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Abstract 

Sweden has been criticized from the United Nations as well as from the European Union for 

not putting enough effort into discouraging ethnic discrimination on the labour market. At the 

same time discrimination can be problematic while it’s a personal experience that is to be judged 

by criterions of the law. This seems to be a particular problem in cases of harassments. The 

purpose of this study is therefore to examine the national labour law of ethnic discrimination in 

terms of harassments due to ethnicity. Aiming at creating a more interesting study, the Critical 

race theory is used to analyze legal judgements from the labour court. By using the legal 

dogmatic method relevant laws, prepatory works and legal judgements are carefully analyzed 

in order to answer the research questions of the essay.  

 

The results of the study points out a special problem when work places are influenced by a 

rough jargon. This while the consequences are that harassed workers seems to get problems 

explaining their feelings of being insulted. A rough jargon also makes it harder for both 

employers and employees who insults others to get awareness and insight about occurrence of 

eventual harassments. The Swedish labour court tend to judge cases of harassments due to 

ethnicity restrictive, which results in an inability to respect the exposed employee’s experience. 

The way of using the burden of proof in these cases is also shown to be handled in a classic 

way by the labour court. The restrictive judgements and the way of using the burden of proof 

can be criticized, especially from a critical race point of view, since the consequence is a 

difficulty for ethnic discriminated employees to win approval in the labour court. Taken 

together it appears as the Swedish labour court is a part of the structural ethnic discrimination 

in the working life of Sweden.                  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
”Jag tror inte på Sverige längre. Den som inte är född här och kämpar mot någon som är det 

kommer alltid att ha fel.” 1 

  

Det menade den man av nigerianskt ursprung som blev kallad för ”koko stupid” och 

”Mogadishu” på sin arbetsplats och därför upplevde sig diskriminerad. Mannens fall avgjordes 

i Arbetsdomstolen (AD), där fråga om arbetstagaren utsatts för diskriminering på grund av 

etnisk tillhörighet behandlades. Hur det gick? AD bedömde att varken etnisk diskriminering 

eller några trakasserier på grund av etnisk tillhörighet hade förelegat.2  

 

Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) syftar till att motverka all form av diskriminering samt 

verka för lika rättigheter för alla människor i samhället och innefattar ett flertal 

diskrimineringsgrunder, däribland etnisk tillhörighet.3 Sverige har emellertid fått kritik från 

både Europeiska unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN) på grund av att personer med 

annan etnisk tillhörighet har sämre möjligheter i arbetslivet. Europeiska kommissionen mot 

rasism och intolerans har också uppmanat svenska myndigheter att få arbetsgivare att inta en 

mer aktiv roll i arbetet för att motverka etnisk diskriminering i arbetslivet.4 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får årligen ta emot hundratals ärenden om diskriminering 

på grund av etnicitet och majoriteten av anmälningarna är kopplade till arbetslivet.5 Faktum är 

att bland de anmälda fallen av diskriminering i arbetslivet är etnisk tillhörighet den vanligaste 

diskrimineringsgrunden.6 Trots att etnisk diskriminering till synes verkar vara vanligt 

förekommande i svenskt arbetsliv, är det få som lyckas få upprättelse. Sedan år 2002 har AD 

                                                           
1 Lund, Sandra, Förlorade i AD: ”Domen förstörde mig”, http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-

forstorde-mig/ - hämtad 2017-02-24 
2 AD 2012 nr 27 
3 Diskrimineringslag 2008:567. 1 kap. 1 § 
4 European Commission against Racism and Intolerance, ECRI-rapport om Sverige, 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Sweden/SWE-CbC-IV-2012-046-SWE.pdf, s. 31 

– hämtad 2017-01-19 och Andrews Karlsson, AnnaLena, FN och civilsamhället granskar Sverige, 

http://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-4-15-Etnisk-diskriminering-i-Sverige.pdf -hämtad 2017-01-

19. 
5 DO, Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund, http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-

diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#5 – hämtad 2017-01-19 
6 DO, DO:s tillsynsverksamhet i siffror 2015, http://www.do.se/globalassets/om-do/komplement-till-

arsredovisningen-statistik.pdf, s. 17 - hämtad 2017-01-19 

http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-forstorde-mig/
http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-forstorde-mig/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Sweden/SWE-CbC-IV-2012-046-SWE.pdf
http://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-4-15-Etnisk-diskriminering-i-Sverige.pdf
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#5
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#5
http://www.do.se/globalassets/om-do/komplement-till-arsredovisningen-statistik.pdf
http://www.do.se/globalassets/om-do/komplement-till-arsredovisningen-statistik.pdf
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mottagit 38 yrkanden av etnisk diskriminering varav endast ett fall har resulterat i fällande 

dom.7 

  

Från ovanstående väcktes ett personligt intresse för hur rättsläget i själva verket ser ut gällande 

etnisk diskriminering i svenskt arbetsliv. Funderingar uppstod också för vad som enligt lagens 

mening utgör trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, och hur det kan ställas mot den 

trakasserade arbetstagarens känslor och erfarenheter av situationen. Av inhämtad statistik 

beträffande AD:s domar framgår också att det råder en ansenlig diskrepans i förhållandet mellan 

anmälda fall av etnisk diskriminering och fällande domar. Varför är det så? Är arbetslivets 

skyddsfunktioner genom DL och AD inte starka nog när det gäller att motverka diskriminering 

i form av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utreda det svenska rättsläget för etnisk diskriminering i form av 

trakasserier som anspelar på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Problematiken kring 

trakasserier på grund av etnisk tillhörighet blir särskilt intressant när rättsliga bedömningar 

analyseras med hjälp av ett raskritiskt perspektiv. De frågeställningar som varit vägledande 

under studien och som jag genom undersökningen vill kunna besvara för att uppnå syftet är 

följande: 

 

 Vad krävs enligt lag för att trakasserier på grund av etnisk tillhörighet ska föreligga 

och vilka lagkrav ställs på svenska arbetsgivare i anknytning till trakasserier som 

hänför sig till etnisk tillhörighet?  

 

 Hur bedömer Arbetsdomstolen fall av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet och 

hur kan de rättsliga bedömningarna förklaras ur ett raskritiskt perspektiv? 

 

1.3 Metod och material 
Denna undersökning utgår från den rättsdogmatiska metoden som används i syfte att fastställa 

det nuvarande rättsläget med hjälp av rättsregler inom det valda problemområdet. 

Rättsreglernas befintliga innehåll preciseras genom en noggrann redogörelse, vilket inom 

rättsdogmatiken benämns som de lege lata. Med hjälp av litteratur som anknyter till  

                                                           
7 Schömer, Eva, Etniskt diskriminerad får sällan rätt i AD, http://arbetet.se/2014/10/24/etniskt-diskriminerad-

far-sallan-ratt-i-ad/ - hämtad 2017-01-19 

http://arbetet.se/2014/10/24/etniskt-diskriminerad-far-sallan-ratt-i-ad/
http://arbetet.se/2014/10/24/etniskt-diskriminerad-far-sallan-ratt-i-ad/
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rättsområdet ökar rättsdogmatikerns möjligheter till en bättre förståelse för rättsreglerna.8 

Rättsdogmatiken öppnar också upp för normativa ståndpunkter, vilka i sin tur möjliggör för 

kritik och försvarande av gällande rätt.9 Metoden används också för att identifiera samband, 

likheter samt principer för att på så sätt kunna systematisera rätten.10 Sammantaget kan 

rättsdogmatiken delas in i tre huvudspår; att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.11  

 

Studiens första frågeställning är uteslutande rättsdogmatisk. Första delen av andra 

frågeställningen är likaså den rättsdogmatisk. Den följs dock av en andra del som öppnar upp 

för problematisering av rättsområdet genom ett raskritiskt perspektiv12, vilket nyttjas som 

teoretiskt verktyg och tydliggörs i studiens analysdel. Det raskritiska perspektivet har under 

studien givit författaren stöd för att kunna ifrågasätta förhållningsätt och rättsliga bedömningar 

från AD.  

 

Rättsläget har utretts genom undersökning av regleringar inom rättskällehierarkin med relevans 

i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Att inte bli diskriminerad är en mänsklig 

rättighet, varför material från FN och europarätt är en del av rättsutredningen. Regleringar på 

EU-nivå är en integrerad del av den svenska rätten13 och behandlas därför i större utsträckning. 

Förarbeten i form av propositioner och statliga offentliga utredningar (SOU) har utgjort en 

viktig del av uppsatsen. Emedan SOU:er är rapporter och betänkanden och inte färdiga 

lagförslag, är det propositionerna som tolkas för att förklara rättsreglerna. Eftersom SOU:er 

beskriver gällande rätt och analyserar principiella frågor som kan bli viktiga för 

rättstillämpningen14, ger de dock möjlighet till ökad förståelse och åskådliggörande av 

problematik inom ramen för studiens rättsområde. I syfte att erhålla bättre kunskap inom 

rättsområdet används också litteratur och doktrin under uppsatsen. I den litteratur som 

behandlas är det i största möjliga mån originalkällan som tolkas och används som referens.       

