskyddet  för  dessa  kvinnor  hade  varit  om  denna  extra

omständighet inte hade spelat in. Om de hade blivit nekade anställning utan att

nämna någon graviditet och att arbetsgivaren av någon annan anledning inte hade

lust att anställa kvinnor, eller om den äldre damen hade varit jämnårig med de

andra sökande, hade diskriminering då kunnat göras gällande lika lätt? De hade

vid ett sådant tillfälle fortfarande varit utsatta för könsdiskriminering, men hade

de givits  det  skydd de borde få?  Det  här  går  det  förstås  bara  att  spekulera  i

eftersom att det är svårt att bevisa något som inte är, men avsaknaden av fall där

inga fler faktorer än enbart en diskrimineringsgrund spelar in kan ändå anses ge

någon slags fingervisning om att det finns en risk att diskrimineringsrätten inte

tillämpas i lika bred utsträckning som den är tänkt att göra.
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4.2.2.3 Indirekt diskriminering

Ett ytterligare samband som går att kritisera är att det i samtliga fall rör sig om

direkt diskriminering och att indirekt diskriminering inte har varit aktuellt. Två

fall rörande indirekt diskriminering på grund av kön var dock uppe 200568, då det

fastslogs  att  ett  längdkrav  som  inte  kunde  motiveras,  samt  krav  på

språkkunskaper, är tillräckligt för att utgöra sådan diskriminering. Anmälningar

om handlingar som skulle kunna utgöra indirekt diskriminering lyser inte direkt

med sin frånvaro i anmälningsstatistiken i DO:s rapport. Arbetsgivare har gjort

gällande  att  det  har  krävts  ett  visst  mått  av  kroppsstyrka,  eller  att  specifika

språkkunskaper har behövts i situationer där det inte vid en första anblick går att

avgöra att dessa kriterier skulle vara nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.69

Trots detta är det 10 år sedan ett fall rörande detta senast var uppe i domstol, och

i och med att det fortfarande förekommer i anmälningar är det aningen tveksamt

att det skulle ha lösts med hjälp av skadeståndens preventiva verkan i fallen från

2005 eller på grund av aktiva åtgärder på arbetsplatser. Att detta inte har påtalats

är också det en indikation på att skyddet kan vara svagare än vad det utger sig för

att vara.

4.3 Fungerar det?

Det  finns  en  skillnad  mellan  vilket  skydd  diskrimineringslagen  erbjuder  och

vilken effekt den faktiskt har för arbetssökande i  realiteten.  Sedan EU-rättens

införande har lagen blivit uppbyggd mer som ett värn för mänskliga rättigheter,

och genomförandet av direktiven har  inneburit  att  ett  skydd för  varje  enskild

individ ska garanteras genom att motverka särbehandling av utsatta grupper.70

Trots att  diskrimineringslagstiftningen är bred och ska omfatta många olika

situationer och det är tydligt vilka grupper som skyddas, är vad som dyker upp i

domstol  relativt  likadant.  Fallen  rör  ungefär  samma  situationer,  domstolen

68 AD 2005 nr 3 och AD 2005 nr 87
69 Delar av mönster, s. 37 f.
70 Prop. 2007/08:195 s. 57 ff.
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resonerar förhållandevis likadant och samtliga har den gemensamma nämnaren

att inte enbart en diskrimineringsgrund gjorts gällande utan att antingen annan

lagstiftning eller en annan diskrimineringsgrund varit inblandad. Det är bra att

det  utarbetas  ett  skydd för  gravida  kvinnor,  vilket  troligen  görs  genom detta

förfarande, och det gör inte att kvinnor är i en mindre utsatt situation än personer

som tillhör andra diskrimineringsgrunder. Det är förstås också bra att det går att

få upp sitt fall till domstol om man blir diskriminerad på fler än bara en grund

eftersom att det är vanligt att tillhöra flera utsatta grupper, och att det finns en

risk att man då diskrimineras i större utsträckning. Det finns ett skydd, men det är

inte  representativt  och  heltäckande.  Sett  till  hur  utbredd  den  upplevda

diskrimineringen är,  kan inte  dessa  fyra  fall  tänkas  täcka in  de  aspekter  som

behövs för att ge diskriminerade rättsligt skydd.