 

Rättspraxis från AD används för att se hur fall kopplat till trakasserier på grund av etnisk 

tillhörighet bedöms i praktiken, vilket möjliggör jämförelse och analys gentemot förarbeten och 

                                                           
8 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2015 

, s. 203-204 
9 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, nr. 3 2005: s. 250 
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43-44 
11 Olsen, Lena, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, nr. 2 2004: s. 111 
12 Mer om det raskritiska perspektivets innebörd återfinns i avsnitt 1.4 Teoretiskt ramverk – Critical race theory.  
13 Lehrberg, 2015, s. 111 
14 Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, Svensk Juristtidning, nr. 8 2011: s. 777  
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gällande lydelser. Med hjälp av sökord som ”etnisk tillhörighet” och ”trakasserier” har 

rättsfallen valts ut i databasen Zeteo. I majoriteten av rättsfallen har AD gjort sina bedömningar 

utifrån lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I studien är det ändå diskrimineringslag 

(2008:567) som används, vilket kan motiveras med att DL:s bestämmelser överförts från den 

gamla lagen, varpå AD:s bedömningar och beslut inte borde skilja sig åt på grund av 

lagändringen.15 Övervägande delen av rättsfallen med samband till etnisk tillhörighet innehåller 

mer än ett yrkande. Fokus har enbart varit på de yrkanden som är viktiga i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta ter sig i praktiken genom yrkanden i frågor om 

käranden utsatts för trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, alternativt om arbetsgivaren 

åsidosatt sin skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. I två 

behandlade rättsfall görs analoga tolkningar. Dessa tolkningar görs för att bredda förståelsen 

och ge läsaren konkreta exempel som tillhör studiens rättsområde, trakasserier. I AD 2005 nr 

22 inhämtas information om tidsperiod som inte är att betrakta som tillräckligt skyndsamt i 

fråga om arbetsgivarens utredningsskyldighet. I AD 2013 nr 29 inhämtas information om ett 

femte rekvisit för trakasserier, utöver de fyra som förarbeten till DL16 gör gällande.       

 

1.4 Teoretiskt ramverk - Critical race-teorin  
Critical race-teorin (CRT) växte fram från den rasstruktur som bildades i USA under slutet på 

1970-talet. Anhängarna till teorin var kritiska till den färgblindhet som ansågs finnas hos den 

liberala ideologin som uppfattades skydda de vitas rättigheter med en bakomliggande rasism.17 

Dåtidens forskare var av uppfattningen att rasismen tedde sig normal och att det inte var något 

avvikande, snarare menade man att rasismen var en naturlig del av samhället. Av denna 

anledning resonerade forskarna kring en så kallad formaliserad jämlikhet, det vill säga genom 

framtvingade rättsregler om likabehandling och förbud mot diskriminering på grund av 

hudfärg. Forskarna ansåg att en formaliserad jämlikhet enbart kunde avhjälpa de allra tydligaste 

formerna av diskriminering men inte den diskriminering som skedde i vardagen.18 Begreppet 

                                                           
15 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 32-33 
16 Rekvisiten missgynnande, oönskat beteende, insikt och orsakssamband återfinns i Regeringens proposition 

2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering s. 492-493 (fortsättningsvis benämnd som prop. 2007/08:95) 

och i avsnitt 4.1.1-4.1.4 i denna studie. 
17 Huber, Perez, Lindsay, Malagon, Maria C. & Velez, Veronica N., Our Experiences, Our Methods: Using 

Grounded Theory to Inform a Critical Race Theory Methodology, Seattle Journal for Social Justice, vol. 8 nr. 1 

2009: s. 255  
18 Carlson, Laura, Critical race-teori. I Juridisk metodlära . Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), s. 313-

342, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 316 
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ras handlar i CRT-perspektivet inte om något biologiskt medfött. Begreppet avser istället den 

sociala konstruktionen, vilken delvis kan förklaras med att vissa egenskaper och beteenden per 

automatik tillskrivs en ras.19 Perspektivet fokuserar på handlingar, normer och tillskrivningar 

som gör ras till en särskiljande mekanism.20  

 

CRT-perspektivet tillhandahåller rättsliga analysverktyg med syfte att undersöka och upptäcka 

tendenser inom rättsväsendet som upprätthåller rasism.21 CRT-forskaren studerar hur strukturen 

i den rättsliga argumentationen präglar rätten med fokus på rasism.22 Perspektivet används som 

teoretisk lins och nyttjar metoder som kan identifiera och analysera strukturella och 

institutionella sätt som ras och rasism kan påverka rätten.23 CRT utmanar också rasneutrala 

ideologier genom att använda förnuft och rättssäkerhet som metod för att angripa problematiken 

med ras.24   

   

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en problematiserande bakgrund som sedermera leder fram till studiens 

syfte, frågeställningar och metodval. Dessa följs av ett teoriavsnitt som förklarar det raskritiska 

perspektivet CRT:s bakgrund och användningsområden. Studiens andra kapitel innehåller en 

översikt av etnisk diskriminering och redogör för begreppet strukturell diskriminering samt 

förhållandet mellan individen och rätten. I tredje kapitlet görs en grundläggande genomgång av 

internationell rätt inom det valda rättsområdet. Därefter utreds det nationella rättsläget i den 

fjärde delen av uppsatsen. I denna del görs en del reflektioner i syfte att observera intressanta 

aspekter på rättsområdet som kan analyseras vidare. I femte avsnittet analyseras rättsläget och 

uppsatsens frågeställningar. I det sjätte och avslutande kapitlet klargörs studiens slutsats samt 

förslag på vidare forskning.            

  

 

 

                                                           
19 Ibid, s. 321 
20 SOU 2005:41 Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Bortom vi och 

dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, s. 95 (fortsättningsvis benämnd 

som SOU 2005:41). 
21 Carlson, 2013, s. 313 
22 Ibid, s. 317 
23 Ibid, s. 323-324 
24 Crenshaw, Williams, Kimberlé, Twenty Years of Critical Race Theory: Looking Back to Move Forward, 

Connecticut Law Review, vol. 43 nr. 5 2011: s. 1253 
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2. Etnisk diskriminering i arbetslivet   
 

2.1 Begreppet strukturell diskriminering och dess innebörd  

När problematiken kring etnisk diskriminering diskuteras används inte sällan begreppet 

strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering är inte enbart problematiskt för den utsatta 

gruppen utan även för samhället i stort eftersom principen om människors lika värde inte 

upprätthålls, vilken är en central princip i det demokratiska samhället. Den strukturella 

diskrimineringen förstärks av individuella handlingar utifrån samhällets normer som sker från 

institutioner och människor. Konsekvenserna av detta är att majoritetsbefolkningens ställning 

påverkas positivt, samtidigt som etniska minoriteter påverkas negativt. Således är 

maktpositionerna i samhället av betydelse för den strukturella diskrimineringen.25 Strukturell 

diskriminering legitimerar och normaliserar indirekt diskriminering av minoritetsgrupper, när 

dessa konsekvent misslyckas att ta del av samma möjligheter och rättigheter som gruppen i 

majoritet, det vill säga normen.26 Förr användes begreppet ras för att skilja på människor med 

olika bakgrund. Numera menar både svenska som internationella forskare att begreppet kultur 

har ersatt rasbegreppet när det kommer till att dela in folk i olika kategorier. Undersökningar 

visar också att det är just en typ av kulturell rasism som är vanligast förekommande i Sverige.27    

 

Signifikativt för diskriminering är att människor bemöts och behandlas utefter etnisk 

tillhörighet snarare än att se varje människa som enskild individ.28 Ras utgör därför i praktiken 

en social konstruktion eftersom det inte existerar fysiskt synliga eller genetiska skillnader 

mellan människor som kan förklara kulturella skillnader. Kritik har riktats mot att rasbegreppet 

i stor utsträckning har ersatts av begreppet etnicitet. Kritikerna hävdar att etnicitet som begrepp 

hjälper till att dölja de maktstrukturer som skapats av rasism. Detta eftersom det mjukare 

begreppet etnicitet uppfattas bidra till ett förnekande av rasism och att rasistiska uppfattningar 

omedvetet upprätthålls i Sverige. Med ovanstående i beaktning argumenterar vissa forskare för 

att begreppen ras och rasism behövs för att bryta upp och komma till bukt med rasistiska 

mönster, strukturer och diskriminering i samhället.29 För att nå framgång i kampen mot etnisk 

diskriminering anser dessa forskare att samhällets organ måste sluta förneka de existerande 

                                                           
25 Ibid, s. 22 
26 SOU 2005:41, s. 32 
27 SOU 2005:56 Betänkande av Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 

tillhörighet, Det blågula glashuset: strukturell diskriminering i Sverige, s. 22 (fortsättningsvis benämnd som 

SOU 2005:56). 
28 SOU 2005:56, s. 28 
29 SOU 2005:41, s. 103-104 



 
 

11 

 

problem som finns med rasism och diskriminering.30 Den strukturella diskrimineringen är lika 

vanlig i Sverige som i många andra europeiska länder, framför allt för icke-européer och etniska 

minoriteter. Att diskrimineringen skulle ske strukturellt är dock något som förnekas av såväl 

makthavare som politiker, media och arbetsgivare. Det kan förklaras genom att det som av 

majoritetsbefolkningen uppfattas som objektivt i själva verket på ett oavsiktligt sätt blir 

diskriminerande för vissa grupper.31   

  

Under efterkrigstiden har Sverige pratat varmt om mänskliga rättigheter utåt men konstant 

blundat för den kritik som riktats mot nationen utifrån. Nationen har länge vägrat inse att 

rasistisk och etnisk diskriminering är en inordnad del av samhället. Detta gör sig gällande även 

på lagstiftningsområdet. Först år 1994 antogs lagen mot etnisk diskriminering, vilken till stor 

del var ett resultat av påverkan från FN. Diskussioner har förts om det svenska samhällets 

undermåliga sätt att vidta åtgärder och förneka förekomsten av etnisk diskriminering. Det kan 

enligt forskare vara ett tecken som visar på just strukturell diskriminering.32 Av statens 

offentliga utredningar framkommer att arbetsmarknadens parter drar sig från att fokusera på 

kärnproblemet, det vill säga etnisk diskriminering. Parternas fokus ligger istället allt som oftast 

på att skapa arbeten, samt vidtagande av åtgärder som underlättar integrationen av personer 

med utländsk bakgrund in i arbetslivet.33   

 

2.2 Individens upplevelser av diskriminering i förhållande till lagstiftning 

och domstol   
En problematik som framkommer vid etnisk diskriminering är skiljaktigheten mellan den 

individuella arbetstagarens känsla av diskriminering, i förhållande till vad som utgör 

diskriminering enligt lagens mening. Inte sällan kan en individ känna sig diskriminerad men 

eftersom arbetstagarorganisationen saknar tillräckliga bevis för att vinna bifall i domstol, väljer 

organisationen att inte driva fallet vidare. Med hänsyn till ovanstående framförs argument som 

påpekar att den juridiska definitionen som ämnar motverka diskriminering inte är tillräcklig.34 

Forskare menar att samhället måste acceptera och värdera de diskriminerades upplevelser som 

kunskaper, och att deras upplevelser ska ges tolkningsföreträde i syfte att synliggöra och öka 

                                                           
30 Ibid, s. 38 
31 Ibid, s. 30 
32 SOU 2005:56, s. 121-122 
33 Ibid, s. 29-30 
34 SOU 2006:59 Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Arbetslivets 

(o)synliga murar, s. 29 (fortsättningsvis benämnd som SOU 2006:59). 
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förståelsen för diskriminering.35 Det är inte enbart arbetstagarorganisationer som har problem 

med att driva diskrimineringsfrågor. Även bland ärenden om etnisk diskriminering som 

inkommer till DO är det ytterst få fall som drivs vidare.36 Kritiska röster anser att DO 

systematiskt undviker att utreda diskriminering37 medan andra menar att det kan handla om 

bevissvårigheter och brist på resurser.38 Genom att studera DO:s domstols- och 

förlikningsärenden framkommer att i de enstaka fall arbetsgivare fälls för etnisk diskriminering, 

blir påföljderna relativt uddlösa. Därmed ökar riskerna för att arbetsgivare kan ”välja” att ta de 

ekonomiska konsekvenserna, vilket sedermera får till följd att DL blir utan verkan.39   

 

Diskriminering och dess förhållande till lagen är som tidigare nämnts inte helt oproblematiskt. 

Personer kan vara diskriminerade utan att uppleva det som diskriminering, å andra sidan kan 

en person uppleva diskriminering utan att det för den skull innebär diskriminering enligt lag. 

Diskrimineringen förefaller sig därför vara både ”osynlig” och individuell, vilket ändå är ett 

tecken på att diskriminering är en del av vårt samhälle.40 Statistik från arbetslivet visar att en 

av tio känner sig diskriminerad på sin arbetsplats.41 Genomförd analys av praxis åskådliggör en 

särskild svårighet att vinna bifall i AD i tvister som behandlar diskrimineringsgrunden etnisk 

tillhörighet. Studien baseras på domar i diskrimineringsmål under åren 1999-2009 och visar att 

endast 4 procent av fallen om etnisk diskriminering i AD leder till bifall. Detta kan jämföras 

med motsvarande analys i allmänna domstolar där 80 procent av domarna vinner bifall.42 

Studiens slutsats till varför skillnaden i andelen bifall mellan domstolarna är så markant, 

grundar sig i att bevisbörderegeln används på olika sätt. Analysen av praxis tydliggör ett 

mönster där regeln om bevisbörda redovisas, tolkas och tillämpas annorlunda i de olika 

domstolarna.43        

               

                                                           
35 Ibid, s. 31 
36 Schömer, Eva & Svenaeus, Lena, DO undviker systematiskt att utreda etnisk diskriminering, 

http://www.dn.se/debatt/do-undviker-systematiskt-att-utreda-etnisk-diskriminering/ - hämtad 2017-02-03 
37 Ibid 
38 Ahmed, Ali, Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra? Ekonomisk debatt, 

vol. 43 nr. 4 2015: s. 25-26 
39 Ibid, s. 26 
40 2005:56, s. 291-292 
41 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2015,  https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-

2015/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2015-rapport-2016-2.pdf, s. 81 - hämtad 2017-02-01  
42 SOU 2016:87 Betänkande av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering, Bättre skydd 

mot diskriminering, s. 441-442 (fortsättningsvis benämnd som SOU 2016:87). 
43 Ibid, s. 443 

http://www.dn.se/debatt/do-undviker-systematiskt-att-utreda-etnisk-diskriminering/
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2015-rapport-2016-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2015-rapport-2016-2.pdf
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3. Internationell rätt 

 

3.1 Mänskliga rättigheter genom FN och Europakonventionen 
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av FN:s 

generalförsamling. Förklaringen fastslår att alla människor är lika värda och att alla människor 

skall uppbära lika rättigheter och friheter oberoende av bland annat ras, hudfärg, nationellt- eller 

socialt ursprung.44 Efter andra världskriget och FN:s bildande av den allmänna förklaringen om 

mänskliga rättigheter skapades på europeisk nivå ett Europaråd. Rådet blev ett förbund av tio 

stater, däribland Sverige. En av Europarådets huvudsakliga uppgifter skulle vara att skydda de 

mänskliga rättigheterna. År 1950 undertecknades därför den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 

vilken till stor del utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Europakonventionen trädde sedan i kraft år 1953 efter att den ratificerats av tio stater.45  

 

I Europakonventionens artikel 14 klargörs att varje individ oavsett ras, hudfärg, nationellt eller 

socialt ursprung ska kunna erhålla de fri- och rättigheter som konventionen garanterar. Varje 

medlemsstat ansvarar själv för att alla människor får uppbära dessa fri- och rättigheter.46 Artikel 

14 skyddar i och med ovanstående alla människors möjligheter att åtnjuta de rättigheter som 

följer av konventionen, dock utgör skyddet inget generellt diskrimineringsförbud. Ett tydligare 

skydd mot diskriminering infördes år 2005 i form av tilläggsprotokoll nummer 12, vilket 

förbjuder diskriminering i samband med rättigheter som följer av nationell lagstiftning.47 

Sveriges förhållande till Europakonventionen förtydligas genom lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, vilken fastställer att Europakonventionens lydelser ska gälla i Sverige. Till följd 

därav får inte svenska författningar eller föreskrifter strida mot bestämmelser i 

Europakonventionen.48 

 

                                                           
44 Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1-2  
45 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 17 
46 Ibid, s. 36 
47 Fisher, David I., Mänskliga rättigheter: en introduktion, 6., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2012, s. 81 
48 2 kap. 19 § Regeringsformen (1974:152) 
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3.2 EU-rätt 

3.2.1 Fördragen och Rättighetsstadgan  

Svensk rätt påverkas i likhet med Europarådets bestämmelser också av EU-rättsliga regleringar. 

Genom artikel 21 i den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(Rättighetsstadgan) skyddas EU:s medborgare mot diskriminering på grund av bland annat ras, 

hudfärg, nationalitet, etniskt eller socialt ursprung och tillhörighet till nationell minoritet. Av 

rättighetsstadgan framgår också att den kulturella mångfalden inom EU ska respekteras.49 När 

Lissabonfördraget trädde i kraft år 200950 blev också Rättighetsstadgan ett rättsligt bindande 

dokument.51 I Lissabonfördraget ingår förutom rättighetsstadgan också de två grundläggande 

fördragen, fördraget om Europeiska unionen (Unionsfördraget) och fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (Funktionsfördraget).52 Unionsfördraget bygger på respekt för 

människans värdighet, jämlikhet, demokrati, mänskliga rättigheter inklusive rättigheter för 

minoritetsgrupper.53 Unionsfördraget stipulerar också att EU:s medlemsstater ska bekämpa 

social utestängning, diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd.54 

Funktionsfördraget behandlar mer i detalj vilka diskrimineringsgrunder som medlemsstaterna 

har till uppgift att bekämpa. Diskrimineringsgrunderna är kön, ras, etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.55 Det är också dessa 

diskrimineringsgrunder som den svenska diskrimineringslagen tar rättslig utgångspunkt från.56  

 

3.2.2 Direktiv 2000/43/EG             

Direktivet mot etnisk diskriminering57 innefattar en princip om likabehandling som förbjuder 

direkt och indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. I direktivet definieras 

begreppet trakasserier som ett oönskat beteende som har samband med ras eller etniskt ursprung 

och syftar eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, 

förödmjukande eller förnedrande stämning skapas. Varje medlemsstat definierar i sin tur 

begreppet trakasserier genom nationell lagstiftning och praxis.58 Direktivet mot etnisk 

                                                           
49 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 22 
50 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2012, s. 20 
51 Ibid, s. 46 
52 Ibid, s. 24 
53 Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version), artikel 2 
54 Ibid, artikel 3 punkt 3 
55 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), artikel 19 punkt 1 
56 Göransson, Håkan Gabinus, Diskrimineringslagen, 3.,[uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, 

s. 26 
57 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung 
58 Ibid, artikel 2 punkt 1 och 3 
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diskriminering innehåller ett minimikrav, varför medlemsstaterna endast får införa eller behålla 

bestämmelser som är mer fördelaktiga än de som framgår av direktivet.59      

 