Det är förstås problematiskt att skriva om ett mörkertal i och med att sådant

som  inte  syns  av  naturliga  skäl  är  ett  svårgreppbart  studieobjekt.  De  höga

diskrimineringsersättningarna  som  finns  för  att  avskräcka  arbetsgivare  från

fortsatt diskriminering hade kunnat förklara varför fallen som tar sig till domstol

inte  är  många,  om  det  inte  vore  för  att  anmälningarna  om  upplevelser  av

diskriminering fortfarande finns. Det kan inte heller förklara varför vissa typer av

diskriminering syns mer än andra.  Det finns således ett  väl utarbetat skydd som

ska täcka in de flesta situationer och är sanktionerat från EU-nivå. Dessutom ska

det verka preventivt. I realiteten är det dock, utifrån vad som går att se i domstol,

lätt att hävda att det är svagt och inte tillämpas i den variation av situationer som

det var tänkt.
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4.4 En liten inflikning om förlikning

En rimlig invändning på området är den om förlikningar i diskrimineringstvister,

och  hur  dessa  ska  förhållas  till  i  sådana  här  sammanhang.  Av  rimliga  och

förklarliga skäl blir det sällan offentligt att parterna har förlikts och därför är det

svårt att se omfattningen av detta. 

Genom att diskrimineringsmål förlikas kan den diskriminerade få ersättning

utan att rättsväsendet har blandats in, och därmed kan det anses att denne har

skyddats  mot  diskriminering ändå.  Vid lagens  införande antog lagstiftaren att

diskrimineringsersättningarna som betalas ut vid förlikningar kommer att höjas i

takt  med  att  de  som döms  ut  i  domstol  blir  högre  och  att  resultatet  då  blir

likvärdigt  för  den  diskriminerade.71 I  och  med  diskrimineringslagstiftningens

ambition  att  vara  ett  skydd för  mänskliga  rättigheter  kan  det  ifrågasättas  hur

mycket  vikt  som  ska  läggas  vid  tvistelösning,  eftersom  detta  resonemang

förekommer i mycket mindre utsträckning i andra rättighetsfrågor. Personen som

har utsatts för en handling som upplevdes som kränkande anser sig möjligtvis

inte vara skyddad mot diskriminering genom att  parterna förlikas i  efterhand.

Därutöver  tillkommer  det  faktum  att  de  fall  som  har  tagits  upp  i  domstol

förefaller vara  rätt  klara.  De fall  som förlikas borde rimligen vara av mindre

komplicerad karaktär än dessa, då det inte har behövts ett prejudikat, men i och

med att de fall som varit uppe kan ses som relativt klara, vad har då hänt med de

än  mer  komplicerade?  Det  är  också  rimligt  att  ifrågasätta  förlikningen  som

helhetsförklaring  till  varför  det  ser  ut  som  det  gör  i  och  med  att  det  vore

osannolikt  att  just  kön  är  den  diskrimineringsgrund  som  är  allra  svårast  att

förlikas kring, då många av fallen har varit uppenbara, särskilt när det är fråga

om graviditeter. Rimligtvis borde det inte vara svårare än exempelvis etnicitet.

Om det är så att  komplicerade fall förlikas för att  städa undan problemet och

slippa dra upp det till domstol, kan det även ifrågasättas hur väl lagstiftningen i

så fall tillämpas. Frågan är i så fall hur mycket den diskriminerade parten tjänar

71 Prop. 2007/08:95 s. 391 f.
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på en sådan lösning. 

Jag utesluter inte att förlikningar spelar en stor roll, men det är desto svårare

att dra en direkt parallell mellan förlikningen och fallens karaktär. De är därmed

inte  tillräckliga  för  att  göra  slutsatser  som går  att  dra  utifrån andra  samband

irrelevanta.

38



5 Slutsats

Det finns som setts ovan en skillnad mellan det skydd som erbjuds och hur starkt

skyddet  är  i  praktiken.  Vad beror  då  denna skillnad på?  Varför  efterlevs  inte

diskrimineringsrättens utformning och starka skydd i rättstillämpningen? Som det

ser  ut  går  det  att  tro  att  det  beror  på  ett  fel  i  systemet.  Är  det  så  att

diskrimineringslagstiftningen  inte  stämmer  överens  med  den  övriga

lagstiftningen, eller är ambitionen bakom lagstiftningen för omfattande för att

kunna uppfyllas? Här följer en redovisning av vilka strukturer och ordningar som

kan  tänkas  ligga  till  grund för  varför  diskrimineringsrättens  skydd  inte  är  så

omfattande som det är tänkt att vara.

5.1 Diskrimineringsrättens plats 

5.1.1 Arbetsrättens karaktär

Något  som särskiljer  arbetsrätten  från  många  delar  av  avtalsrätten  är  att  inte

enbart det värde som anställningsavtalet reglerar, utan även avtalet i sig, utgör en

social  tillgång.72 I  och  med  att  samhället  är  centrerat  och  uppbyggt  kring

arbetsmarknaden krävs det således ett starkt anställningsskydd för att garantera

ett  drägligt  liv.  Arbetsrätten  finns  till  för  att  skydda  andra  sociala  värden  än

enbart arbetets utförande, en anställning ses som något en arbetstagare innehar

snarare  än  ingår.  För  att  arbete  ska  ge  ett  socialt  skydd  krävs  det  att

anställningsavtalet  löpande  ger  rätt  och  skydd  för  arbetstagaren  att  fortsätta

arbetet och att det avtalet inte kan brytas utan vidare. Det arbetsrättsliga skyddet

för arbetstagare utgörs främst av anställningstryggheten, något som förstås är ett

viktigt  skyddsintresse,  men  de  arbetssökande  står  i  regel  utanför  denna

konstruktion. 

72 Christensen, s. 547
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Anna Christensen talar i  en artikel om olika normativa grundmönster inom

juridiken, skydd för etablerad position och det marknadsfunktionella mönstret.

Kort sammanfattat utgörs ett normativt grundmönster av de normer som ligger

till grund för de principer som har påverkat rättens utformning. Juridiken har en

social dimension och implementerar samhällets moral genom att utforma lagar

och regler efter moraliska förpliktelser.73 

Skydd  för  etablerad  position  är  det  mönster  som sedan  framväxten  av  ett

starkare anställningsskydd reglerat i såväl lagar som avtal har varit dominerande i

hur vi ser på arbetsrätten.74 Ett system med det mönstret som grund fokuserar på

det redan existerande avtalsförhållandet, och upprättar regler som är till för att

bibehålla  detta.  Ett  sådant  system  skapar  kontinuitet  och  gör

kontraktsförhållandet förutsägbart på lång sikt för bägge avtalsparter, och är inte

till för att reglera uppkomsten av avtal.75

Det andra grundmönstret  är  den marknadsfunktionella  mönstret.  Ett  system

baserat på de normerna syftar till det motsatta. I ett sådant system uppkommer

regler  som  främjar  fria  avtal  och  näringsfrihet,  värden  omfördelas  och

förhållanden är under ständig förändring.76

Christensen menar att dessa mönster påverkar juridiken från olika håll, att de

konkurrerar med varandra är fel ord, då det är sällan de existerar i  ren form,

snarare handlar det om vilket mönster som blir det mest tongivande inom den

rättsliga regleringen på ett  visst område.77 Anställningsskyddet är en reglering

som  är  utformad  som  ett  skydd  för  en  etablerad  position.  De  som  har  ett

anställningsavtal  innehar  en  viss  garanti  att  fortsätta  befinna  sig  i  den

positionen.78

När  det  gäller  arbetsrättsliga  situationer  utöver  de  redan  ingångna  avtalen

gäller den fria anställningsrätten, som är av mer marknadsfunktionell karaktär.

73 Christensen, s. 527
74 Christensen s. 544
75 Christensen, s. 528
76 Christensen, s. 529 f.
77 Christensen, s. 531
78 Christensen, s. 547 ff.
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Det  är  en  grundläggande princip  som har  gällt  sedan 1906,  då  SAF och LO

ingick sitt  första  avtal,  decemberkompromissen,  som sedan dess  har  legat  till

grund  för  stora  delar  av  arbetsrättens  utformning.  Principen,  som  är  en  av

arbetsgivarens  så  kallade  §32-befogenheter,  ger  såväl  arbetsgivare  som

arbetstagare  avtalsfrihet  vid  anställningars  tillkomst.  Arbetstagaren  kan  inte

tvingas till att ta anställning hos en viss arbetsgivare, och arbetsgivaren har rätt

att välja vilken arbetstagare denne vill anställa.79 Arbetsgivaren har även rätt att

ställa upp nästan vilka anställningsvillkor som helst.80 Detta har såklart reglerats

vidare och undantag finns från principen, men i grunden innebär den att de som

ännu  inte  har  ett  anställningsavtal  inte  omfattas  av  det  grundläggande

arbetsrättsliga  huvudskyddet  utan får  sätta  sin  tilltro  till  undantagsregleringar.

Som huvudregel är arbetsrätten inte utformad för att inkludera arbetssökande i

sitt  skydd  annat  än  i  undantagsfall,  och  diskrimineringsrätten  under

anställningsförfaranden  är  ett  praktexempel  på  en  reglering  som  ligger  i

gränslandet mellan två olika sätt att se på juridiken samt slits mellan dels det

marknadsfunktionella mönstret och dels skyddet för den etablerade positionen.