Vad gäller medlemsstaternas nationella domstolar skall de i diskrimineringsmål arbeta efter den 

bestämmelse om bevisbörda som återfinns i direktivet mot etnisk diskriminering. Direktivets 

bestämmelse om bevisbörda innebär att om en person lägger fram fakta som ger anledning att 

anta att diskriminering har skett, skall det åligga svaranden att bevisa att det inte förekommer 

något brott mot principen om likabehandling. Varje medlemsstat har också möjligheten att 

reglera kärandens bevisbörda till en gynnsammare form.60 Bevisbörderegeln utvecklades 

ursprungligen genom praxis från EU-domstolen i mål gällande könsdiskriminering. Det visade 

sig vara alltför svårt att bevisa att diskriminering hade skett eftersom bevisbördan ålåg 

käranden, samtidigt som svaranden i regel hade den betydelsefulla bevisningen. Frågan om 

bevislättnad väcktes därför i fallet Danfoss61 och blev till en allmän princip i fallet Enderby.62 

Regeln om bevislättnad för käranden finns för att på ett effektivt sätt kunna tillämpa principen 

om likabehandling.63 I de fall nationella bestämmelser överträds klargör direktivet att 

sanktionerna, som kan bestå av skadestånd till den utsatta personen, skall vara effektiva, 

avskräckande och proportionerliga.64 Genom praxis har det slagits fast vad som avses med 

effektiva, avskräckande och proportionerliga. Sanktionerna ska trygga ett effektivt 

domstolsskydd, ha en rejäl avskräckande verkan samt under omständigheterna stå i rimlig 

proportion till skadan.65  

   

 

 

                                                           
59 Ibid, artikel 6 
60 Ibid, artikel 8 punkt 1-2, jfr även Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål 

om könsdiskriminering, artikel 4 punkt 1-2 och Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om 

inrättande av en allmän ram för likabehandling, artikel 10 punkt 1-2. 
61 Mål 109/88 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mot Dansk Arbejdsgiverforening, som 

för talan för Danfoss, REG 1989 3199 
62 Mål C-127/92 Dr. Pamela Mary Enderby mot Frenchay Health Authority och Secretary of State for Health, 

REG 1993 I-5535  
63 Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung, skäl 21 
64 Ibid, artikel 15 
65 Mål C-180/95 Draehmpaehl mot Urania Immobilienservice OHG, REG 1997 I-02195 
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4. Nationell rätt 

 

4.1 Diskrimineringslagen och rekvisiten gällande trakasserier  
Etnisk tillhörighet är en av sju diskrimineringsgrunder som återfinns i diskrimineringslagen 

(2008:567) (DL), vars ändamål är att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka 

all form av diskriminering.66 Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande.67 Etnisk diskriminering kan ske på olika sätt, varav en 

typ av diskriminering är trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. För att trakasserier ska 

föreligga krävs att ett uppträdande kränker någons värdighet och att denna kränkning har ett 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.68 Trakasserier kan te sig genom en 

handling, ett beteende eller ett bemötande och kan vara fysiskt, verbalt eller annat uppträdande. 

Begreppet trakasserier är huvudsakligen uppbyggt kring uttrycken missgynnande, oönskat, 

insikt och orsakssamband.69  

 

4.1.1 Missgynnande 

Uttrycket missgynnande innebär att skada eller obehag uppstår för den utsatte på grund av 

handlingar eller ett visst bemötande kopplat till diskrimineringsgrund. Obetydliga skillnader i 

bemötande skall inte betraktas som missgynnande utan det ska vara fråga om tydliga 

kränkningar för att ett missgynnande ska föreligga. Kränkningarna kan ske genom tillmälen, 

gester, rasistiska texter eller bilder och förnedrande uppförande till exempel i form av 

kommentarer om utseende eller beteende. En enskild handling som av omgivningen inte anses 

kränkande kan övergå till att bli trakasserande om den upprepas och den utsatte förklarar att 

handlingen uppfattas som kränkande.70 Av rättspraxis visar sig etniska trakasserier på olika sätt. 

Det kan handla om kränkande frågor under en anställningsintervju, att en anställd med 

afrikanskt ursprung blir kallad för ”blackey” av sina kollegor samt chefer som kritiserar 

anställdas nationella ursprung och svenska språkkunskaper. I AD förekommer också fall där 

anställda kallas ”koko stupid” och ”östflickorna” eller får uppleva ”glosförhör” under 

rekryteringsförfarandet.71         

                                                           
66 1 kap. 1 § DL 
67 1 kap. 5 § 3 p. DL 
68 1 kap. 4 § 4 p. DL 
69 Prop. 2007/08:95, s. 492-493 
70 Ibid 
71 AD 2012 nr 27 (benämns fortsättningsvis som “Koko stupid”), AD 2011 nr 13 (benämns fortsättningsvis som 

“Östflickorna”), AD 2009 nr 87 (benämns fortsättningsvis som “Glosförhöret”), AD 2009 nr 27 (benämns 

fortsättningsvis som “Personalfesten”), AD 2009 nr 4 (benämns fortsättningsvis som “Blackey”), AD 2007 nr 

16, (benämns fortsättningsvis som “Facket”).     
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4.1.2 Oönskat beteende 

Vad som är att betrakta som oönskat klargörs inte genom lagdefinitioner utan det är den utsatte 

som avgör om ett handlande eller beteende är oönskat eller kränkande. Bedömningen ska därför 

inte göras utifrån antaganden om en allmänt omfattad mening om vilka beteenden som kan syfta 

till att kränka någons värdighet.72 I rättspraxis rörande etniska trakasserier framgår betydelsen 

av att den drabbade klargör att ett beteende eller handlande uppfattas som oönskat av den 

drabbade. I fallet ”Blackey”73 resonerar AD kring det faktum att en arbetstagare med gambiskt 

ursprung blivit kallad för just ”blackey”. Domstolen menar förvisso att uttrycket kan utgöra 

etniska trakasserier men att det också måste framgå att beteendet är oönskat. Eftersom att den 

gambiske arbetstagaren själv hade deltagit i en mindre passande jargong på arbetsplatsen, ansåg 

AD att han inte kunde betraktas ha tvingats in i vad han kunde upplevt som en oönskad jargong.   

 

I fallet ”Östflickorna”74 bedöms bland annat fråga om en arbetstagare utsatts för etniska 

trakasserier av sin arbetsledare under två mötestillfällen. Kvinnan lämnar detaljerade uppgifter 

om händelseförloppet under de två mötena, varför AD ser hennes uppgifter som mycket 

trovärdiga. Kvinnan hade vid två tillfällen reagerat starkt på arbetsledarens sätt att uttrycka sig 

mot henne och hon påpekade under mötena att hon ville bli tilltalad med sitt namn. Även om 

kvinnan inte uttryckligen påtalat för arbetsledaren att hon upplevde beteendet som oönskat, 

menar AD att hennes reaktion och sätt att uttrycka sig gjorde att arbetsledaren borde förstått att 

hans beteende var oönskat. I fallet ”Personalfesten”75 bedöms fråga om en arbetstagare blivit 

trakasserad på grund av etnisk tillhörighet under en personalfest. En arbetstagare uppmanades 

att gå en kurs i svenska för invandrare och sluta prata serbiska i hemmet, varpå arbetstagaren 

blev upprörd, ledsen och valde att lämna lokalen. AD anför i domskälen att det är den utsatte 

som avgör om ett beteende är oönskat, men bedömde efter utredning att erbjudandet om 

svenskundervisning inte var kränkande för arbetstagaren.76 Att arbetstagaren blir upprörd och 

lämnar lokalen borde vara en stark indikation på att beteendet var oönskat. Den starka 

reaktionen från arbetstagarens sida borde därmed innebära, i likhet med kvinnans reaktion i 

fallet ”Östflickorna”, att det var fråga om ett oönskat beteende.    

 

 

                                                           
72 Prop. 2007/08:95, s. 492-493 
73 AD 2009 nr 4 
74 AD 2011 nr 13 
75 AD 2009 nr 27 
76 Ibid 
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4.1.3 Insikt 

Uttrycket insikt bygger på att den som uppfattats kränka någon annans värdighet också ska ha 

insikt om att hans eller hennes beteende upplevs som kränkande. Om en person upplever sig 

blivit trakasserad bör den därför också påtala detta för den eller de som trakasserat. I praktiken 

innebär det att en arbetstagare som upplevt trakasserier inte kan nå framgång i 

diskrimineringsmål, om den utsatte inte klargjort för den trakasserande att dennes handlingar 

upplevs som kränkande. Om förhållandena däremot är sådana att det borde stå klart för den 

trakasserande att dennes handlingar eller beteende är kränkande, krävs det inget klargörande 

från den trakasserade.77 I fallet ”Blackey”78 resonerar AD kring jargongen på arbetsplatsen. Av 

AD:s utredning framkommer att varken arbetskamraterna eller enhetschefen uppfattade det som 

att den gambiske arbetstagaren tog illa vid sig av att bli kallad för ”blackey” av kollegan. Av 

utredningen framställs situationen vara sådan att de skojade med varandra och hade ömsesidigt 

roligt.79 Från ovanstående kan en utifrån AD:s anförda resonemang förstå att jargongen inte 

bedöms som kränkande eftersom inte kollegor eller chefen uppfattat jargongen som just 

kränkande. Därmed har de å ena sidan inte insikt i att deras handlande kan uppfattas som 

trakasserier. Å andra sidan kan en, med hänsyn till vad propositionen framställer om insikt80, 

fråga sig om inte omständigheterna i det här fallet är sådana som innebär att det borde stå klart 

för de inblandade att deras handlande är kränkande?        