Diskrimineringslagen  är  inte  rent  marknadsfunktionell  då  den  ställer  upp

regleringar som motverkar de fria marknadskrafternas styrning av anställningar,

det vill säga den fria anställningsrätten. Istället har den kommit att ha ett annat

skyddsintresse än många andra delar av arbetsrätten.

5.1.2 Arbetssökandes skydd 

Arbetssökande  har  en  utsatt  position  på  arbetsmarknaden,  och  trots  att

arbetsrätten  finns  bland  annat  för  att  skydda  de  som  är  utsatta  på

arbetsmarknaden är  arbetssökandes  rättsliga skydd fortfarande svagt.  Med det

resonemang som ligger bakom vikten av att  arbetsrätten skyddar värdet av en

anställning kan det dock verka märkligt att en stor grupp på arbetsmarknaden inte

79 Källström & Malmberg s. 104
80 AD 1985 nr 129
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har ett starkt skydd.

I ett samhälle där arbete är centralt för att uppnå social grundtrygghet och där

arbetslösheten  dessutom  är  utbredd,  bör  juridiken  ges  stor  möjlighet  att  i

möjligaste mån garantera att de flesta omfattas av det starka arbetsrättsliga skydd

som är tänkt att  finnas.  Trots  att  arbetssökande inte är i  en position som ska

skyddas, i och med att deras intresse är att ta sig ur sin nuvarande situation, är de

fortfarande  en  del  av  arbetsmarknaden.  Det  effektivaste  sättet  att  ge

arbetssökande  ett  arbetsrättsligt  skydd  inom  arbetsrätten  såsom  den  är

konstruerad i nuläget är således att utjämna skillnaderna mellan arbetssökande

och åtminstone motverka strukturer inom gruppen arbetssökande. På så sätt ges

alla  samma möjlighet  att  nå den position där  de  kommer att  omfattas  av det

starka skydd som arbetsrätten erbjuder. 

Detta är vad diskrimineringsrätten finns till för att göra. Den avviker från såväl

grundprincipen om arbetsgivarens anställningsfrihet som grundsynen om att det

inte  är  arbetsrättens  sak  att  lägga  sig  i  vad  som händer  innan anställningens

uppkomst, i ett led att värna om allas lika villkor och möjligheter även för de som

inte  omfattas  av  det  övriga  arbetsrättsliga  skyddet.  Genom  att

diskrimineringsrätten  har  utformats  som  en  selektiv  rättviseprincip  har

lagstiftaren identifierat  strukturella problem och pekat ut  de som anses ha ett

särskilt skyddsbehov.81 På så vis har diskrimineringsrätten till skillnad från övrig

arbetsrätt kommit att verka som ett skydd mot strukturell underordning snarare

än  att  skapa  ett  skydd  i  en  position  som utgår  från  en  maktobalans  mellan

parterna.82

Frågan är dock hur effektivt  det  går  att  upprätthålla dessa två  skydd inom

ramen för samma rättsområde. Risken är stor att det skydd som är avvikande från

den övriga arbetsrätten delvis  förlorar sin möjlighet att  uppfylla sitt  syfte.  Ett

skydd som ska verka som såväl ett skydd för mänskliga rättigheter och skydd

mot strukturell underordning måste anses ha brister när det blir alltför svårt för

81 Fransson & Stüber, s. 41 f.
82 Pettersson, s. 61
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stora grupper att omfattas av det. 

Den  rättsliga  konstruktionen  kan  mycket  möjligt  ligga  bakom

diskrimineringsrättens bristande effektivitet vid skyddet av arbetssökande, lagen

passar inte in i den rättsliga struktur som får arbetsrätten att fungera i övrigt. Men

det är knappast hela förklaringen till varför det rättsliga skyddet som borde finnas

för arbetssökande inte fungerar i den utsträckning det är meningen att  det ska

fungera. Att avfärda en lag med att den inte passar in i det övriga rättssystemet

blir aningen bakåtsträvande, dessutom är det inget som pekar på att regleringar

fungerar sämre när de är undantag från övrig reglering. Dock kan det vara en

bidragande faktor till varför lagens effektivitet blir eftersatt, i och med att skyddet

inte kompletteras av den övriga lagstiftningen.

5.2 Diskrimineringsrättens ambition 

Diskrimineringsrättens plats i förhållande till den övriga arbetsrätten är intressant

för förklaringen till dess ineffektivitet, men för att den ska vara relevant är det

nödvändigt att sätta den i förhållande till syftet med diskrimineringsrätten och

vilken möjlighet det finns att efterfölja det. Den svenska diskrimineringsrätten

har sin grund i att vara en arbetsrättslig reglering som från början skulle förbättra

kvinnors villkor i arbetslivet.83 Den allra första lagen på området rörde mäns och

kvinnors lika villkor på arbetsmarknaden och det är utifrån lagar som först och

främst har rört arbetslivet som den övriga diskrimineringsrätten har utvecklats.84

Den grundläggande ambitionen ligger fortfarande till  grund för  utformningen,

trots  att  den  inte  på  samma  sätt  uttrycks  i  lagstiftningen  som  lagens  enda

huvudsyfte. Det syfte som nu framgår i diskrimineringslagens 1 kap 1 § är att

motverka  diskriminering  och  att  värna  om  allas  lika  värde  och  rätt  att  bli

behandlade på lika villkor, där kvinnors rätt på arbetsmarknaden bara är en del av

83 Fransson & Stüber, s. 56 f.
84 Carlson s. 83 ff.

43



många.85 På senare tid har diskrimineringsrätten gått mot att bli ett mer allmänt

rättighetsskydd som omfattar många andra områden i samhället i och med att mer

och mer fokus har lagts på mänskliga rättigheter, inte enbart inom arbetsrätten

utan  även  inom  andra  rättsområden.86 Diskrimineringsrätten  har  således  med

tiden  kommit  att  bli  uppbyggd  som ett  medel  för  att  lösa  nästintill  samtliga

orättvisor  i  samhället.  Den  lyfts  fram  som  det  allra  främsta,  och  i  vissa

sammanhang även det  enda,  sätt  som finns  för  att  garantera  människors  lika

värde och möjligheter. Även om den såklart kompletteras av annan lagstiftning är

det i de flesta fall diskrimineringslagen det talas om när det talas om lika villkor i

juridiska  sammanhang.  Från  att  ha  varit  en  reglering  om jämställda  villkor  i

arbetslivet har den fått i uppgift att motverka all ojämlikhet i samhället, utan att

för  den  sakens  skull  ändras  markant  i  grunden  mer  än  att  inkludera  fler

strukturellt förtryckta grupper.

Problemet med detta är att den strukturella problematiken kan förändras till att

i slutändan vara en fråga om hur individer behandlas av andra individer. Det blir

lätt att fokuset flyttas från att handla om underliggande strukturella orättvisor och

hur dessa ska bekämpas och förebyggas till att leta reda på enskilda arbetsgivare

som har gjort fel och peka ut och döma dessa.87 Detta trots att lagstiftningen finns

för att utjämna just strukturella orättvisor. Genom att basera jämlikhetsarbetet på

ett sådant förfaringssätt är risken stor att man bortser från andra anledningar till

det  missgynnande  handlandet.  Ojämlikhet  på  arbetsmarknaden  kan  bero  på

betydligt fler och mer komplexa anledningar än ojämställda förhållanden mellan

två  grupper  i  en  viss  situation,  vilket  gör  det  svårt  för

diskrimineringslagstiftningen  att  genom  sin  nuvarande  utformning  vara  ett

ensamt effektivt medel för att upprätthålla jämlikhet. Tyvärr är det vad den lyfts

fram som i  många fall,  till  exempel  i  just  frågan om arbetssökandes  rättsliga

ställning.

Visserligen är diskrimineringsrätten till  stor  del  ett  bra verktyg för att  lösa

85 Prop. 2007/08:95 s. 79
86 Fransson & Stüber, s. 46
87 Fransson & Stüber s. 43
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orättvisor  på  arbetsmarknaden,  många  blir  hjälpta  av  denna  lagstiftning  och

många orättvisor bekämpas, eller åtminstone mildras, med hjälp av dess förbud

och övriga krav. Ser man däremot till andra orättvisor som finns är lagstiftningen

för arbetssökande ofta inte mycket mer än ett plåster på såret, då arbetssökandes

utsatta situation beror på så mycket mer. Många orättvisor är systemfel på annat

håll och beror på flera olika faktorer. När anställningstryggheten monteras ner

blir  arbetsmarknaden mer osäker och arbetsgivarna får  ett  större övertag över

vilka som får och inte får arbeta. Ju högre arbetslösheten är, desto lättare blir det

för arbetsgivare att komma runt diskrimineringsförbuden, det är rimligt att anta

att det blir mindre uppenbart att diskriminering har ägt rum om det är väldigt

många sökande till en post i och med att fler faktorer då kan ligga till grund för

beslutet och göra det motiverat att  missgynna någon. Just diskrimineringen av

arbetssökande  är  dock  såpass  allvarlig  i  förhållande  till  hur  samhället  är

konstruerat  att  det  kanske inte är till  någon tröst  att  alla  andra arbetssökande

åtminstone har det lika dåligt som en själv. Arbetslösheten blir således jämställd,

men arbetsmarknaden blir inte jämlik, trots att diskrimineringslagstiftningen mer

och mer har fått till uppgift att värna om jämlikhet och mänskliga rättigheter än

tidigare.