 

I fallet ”Glosförhöret”81 upplevde en arbetssökande under en anställningsintervju 

arbetsgivarens frågor som förnedrande och därför trakasserande med hänsyn till hennes 

makedonska ursprung. AD bedömde att intervjuaren varken hade uppfattat eller hade anledning 

att uppfatta frågorna som kränkande kopplat till den arbetssökandes etnicitet.82 I fallet kan 

noteras att den arbetssökandes personliga upplevelse blir en bedömningsfråga i jämförelse till 

intervjuarens insikt om att dennes frågor kunde uppfattas som kränkande. I fallet 

”Personalfesten”83 uppkommer också anledning till att resonera kring begreppet insikt. En 

respektive två dagar efter det att arbetstagaren med serbiskt ursprung uppmanats ta 

svensklektioner, träffade arbetstagaren de som under festen uppmanat honom till detta. De två 

arbetsgivarrepresentanterna bad då om ursäkt för det som inträffat under middagen. Detta efter 

                                                           
77 Prop. 2007/08:95, s. 492-493 
78 AD 2009 nr 4 
79 Ibid 
80 Prop. 2007/08:95, s. 493 
81 AD 2009 nr 87 
82 Ibid 
83 AD 2009 nr 27 
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att arbetstagaren sagt att arbetsgivaren borde begripa varför han var upprörd under middagen.84 

Det faktum att arbetsgivarens representanter så tätt inpå den aktuella händelsen väljer att be om 

ursäkt för sitt handlande, ger anledning att anta att de också haft insikt om att deras handlande 

kunde innebära ett oönskat beteende, och därmed vara kränkande för den anställde. Den talan 

som facket i detta fall gjort gällande avslogs av AD. Det är dock möjligt att arbetsgivaren hade 

kunnat göra sig skyldig till etniska trakasserier utifall man fortsatt kommentera den anställdes 

språkkunskaper, eftersom den utsatte påtalat för och därför gett arbetsgivaren insikt i att 

beteendet var ovälkommet. 

 

4.1.4 Orsakssamband 

För att trakasserier ska föreligga krävs enligt lag att det finns ett orsakssamband mellan 

kränkningarna och en av diskrimineringsgrunderna. Orsakssambandet måste dock inte ha 

anknytning till den utsattes egna etniska tillhörighet, även när det handlar om någon annans 

tillhörighet eller en felaktigt förmodad tillhörighet anses orsakssamband föreligga. Den etniska 

tillhörigheten behöver inte vara enskild anledning till handlandet eller beteendet. Trakasserier 

kan även föreligga när anspelningar görs på den etniska tillhörigheten och grundar sig i 

personliga motsättningar.85 I fallet ”Koko stupid”86 resonerar AD kring ett inspelat samtal 

mellan en svetsare av nigerianskt ursprung och en företrädare för arbetsgivaren. AD utreder om 

arbetsgivarens företrädare genom vad som framkom av inspelningen, uttalat sig på ett 

diskriminerande sätt med hänsyn till svetsarens etnicitet. Av inspelningen framgår att 

företrädaren till svetsaren yttrat att “you look like a slow-motion movie” och “I think it depends 

on a cultural thing..not because of your colour” AD menar att kritiken mot svetsarens sätt att 

arbeta eller röra sig inte kan betraktas som diskriminerande. Gällande inledningen av det andra 

yttrandet anser AD att det skulle kunna vara olämpligt. Yttrandet avslutas dock med att 

företrädaren förklarar att det inte har att göra med svetsarens hudfärg. Följaktligen konstaterar 

AD att uttalandet inte har ett orsakssamband med svetsarens etniska tillhörighet och därmed 

inte utgör trakasserier.87                  

 

4.1.5 Arbetsledningsbeslut med saklig grund 

De fyra rekvisiten som propositionen gör gällande i definitionen av trakasserier utgörs således 

av missgynnande, oönskat, insikt och orsakssamband. Ett femte kriterium som tas fram och 

                                                           
84 Ibid 
85 Prop. 2007/08:95, s. 492-493  
86 AD 2012 nr 27 
87 Ibid 
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visas i praxis vid bedömningen av trakasserier är sakligt grundade arbetsledningsbeslut. AD har 

i praxis visat att ett arbetsledningsbeslut som saknar saklig grund kan innebära trakasserier.88 

Domstolen fastslår likafullt att varje arbetsledningsbeslut som upplevs kränkande inte per 

automatik innebär trakasserier, eftersom ett arbetsledningsbeslut kan vara sakligt grundat i 

förhållande till arbetet. I fallet ”Glosförhöret”89 resonerar inte AD kring huruvida frågorna som 

ställs till den arbetssökande med makedonskt ursprung är sakligt motiverade eller ej. AD 

kommer fram till att frågorna om vilken innebörd sökanden lägger i begrepp som använts i 

ansökningen, och med hänsyn till att frågorna ställts på liknande sätt även till andra sökande, 

inte skall anses vara trakasserande.90 Det finns i och med detta skäl att anta att frågorna bör 

betraktas som sakligt grundade i förhållande till arbetet.  

 

I likhet med fallet ”Glosförhöret” handlar även fallet ”Facket”91 om arbetsgivarens sätt att ställa 

frågor under en anställningsintervju. Tvisten berör om arbetsgivaren genom de fackliga 

företrädarnas frågor, utsatt den arbetssökande för trakasserier som har samband med hans 

etniska tillhörighet. Den fråga som den arbetssökande sedermera valde att inte svara på 

grundade sig i vad han, med sitt nationella ursprung i åtanke, ansåg om att arbeta på en 

kvinnodominerad arbetsplats. Den arbetssökande upplevde frågan som kränkande, medan 

arbetsgivaren i sitt bestridande försvarade frågan som relevant med tanke på den aktuella 

befattningen och verksamhetens krav. Eftersom AD längre fram finner att de fackliga 

företrädarna inte handlat på uppdrag av arbetsgivaren, utreds inte heller kärandens yrkande 

beträffande de påstådda trakasserierna.92 Såsom i fallet ”Glosförhöret” hade ännu inte kriteriet 

kring saklighet påpekats vid tidpunkten för bedömningen av fallet ”Facket”. En tydlig 

avvägning uppstår dock mellan den arbetssökandes upplevda kränkning, gentemot 

arbetsgivarens uppfattning om frågans relevans för yrket. Denna intressekonflikt mellan 

parterna vore följaktligen intressant att utreda vidare med kriteriet sakliga arbetsledningsbeslut 

i åtanke. 

 

4.2 Arbetsgivarens förbud att diskriminera  
DL innehåller ett förbud mot diskriminering, vilket gör gällande att en arbetsgivare inte får 

diskriminera en arbetstagare, arbetssökande, en praktikant eller en person som verkar som 

                                                           
88 För vidare resonemang se AD 2013 nr 29.  
89 AD 2009 nr 87 
90 Ibid 
91 AD 2007 nr 16 
92 Ibid 
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inhyrd eller inlånad arbetskraft.93 Diskrimineringsförbudet gäller alla situationer i anslutning 

till arbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare, praktikanter m.m., även vid exempelvis fester 

som företaget anordnar.94 Med en arbetsgivare avses en person som har rätt att besluta i frågor 

som rör någon av de arbetstagarna ovan nämnt.95 I förarbeten till DL vidareutvecklas 

resonemang om vem som är att betrakta som arbetsgivare och därmed omfattas av 

diskrimineringsförbudet. När en arbetsgivare delegerar beslutanderätt eller 

arbetsgivarfunktionen till en anställd skall denna betraktas som arbetsgivare enligt lagens 

mening. Detsamma gäller anställda i ledande ställning som i och med sin position kan påverka 

arbetsförhållandet eller arbetsvillkor för arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, inhyrd eller 

inlånad arbetskraft. Även den som på uppdrag av arbetsgivaren hjälper till under 

anställningsförfarandet skall likställas som arbetsgivare, till exempel ett rekryteringsföretag.96  

 

I fallet ”Facket”97 förelåg tvist om en fråga ställda av fackliga representanter innebar att en 

kommun gjort sig skyldiga till trakasserier. Enligt AD:s mening finns ej utrymme för att tolka 

innebörden av arbetsgivarbegreppet utsträckt. Av domskälen framgår att de fackliga 

representanterna varken fått några instruktioner eller tilldelats beslutanderätt eller 

arbetsgivarfunktion från kommunens sida. På förekomna anledningar drar AD slutsatsen att 

frågan inte ställts av kommunen eller företrädare för denna, varpå kommunen undgår rättsligt 

ansvar.98 Även om facket inte bedöms som arbetsgivarföreträdare i det här fallet får ändå 

arbetsgivarbegreppet ses som relativt omfattande. På mellanstora och större företag torde ett 

flertal anställda inneha någon form av ledande ställning med möjlighet att påverka andras 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor. 

 

I tvisten ”Östflickorna”99 bedömdes bland annat frågan om två kvinnor utsatts för etniska 

trakasserier genom en arbetsledares sätt att uttrycka sig om dem. Arbetsledaren har själv berättat 

att han under åren 2004-2008 benämnt kvinnorna som ”damerna från öst” ungefär tio gånger 

när dessa inte varit närvarande. AD ifrågasätter om det överhuvudtaget ska innebära trakasserier 

enligt lagens mening när det, som i det här fallet, handlar om någon som talar med andra om en 

tredje person. AD kommer fram till bedömningen att ett sådant handlande kan utgöra 

                                                           
93 2 kap. 1 § 1 st. 1-4 p. DL 
94 Prop. 2007/08:95, s. 498 
95 2 kap. 1 § 3 st. DL 
96 Prop. 2007/08:95, s. 501 
97 AD 2007 nr 16 
98 Ibid 
99 AD 2011 nr 13 
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trakasserier om personen talar förnedrande om andra i syfte eller övertygelse om att uttalandet 

når fram till den som blir omtalad på ett nedsättande sätt. AD fann slutligen att yrkandet om 

etniska trakasserier inte kunde vinna bifall i denna del. Detta med anledning av att utredningen 

i målet inte lyckades klargöra i vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilka sammanhang de 

eventuellt nedsättande uttrycken fällts.100          

 

I fallet ”Blackey”101 yrkade DO att käranden hade utsatts för etniska trakasserier av sin 

enhetschef på ett gruppboende. Käranden upplevde trakasserier genom att enhetschefen hade 

sagt direkt till honom och inför andra, att han hade bra hand med de boende eftersom han 

använde voodoo, att de boende var rädda för honom och att han var stor och svart. Enhetschefen 

förnekade att sådana tillmälen hade använts. Vittnen bekräftade att enhetschefen i någon form 

kopplat kärandens goda hand med de boende till hans hudfärg, men inte under vilka exakta 

omständigheter det skett. AD bedömer att kärandens berättelse förefaller sig märklig eftersom 

att fler kollegor borde ha noterat ett sådant förhållande. AD bekräftar förvisso vittnenas 

uppgifter men bedömer dem inte som tillräckliga för att styrka trakasserier och avslår därmed 

DO:s yrkande.102         

 

4.3 Utrednings- och åtgärdsskyldighet när trakasserier sker arbetstagare 

emellan 
När någon som är att likställa med arbetsgivare trakasserar en arbetstagare, arbetssökande, 

praktikant, inhyrd eller inlånad arbetskraft har den brutit mot diskrimineringsförbudet. 

Situationen blir emellertid annorlunda när trakasserier sker mellan arbetstagare. Vid händelse 

av trakasserier arbetstagare emellan inträder en utrednings- och åtgärdsskyldighet för 

arbetsgivaren. Skyldigheten att utreda trakasserier och i förekommande fall vidta skäliga 

åtgärder uppstår när en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit 

trakasserad i samband med arbetet.103 Med uttrycket i samband med arbetet avses såväl 

trakasserier på arbetsplatsen som trakasserier utanför arbetstid och arbetsplats, i de fall 

händelserna har ett naturligt samband med arbetet. Exempelvis i form av tjänsteresor och 

firmafester.104  

 

                                                           
100 Ibid 
101 AD 2009 nr 4 
102 Ibid 
103 2 kap. 3 § DL 
104 Prop. 2007/08:95, s. 504 
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När arbetsgivaren får kännedom om att trakasserier kan ha förekommit är den skyldig att utan 

dröjsmål utreda omständigheterna i fallet.105 Lagens krav på att agera skyndsamt i utredningar 

av trakasserier gör att en arbetsgivare kan fällas för att brista i sin utredningsskyldighet, trots 

att en utredning görs. Exempelvis visar praxis att utreda omständigheterna sex veckor efter 

kännedom, inte är att betrakta som tillräckligt skyndsamt, varpå en arbetsgivare därmed fälls 

för åsidosättande av utredningsskyldigheten.106 Arbetsgivarens krav på att vidta skäliga 

åtgärder bedöms utifrån trakasseriernas art och omfattning, arbetsplatsens storlek och 

utformning samt personalens sammansättning. Först och främst handlar det om tillsägelser och 

uppmanande. Det kan dock bli fråga om varning, omplacering eller i sista hand uppsägning av 

den trakasserande. De aktuella arbetstagarna ska fortlöpande få ta del av vilka åtgärder 

arbetsgivaren menar vidta.107 

 

I fallet ”Blackey”108 finner AD det utrett att arbetsgivaren var medveten om den jargong som 

förekom mellan två arbetstagare. En arbetstagare hade vid flertalet tillfällen benämnt sin 

kollega av gambiskt ursprung för ”blackey”. Arbetsgivaren menade att den hade pratat med den 

utsatte och frågat hur han upplevde situationen men inte fått något svar. Arbetstagaren menade 

däremot att han hade påtalat att han kände sig trakasserad. AD fann det slutligen inte styrkt att 

arbetstagaren hade påtalat trakasserierna för arbetsgivaren. Det fanns inte heller någon annan 

arbetstagare som uppfattade att han upplevde jargongen som trakasserande. Sammantaget ansåg 

AD att arbetsgivaren inte hade anledning att misstänka att arbetstagaren kände sig utsatt och 

därför inte heller haft någon utredningsskyldighet.109 Även i fallet ”Koko stupid”110 bedöms 

fråga om arbetsgivaren brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. En svetsare av 

nigerianskt ursprung menade att han vid fyra gånger hade påtalat för arbetsgivaren att han kände 

sig trakasserad av rasistiska tillmälen från kollegor. Svetsarens arbetsledare medgav att det 

rådde en tuff stämning med mer eller mindre skämtsamma smeknamn mellan kollegorna. AD 

yttrar att svetsaren förvisso kan ha utsatts för etniska trakasserier, men att arbetsledaren gjort 

ett trovärdigt intryck när han förklarat att svetsaren inte påtalat detta för honom. AD:s slutsats 

blir till följd därav att arbetsgivaren inte haft kännedom om att svetsaren upplevt sig trakasserad 

och att arbetsgivaren således inte haft någon utrednings- eller åtgärdsskyldighet.111  

                                                           
105 Ibid, s. 297 
106 AD 2005 nr 22 
107 Prop. 2007/08:95, s. 298 
108 AD 2009 nr 4 
109 Ibid 
110 AD 2012 nr 27 
111 Ibid 
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4.4 Krav på aktiva åtgärder för att förhindra trakasserier 
Arbetsgivare är sedan den 1 januari 2017 skyldiga att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra 

alla slags trakasserier inom sin verksamhet.112 Detta är en utfyllnad till de allmänna aktiva 

åtgärderna mot diskriminering.113 Det proaktiva arbetet mot trakasserier innebär att 

arbetsgivaren skall undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier på 

arbetsplatsen. Även om en sådan utredning inte visar tecken på förekomst av trakasserier, ska 

arbetsgivaren likväl genomföra aktiva åtgärder. Riktlinjer kan vara i form av en policy i syfte 

att ta avstånd från trakasserande beteenden. Rutiner handlar om att det på förhand ska vara givet 

hur arbetsgivaren ska agera om eventuella trakasserier uppkommer. Den som upplever sig 

trakasserad ska då veta vem den kan prata med, samt vem eller vilka som ansvarar för att utreda 

de aktuella förhållandena i fallet.114  

 

Om en arbetsgivare inte följer lagens anvisningar om aktiva åtgärder blir situationen annorlunda 

jämfört med fall i frågor om diskrimineringsförbud eller utrednings- och åtgärdsskyldighet. Vid 

fällande domar gällande arbetsgivarens diskrimineringsförbud eller utrednings- och 

åtgärdsskyldighet, blir konsekvensen att arbetsgivaren får betala diskrimineringsersättning till 

den som utsatts för kränkningen.115 Om en arbetsgivare inte följer skyldigheterna angående 

aktiva åtgärder finns emellertid ingen kränkt arbetstagare att utge diskrimineringsersättning till. 

Om en arbetsgivare inte genomför de aktiva åtgärderna är det istället DO som, i egenskap av 

tillsynsmyndighet, kan ålägga arbetsgivaren vite och därtill förelägga arbetsgivaren att fullgöra 

sina skyldigheter.116 Efter DO:s framställan är det Nämnden mot diskriminering som meddelar 

beslut om vitesföreläggande.117 

 

Införandet av aktiva åtgärder på området trakasserier kan inte betraktas som annat än positivt. 

Tydligare riktlinjer borde bidra till ökad insikt för både arbetsgivare och arbetstagare om att 

kränkande handlingar inte är välkomna. Tydliga rutiner bör från arbetstagarens perspektiv 

underlätta för den trakasserade, eftersom den då förhoppningsvis vet vem den ska påtala sina 

upplevelser för. Tydliga rutiner i händelse av trakasserier borde även från arbetsgivarens 

perspektiv anses positivt, med tanke på att arbetsgivaren i fler fall kan få kännedom om 

                                                           
112 3 kap. 6 § 1 st. DL 
113 Regeringens proposition 2015/16:135 - Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 

rättigheter och möjligheter, s. 102  
114 Ibid, s. 45 
115 5 kap. 1 § 1 st. DL 
116 4 kap. 5 § 1 st. DL  
117 Ibid 
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arbetstagare som upplever trakasserier. Arbetet med aktiva åtgärder skulle till och med kunna 

utgöra en arbetsmetod för att förebygga och utgallra kränkande jargonger på arbetsplatser. Det 

vore även intressant att vidare undersöka DO:s tillsyn av arbetsgivarnas arbete med aktiva 

åtgärder mot diskriminering i svenskt arbetsliv. I vilken utsträckning tar svenska arbetsgivare 

hänsyn till kravet på aktiva åtgärder och DO i form av tillsynsmyndighet? Hur kraftfull är 

egentligen lagen om aktiva åtgärder? 

 

4.5 Bevisregelns innebörd, tillämpning och nya utformning 
Bevisbörderegeln med ursprung från EU-domstolen och EU-direktiv skall enligt NJA 2006 s. 