5.3 Strukturer

Genomgående  går  det  att  se  att  det  finns  en  skillnad  mellan

diskrimineringslagens  utformning  och tillämpningen  av  denna.  Det  går  att  se

tydligt i vissa praktiska exempel, som vid diskriminering vid tjänstetillsättning.

Trots att denna skillnad finns vore det orättvist att säga att diskrimineringslagen

inte fungerar, uppenbarligen har den varit ett starkt skydd de gånger då den har

aktualiserats i domstol. Men sett till dess ambition att skydda allas lika värde,

vore det lika orättvist att säga att den för den sakens skull är i harmoni med sitt

syfte, i och med att så pass många inte får eller uppfattar att de inte får det skydd
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som lagstiftningen borde finnas där för att garantera. Det går att rikta kritik mot

att den verkar vara svåranvändbar,  tidvis tandlös och greppar efter halmstrån.

Skyddet verkar inte vara särskilt brett, och de situationer som har skyddats kan

verka uppenbara. Det är lätt att avgöra om någon är gravid, och ålder är ofta men

inte alltid en lätt faktor att mäta. Även om det förstås finns gråzoner är det för det

mesta enkelt att avgöra en persons könstillhörighet och därmed avgöra om det

diskriminerande handlandet skulle bero på detta. När fler diskrimineringsgrunder

sammanfaller  blir  diskrimineringen  än  mer  uppenbar.  Det  är  även  lättare  att

uppmärksamma direkt  diskriminering än indirekt.  Självfallet  är  det  viktigt  att

något ska vara klarlagt och tydligt innan det blir någon dom, men det är rimligt

att ifrågasätta om skyddet av allas lika värde upprätthålls när det uppenbart är så

att flertalet utsatta inte verkar ha möjligheten att få det skydd som lagstiftningen

syftar  till  att  värna  om.  Därtill  bör  tilläggas  att  frånvaron  av  indirekt

diskriminering  i  avdömda  mål  i  domstol  bör  ses  som mer  problematiskt,  då

förbudet mot indirekt diskriminering till skillnad från den direkta i stort kan ses

som  ett  verktyg  att  motverka  strukturell  underordning  då  den  indirekta

diskrimineringen i större utsträckning syftar till att visa på strukturerna.88

Diskrimineringsrätten är en i  delar arbetsrättslig lagstiftning som skiljer sig

från  övrig  arbetsrättslig  lagstiftning.  Den  skyddar  fler  grupper  än  vad  övrig

arbetsrätt  gör,  då  den  inte  är  utformad  enligt  mönstret  skydd  för  etablerad

position,  utan även inkluderar de som ännu inte har uppnått den skyddsvärda

positionen. Det huvudsakliga syftet med diskrimineringsförbuden är att motverka

strukturell underordning snarare än att ge skydd inom strukturerna.89 Utöver detta

har den även sin förankring i lagstiftning kring mänskliga rättigheter, något övrig

arbetsrättslig  lagstiftning  inte  har  i  samma   utsträckning.

Diskrimineringslagstiftningen är emellanåt av mer straffrättslig karaktär snarare

än civilrättslig, då den fokuserar mer på rättsprocesser snarare än förhandlingar.

Därmed har diskrimineringslagen ett starkt skyddssyfte, något som krävs för att

88 Pettersson, s. 62
89 Pettersson, s. 61
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kunna göra anspråk på att värna om rättigheter utanför civilrätten,  och väldigt

höga  ambitioner,  ambitioner  som  ofta  inte  motsvaras  av  hur  arbetsrätten  är

utformad i övrigt, eller diskrimineringsrättens förankring i övrig arbetsrätt. Syftet

och ambitionerna med diskrimineringslagstiftningen är självfallet både bra och

rimliga ambitioner för ett samhälle, men de motsvaras inte av den faktiska plats

diskrimineringsrätten har fått i förhållande till övrig arbetsrätt och den möjlighet

den därmed har att vara effektiv. 

Därtill har diskrimineringsförbudet kommit att ses som lösningen på samtliga

orättvisor,  vilket  leder  till  att  definitionen  av  vad  som  är  orättvisor  på

arbetsmarknaden  leds  bort  från  strukturella  problem  och  tenderar  att  istället

fokusera på situationer för enskilda individer. Detta trots att vissa av orättvisorna

skulle behöva bekämpas och förebyggas ännu mer på andra nivåer än de rent

individuella.  Lagstiftningen  bortser  i  viss  del  från  andra  lösningar  på  och

förklaringar  av  orättvisor  på  arbetsmarknaden  som  är  sammankopplade  med

arbetssökandes utsattas situation, genom att diskriminering tidvis får agera som

den  allra  främsta  förklaringen  till  strukturella  problem.  När  det  görs  i  den

utsträckning som sker idag kan det ifrågasättas om diskrimineringslagen i dess

nuvarande utformning har möjlighet att vara så effektiv som det var meningen att

den skulle vara på detta område. Att diskrimineringslagen i dessa fall kan vara

ineffektiv beror inte på att den har för höga ambitioner för vad den ska kunna

lösa, utan snarare på övrig lagstiftnings frånvaro när det kommer till att värna om

arbetssökandes intresse i arbetsrätten, då arbetssökande på grund av arbetsrättens

normativa  utformning  inte  är  en  del  av  lagstiftningens  skyddsintresse.  Ett

rättssystem som, på grund av de normer som ligger till grund för lagstiftningens

utformning, inte skyddar arbetssökande i övrigt har svårt att ge arbetslösa något

reellt skydd i just en specifik situation, vilket kan vara en förklaring till varför

diskrimineringslagstiftningen brister i sin effektivitet vid rekryteringar. Så länge

arbetssökande inte inkluderas som en skyddsvärd grupp i övrig arbetsrätt, är det

svårt att erbjuda ett starkt skydd mot diskriminering, då samtliga orättvisor och

strukturer på arbetsmarknaden hänger samman.
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Synen på diskrimineringsrätten som den ultimata lösningen sammantaget med

att  arbetsrätten  traditionellt  inte  omfattar  arbetssökande,  samt  att

diskrimineringslagen genom sin tidvis mer straffrättsliga karaktär fokuserar mer

på  lösningar  i  domstol  istället  för  i  förhandlingar,  än  vad  som  görs  i  övrig

arbetsrätt, kan vara anledningar till varför skillnaden finns och blir påtaglig. 
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6 Avslutning

Med denna uppsats  ville  jag belysa skillnaderna mellan diskrimineringslagens

syfte och tillämpning när det kommer till arbetssökande. Diskrimineringslagen är

en omfattande lagstiftning som är tänkt att fungera som ett värn för mänskliga

rättigheter  inom  flera  samhällsområden,  däribland  arbetslivet.  Detta  gör  att

lagstiftningen har ett starkt utformat skydd som ska omfatta de grupper som har

identifierats  som mest  utsatta  för  strukturell  orättvisa  i  samhället.  Trots  detta

förekommer diskriminering.  Att  diskriminering sker  var  inte  oväntat,  tvärtom,

däremot upptäckte jag en skillnad mellan vilken diskriminering som upplevs och

vilken som avdöms, och ett mönster i de mål som är uppe i domstol. I och med

att det till stor del var väldigt liknande fall, gick det att dra slutsatsen att många

som diskrimineras inte får upp sina fall till prövning i rätten.

Jag hittade många bakomliggande orsaker till varför arbetssökande fortfarande

inte har ett särskilt starkt skydd mot diskriminering, trots en väl utarbetad och

omfattande  lagstiftning.  Arbetssökande  har  i  regel  inte  något  arbetsrättsligt

skydd, trots att de har en utsatt position på arbetsmarknaden och arbetsrätten är

till  för  att  skydda  utsatta  på  arbetsmarknaden.  Diskrimineringslagstiftningen

skiljer sig således från övrig arbetsrätt genom att även ge skydd åt arbetssökande,

men ger inte det starka skydd som den är tänkt att ge.  Därutöver har den givits

rollen  som  den  ultimata  lösningen  på  samtliga  strukturella  problem  på

arbetsmarknaden,  trots  att  många  av  dessa  problem  har  sin  grund  i  större

strukturer än relationerna mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare.  Detta

bidrar till att diskrimineringslagstiftningen syftar till att lösa problem den inte har

verktyg för att göra, något som starkt talar för att den har svårt att vara effektiv.