170 betraktas som en presumtionsregel. Enligt 6 kap. 3 § DL gäller i fråga om bevisbörda att 

om käranden visar omständigheter som ger skäl att anta att den har diskriminerats är det 

svaranden som ska visa att diskriminering inte har förekommit. På så sätt är bevisbördan 

uppdelad i ett första led där käranden har bevisbörda, vilken i andra ledet övergår till svaranden 

om antagliga omständigheter för diskriminering kan visas från käranden.118         

    

Experter på antidiskrimineringsområdet har på uppdrag från EU-kommissionen undersökt hur 

EU-direktivens regel om bevisbörda implementeras av medlemsländerna. Rapporten styrker att 

bevisbörderegelns utformning i medlemsländernas lagar till stor del överensstämmer med EU:s 

direktiv. Däremot framkommer att flertalet av medlemsländernas domstolar har tillämpat regeln 

om bevisbörda felaktigt eller inkonsekvent, däribland Sverige. Enligt DL har käranden en 

bevislättnad i diskrimineringsmål. Antidiskrimineringsexperter menar dock att bevislättnaden 

för käranden försvagats i praxis. Detta eftersom medlemsländernas domstolar många gånger 

sätter en för hög nivå för käranden att visa omständigheter för att anta att diskriminering har 

förekommit.119 Kritik mot bevisbörderegeln framställs inte enbart från EU, utan också från 

nationella forskare. De menar att även om intentionen med diskrimineringslagens bevisregel är 

uppbyggd kring att det ska räcka att anta att diskriminering förekommit, så har utformningen 

av detta misslyckats.120 Genom förarbeten tydliggörs att käranden ska styrka de visade 

omständigheterna för att inte kärandens bevislättnad ska bli större än vad som är avsikten.121 

                                                           
118 Prop. 2007/08:95, s. 561 
119 European Commission, Country report Non-discrimination Sweden 2015, 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf, s. 

74 – hämtad 2017-03-09 
120 SOU 2016:87, s. 432 
121 Prop. 2007/08:95, s. 444, jfr även Regeringens proposition 2002/03:65 - Ett utvidgat skydd mot 

diskriminering, s. 108. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf


 
 

26 

 

Det är på så sätt inte tillräckligt att endast hävda att diskriminering har förekommit utan att 

omständigheterna är styrkta.122 

 

Kritik har också framförts mot att bevisbördan delats för samma rättsfaktum. Detta eftersom 

det inte anses logiskt att domstolen ska bedöma arbetstagarsidans bevisade orsakssamband med  

diskrimineringsgrund mot arbetsgivarens bevisade icke-orsakssamband.123 Bedömningen av ett 

och samma rättsfaktum kan då till exempel handla om att AD får bedöma trovärdigheten av 

framställd bevisning när ord står mot ord mellan den trakasserade och en arbetsgivare, vilket är 

fallet i ett flertal behandlade rättsfall.124 Frågan om tillämpning av bevisbörda framkommer 

bland annat i fallet ”Koko stupid”.125 Käranden lägger fram bevis som vittnar om att han bland 

annat blivit utsatt för tillmälen som har samband med hans etniska bakgrund och att han påtalat 

detta för sin arbetsledare. Arbetsledaren förnekar de framlagda bevisen och eftersom 

arbetsledaren enligt AD gör ett trovärdigt intryck beslutar domstolen snabbt att arbetsledarens 

uppgifter ska gälla. Det ovan nämnda påvisar att AD prövar den framlagda bevisningen på ett 

mer klassiskt vis än lagen gör gällande i fråga om bevisbörda i diskrimineringsmål.126 Schömer 

menar att när AD inte riktigt förstår innebörden av arbetstagarens utsatthet som i det här fallet, 

blir resultatet en förstärkt maktordning mellan arbetsgivare och arbetsledare gentemot 

arbetstagare. AD gör liknande resonemang i andra domar, vilket gör att en som yrkar på etnisk 

diskriminering sällan vinner bifall. Följden blir ett växande utanförskap för personer med 

utländsk bakgrund och en slags normalisering av diskriminering i samhället.127 

 

Från och med den 1 juli 2018 träder emellertid en ny lag i kraft, vilken medför en förändring 

av bevisbördans nuvarande lydelse. Den nya lydelsen gör gällande att om den som anser sig 

diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att den har blivit diskriminerad, 

ska diskriminering anses ha förekommit. Detta gäller emellertid inte om svaranden visar 

omständigheter som styrker att diskriminering inte har förekommit.128 Den lagtekniska 

förändringen innebär en gynnsammare bevislättnad för käranden, eftersom diskriminering 

                                                           
122 Andersson, Tomas, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering, 

Svensk Juristtidning, nr. 8 2013: s. 788 
123 Malmberg, Jonas, Bevisning i Diskrimineringstvister, Juridisk Tidskrift, nr. 4 2001/2002: s. 807-808 
124 Se exempelvis AD, 2009 nr 4, AD 2009 nr 87, AD 2011 nr 13, AD 2012 nr 27. 
125 AD 2012 nr 27 
126 SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, Inte bara jämställdhet: 

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 71 (fortsättningsvis benämnd som SOU 

2014:34). 
127 Ibid, s. 80-81 
128 SOU 2016:87, s. 46 
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direkt ska anses föreligga vid omständigheter som gör det antagligt. Det faktum att lydelsen 

förtydligar att svaranden måste styrka sina omständigheter, borde i sammanhanget betraktas 

som en större bevisbörda än tidigare för arbetsgivarsidan. Hur AD kommer tillämpa den nya 

regeln återstår att se. Det förefaller sig dock troligt att den nya lydelsen syftar till att underlätta 

för diskriminerade att vinna bifall i domstol.          

 

4.6 Sanktioner med syftet att motverka diskriminering 
Enligt 5 kap. 1 § DL skall diskrimineringsersättning betalas till den som kränkts av att en 

arbetsgivare bryter mot diskrimineringsförbudet eller inte uppfyller sina skyldigheter att utreda 

och vidta åtgärder mot trakasserier. Samma lagrum påpekar vikten av att ersättningen sätts i 

förhållande till DL:s syfte, att motverka diskriminering. Förarbeten klargör att sanktioner vid 

diskrimineringsfall ska sättas högre än i andra arbetsrättsliga tvister, eftersom det rör sig om 

allvarliga kränkningar.129 Diskrimineringsersättningen tillkom i och med DL:s ikraftträdande. 

Det ekonomiska skadeståndet finns fortfarande kvar men det allmänna skadeståndet har ersatts 

av den så kallade diskrimineringsersättningen. Skillnaden mellan det tidigare allmänna 

skadeståndet och den nya diskrimineringsersättningen består i att diskrimineringsersättningen 

innefattar två delar. En del utgör ersättning för kränkningens uppkomna lidande och en del 

syftar till att avskräcka från diskriminering.130 

 

I förarbeten till DL görs resonemang om sanktionernas avskräckande verkan. Avskräckande 

sanktioner anses vara fördelaktigt i fall av både medvetna och omedvetna ställningstaganden 

från arbetsgivare. Rent konkret bör som exempel en hög kostnad för diskriminering kunna 

innebära att medvetna rasistiska förhållningssätt motverkas. Vid omedvetna ställningstaganden 

som utgör diskriminering kan en avskräckande sanktion istället öka och förbättra arbetsgivares 

förebyggande arbete mot diskriminering.131 Kritik har dock riktats mot att sanktionerna inte 

skulle vara tillräckligt avskräckande i diskrimineringsmål och att arbetsgivare därför medvetet 

kan välja att diskriminera.132  

 

                                                           
129 Prop. 2007/08:95, s. 388, jfr även Regeringens proposition 1999/2000:143 - Ändringar i jämställdhetslagen 

m.m., s. 60. 
130 Fransson & Stüber, 2015, s. 486-487 
131 Prop. 2007/08:95, s. 391 
132 Ahmed, Ali, Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra? Ekonomisk debatt, 

vol. 43 nr. 4 2015: s. 26 



 
 

28 

 

I behandlad EU-rätt framgår att sanktionerna förutom att vara avskräckande också ska vara 

proportionerliga i förhållande till den lidna skadan. I sammanhanget kan det reflekteras kring 

hur begreppen avskräckande och proportionerliga förhåller sig till varandra. Hur kan en 

avskräckande sanktion samtidigt vara proportionerlig? Vad som är proportionerligt för den 

lidna skadan förefaller sig inte heller vara helt enkelt att bestämma, eftersom upplevd skada av 

diskriminering kan se olika ut. För vissa upplevs det förstöra såväl privatliv som yrkesliv133 

medan det inte behöver upplevas på samma sätt från andra. En kan också fundera kring om 

avskräckande sanktioner endast har fördelar. En sådan sanktion bör för en liten näringsidkare 

bli extra kostsam med hänsyn till ekonomiska resurser. Kanske ligger emellertid inte den 

långsiktigt största kostnaden för arbetsgivarna i de utdömda sanktionerna, utan snarare i 

försämrad attraktionskraft och förtroende som arbetsgivare?  

 

4.7 Lagstiftningens användning av begreppet etnisk tillhörighet och 

undvikande av ordet ras  
I DL används begreppet etnisk tillhörighet som samlingsbegrepp för nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.134 I den Europa- och EU-rätt som behandlas 

under kapitlet internationell rätt, framgår att det i regel är ordet ras som används i 

antidiskriminerande lagstiftning. Ordet ras används emellertid inte i samma utsträckning inom 

den svenska rätten. Användningen av ordet ras i svensk lagstiftning är ett område som 

diskuterats flitigt av både lagstiftare och forskare. Riksdagens åsikt är att det inte finns någon 

vetenskaplig grund för att dela in människor i olika raser, utan menar att alla tillhör samma ras, 

människorasen. Följaktligen anser inte riksdagen att det finns anledning att använda uttrycket 

ras om människor.135 I direktivet mot etnisk diskriminering används ordet ras men EU klargör 

å andra sidan att unionen förkastar de teorier som anser att det finns olika människoraser.136 

Ordet ras används således utan egentlig acceptans av olika rasteorier.  