Trots  att  diskrimineringslagen  delvis  är  en  arbetsrättslig  lagstiftning  har  den

emellanåt  mer  straffrättslig  karaktär,  något  som  är  svårförenligt  med  övrig

arbetsrätt  som i  mycket  större  utsträckning,  genom den svenska modellen,  är
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utformad för att skapa förhandlingar och samförstånd.

Den svenska diskrimineringslagstiftningen brister således i sin effektivitet när

det kommer till att skydda en stor grupp på arbetsmarknaden som den är skyldig

att erbjuda ett starkt skydd. Detta beror på dels en motsättning mellan två olika

syner på vad arbetsrätten ska erbjuda för skydd, men även på ett ökat fokus på

individuella  lösningar  på  strukturella  problem,  problem  som  skulle  behöva

åtgärdas på annat håll än att peka ut och döma enskilda arbetsgivare. Därmed kan

den inte heller lösa de strukturella problem på arbetsmarknaden som ligger till

grund  för  orättvisorna.  Att  omvandla  strukturella  problem  till  individuella

problem medför en avsaknad av djup i analysen av problematiken. Detta medför

en reglering som snarare blir ett plåster på såret för redan utsatta individer, men

som inte skapar de reella samhällsförändringar som behövs för att komma till

bukt med de underliggande strukturerna.

50



7 Källor

Offentligt tryck

Prop. 1978/79:175, Med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 

i arbetslivet, m. m.

Prop. 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

Prop. 2002/03:65, Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Prop. 2005/06:185, Förstärkning och förenkling - ändringar i 

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen

Prop. 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering

SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

Diskrimineringsombudsmannen, rapport 2014:1, Delar av mönster – en analys 

av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Litteratur

Carlson, Laura, Searching for equality: sex discrimination, parental leave and 

the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law, Iustus förlag, 2007

Christensen, Anna, Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster, 

TfR 1996 s. 519-574

Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen en kommentar, 

Norstedts förlag, 2015

Glavå, Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur AB, 2011

Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet, Iustus förlag, 

2013

Malmberg, Jonas, Bevisning i diskrimineringstvister, JT 2001-02, s. 804-814

Pettersson, Hanna, Frihet från underordning, Bokbox förlag, 2012

51

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1JS0MxEB4UL6KHutFaxQd6betbshRKoXRBxHoSD15CkjeVXqr0-Vz-vTMvpRahx0wOGUKYLfN9A5Am7dvWP5tgc-99N0fyFhQwzITTTngrLHaVi7EaYjJ90YNHfT_V479-2XxeWJ6Gw90XFUwNv4vPDvv5WGrJLKBCKX7LbTGklItSD7K9MpNpoNZZr_WaCJTRjuWGB5nU4GC08fN9BDu4OIbdB_t1Ajc91w9dv-RGeh3Xj0hAsWSEAfH4w7JTuJqMn4Z3rbI0q5KLCZi5lZbJGRxabldffFSwtrwOEUqVIFLukTqXZSJxXlBokCEJrXdeNeA66GveA-mEYRro0fx5YN6Wr6YoKWSPRQPq2w49377VhP1QoOQ6wgXszeid4yXfyy9eGHkn
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1JS0MxEB4UL6KHutFaxQd6betbshRKoXRBxHoSD15CkjeVXqr0-Vz-vTMvpRahx0wOGUKYLfN9A5Am7dvWP5tgc-99N0fyFhQwzITTTngrLHaVi7EaYjJ90YNHfT_V479-2XxeWJ6Gw90XFUwNv4vPDvv5WGrJLKBCKX7LbTGklItSD7K9MpNpoNZZr_WaCJTRjuWGB5nU4GC08fN9BDu4OIbdB_t1Ajc91w9dv-RGeh3Xj0hAsWSEAfH4w7JTuJqMn4Z3rbI0q5KLCZi5lZbJGRxabldffFSwtrwOEUqVIFLukTqXZSJxXlBokCEJrXdeNeA66GveA-mEYRro0fx5YN6Wr6YoKWSPRQPq2w49377VhP1QoOQ6wgXszeid4yXfyy9eGHkn


Rättsfall 

AD 1985 nr 129

AD 2005 nr 3

AD 2005 nr 69

AD 2005 nr 87

AD 2009 nr 13

AD 2009 nr 15

AD 2010 nr 91

AD 2011 nr 2

AD 2011 nr 23

AD 2011 nr 25

AD 2013 nr 74

AD 2014 nr 19

NJA 2006 nr 170

Mål C-177/88 Dekker ECR I-3941

52