 

I förarbeten till DL yttras att ras bör bibehållas i lagstiftningen. Eftersom ras används i de 

internationella bestämmelser Sverige avser följa och genom att inte använda den direkta 

översättningen av race, menar forskare att det skulle kunna ge grund att ifrågasätta landets 

konventionstrohet. Angående användningen av ordet ras yttras också att innebörden av ras 

                                                           
133 Lund, Sandra, Förlorade i AD: ”Domen förstörde mig”, http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-

forstorde-mig/ - hämtad 2017-02-24 
134 1 kap. 5 § 3 p. DL 
135 Prop. 2007/08:95, s. 119 
136 Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung, skäl 6 

http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-forstorde-mig/
http://arbetet.se/2014/10/24/forlorade-i-ad-domen-forstorde-mig/
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borde vara lättare för gemene man att förstå. Av den anledningen riskerar lagtextens effekt att 

minska vid användning av begreppet etnisk tillhörighet, vilket inte anses vara lika konkret.137 I 

DL används inte ordet ras eftersom det enligt lagstiftarnas mening är en del av begreppet annat 

liknande förhållande. I begreppet annat liknande förhållande skall således ogrundade 

föreställningar om ras inkluderas. Ordet ras finns alltjämt kvar i flertalet svenska författningar 

som skapats genom internationella åtaganden. Sverige har dock för avsikt att verka för att ordet 

ras avlägsnas från officiella texter även i dessa forum.138  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
137 SOU 2006:22 Slutbetänkande av Diskrimineringskommittén, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, 

s. 288 (fortsättningsvis benämnd som SOU 2006:22). 
138 Prop. 2007/08:95, s. 119-120 
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5. Analys 
 

Genom att utreda rättsläget för etniska trakasserier i svenskt arbetsliv framgår att begreppen 

missgynnande, oönskat, insikt och orsakssamband är fundamentala rekvisit för att trakasserier 

ska föreligga enligt lag. Om ett arbetsledningsbeslut är sakligt eller ej i förhållande till upplevda 

trakasserier kan också vara fråga för bedömning.139 Av den behandlade rättspraxisen tycks det 

vara av särskild vikt att den utsatte på ett tydligt sätt påtalar för den som utfört kränkningarna 

att den har upplevt detta beteende som oönskat. Trakasserier kan förvisso också föreligga utifall 

det borde stå klart för den som trakasserar att dennes beteende är kränkande. Rättspraxis påvisar 

också vikten av att den trakasserande ska ha insikt om att dennes beteende är kränkande. Insikt 

tillkommer personen när den utsatte klargör att dennes beteende är oönskat. Om inte den utsatte 

klargör att beteendet är oönskat för den som trakasserar, kan den utsatte inte heller förvänta sig 

att nå framgång i diskrimineringsmål gällande trakasserier.140 Kravet på insikt får därför till 

följd att den eller de som diskriminerar i de flesta fall inte kan fällas för trakasserier. Den som 

diskriminerar får i och med insiktskravet en andra chans att ändra sitt beteende, vilket i 

praktiken innebär att det behöver vara fråga om upprepade handlingar för att någon ska kunna 

fällas för trakasserier på grund av etnisk tillhörighet.141 Ur ett raskritiskt perspektiv kan kritik 

riktas mot att en första kränkning i princip accepteras. Eftersom att AD också kräver att 

käranden ska visa att svaranden hade insikt om kränkningen, ökar i praktiken kärandens 

bevisbörda.142 

 

Arbetsgivarens skyldigheter kopplat till trakasserier som hänför sig till etnisk tillhörighet kan 

betraktas stå på tre ben i form av diskrimineringsförbudet, utrednings- och åtgärdsskyldighet 

samt krav på aktiva åtgärder. Förbudet att diskriminera gäller för den som är att likställa med 

arbetsgivare, det vill säga en person i ledande ställning med rätt att påverka arbetsförhållande 

eller arbetsvillkor för den som är arbetstagare, arbetssökande, praktikant, inhyrd eller inlånad 

arbetskraft hos arbetsgivaren. Skyldigheten att utreda eventuella trakasserier träder i kraft direkt 

när arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare upplever trakasserier i samband med 

arbetet. Angående arbetsgivarens krav på att vidta åtgärder framgår att de ska vara skäliga i 

förhållande till bland annat trakasseriernas art och omfattning, arbetsplatsens storlek och 

personalens sammansättning. Gemensamt för arbetsgivarens diskrimineringsförbud och 

                                                           
139 Se AD:s resonemang i AD 2013 nr 29. 
140 Prop. 2007/08:95, s. 492-493 
141 Se till exempel ”Östflickorna” AD 2011 nr 13. 
142 Carlson, 2013, s. 341 
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utrednings- och åtgärdsskyldighet är att skyldigheterna även gäller i fall med koppling till 

arbetet såsom firmafester etc.143 Det tredje benet utgörs av de aktiva åtgärderna i syfte att 

förebygga och förhindra trakasserier. DL ställer i och med denna lag krav på att arbetsgivare 

skall ha riktlinjer och rutiner som också ska följas upp och utvärderas.   

 

En problematik som verkar uppstå i behandlad rättspraxis är när det råder en tuff jargong på 

arbetsplatserna.144 Detta förefaller sig problematiskt både vad gäller diskrimineringsförbud som 

utrednings- och åtgärdsskyldighet. Vad som är att betrakta som skämt eller kränkning försvåras 

vid en tuff jargong eftersom gränsen då inte är lika tydlig för vare sig arbetstagare eller 

arbetsgivare. Den utsattes möjlighet att förklara att ett beteende är oönskat förefaller sig då bli 

svårare. I dessa fall blir vikten av insikt och kännedom särskilt påtaglig. Dessa kriterier liknar 

varandra till stora delar eftersom de båda kräver uppfattning om att trakasserier kan ha 

förekommit. Det är dock arbetsgivarens ansvar att förhindra ett sådant klimat i sin verksamhet. 

Kravet på aktiva åtgärder borde därför innebära att de arbetsgivare som tar hänsyn till den nya 

lagen i större utsträckning kan motverka råa jargonger och lättare upptäcka risker för 

trakasserier.  

 

Hur arbetsgivarföreträdare eller arbetstagare talar med varandra om en tredje person kan också 

utgöra en svårighet inom rättsområdet. Om någon talar nedsättande om en tredje person anser 

AD att det kan utgöra trakasserier om personen talar nedsättande i syfte eller övertygelse att 

kränkningarna når fram till den utsatte.145 Kränkande uttalanden om tredje person utan syfte 

eller övertygelse om att kränkningen når den utsatte sker antagligen i stor utsträckning i svenskt 

arbetsliv. I dessa fall borde det således inte betraktas som trakasserier med hänsyn till AD:s 

resonemang ovan, vilket visserligen kan förstås med tanke på eventuella bevissvårigheter. 

Däremot kan ovanstående bidra till en negativ inverkan på arbetsplatsernas jargong när 

kränkande uttryck om andra personer till viss del legitimeras, särskilt om de slentrianmässiga 

uttrycken kommer från en person som är att likställa som arbetsgivare.   

 

                                                           
143Prop. 2007/08:95: jfr s. 498 och 504. 
144 Se särskilt “Blackey” AD 2009 nr 4 och ”Koko stupid” AD 2012 nr 27.  
145 Se AD:s resonemang i “Östflickorna” AD 2011 nr 13.  
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Med stöd från EU, SOU:er och forskare146 framgår att AD inte använder regeln om bevisbörda 

på det sätt som EU-direktiv och svensk lagstiftning gör gällande. Istället används en mer 

klassisk bevisbörda i mål kopplat till etnisk diskriminering, vilket gör att käranden inte lyckas 

erhålla den bevislättnad som avses. Detta kan delvis förklara varför det är svårt att vinna bifall 

i AD, vilket tas upp i uppsatsens problemformulering. Genom det raskritiska perspektivet kan 

argumenteras för att domstolens sätt att bedöma arbetsgivare och arbetstagare som lika, ej blir 

rättvist med tanke på att rättsliga och ekonomiska förutsättningar skiljer sig markant147 mellan 

parterna. AD:s sätt att använda bevisregeln gör att det i flertalet fall blir en fråga om att bedöma 

bevisning när ord står mot ord. Då gör AD bedömningar om trovärdigheten i den framlagda 

bevisningen.148 I fallen ”Blackey” och ”Koko stupid” bedöms arbetstagarens uppgifter som 

märkliga149 och arbetsgivarens uppgifter som de mest trovärdiga trots att AD bekräftar att 

etniska trakasserier kan ha förelegat.150  

 

Ur ett raskritiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta varför arbetsgivaren bedöms som 

mer trovärdig än en utsatt arbetstagare. Särskilt med tanke på att följden av dessa resonemang 

anses leda till en förstärkt maktordning mellan arbetsgivare och arbetstagare151 i arbetslivet. Av 

granskad rättspraxis i mål angående etniska trakasserier behöver kraven på insikt och kännedom 

vara uppfyllda för att den personliga upplevelsen ska beaktas. Detta får till följd att AD inte 

utgår från den utsattes upplevelse på det sätt som lagstiftningens förarbeten gör gällande.152 Att 

inte ta hänsyn till de utsattas upplevelser i större utsträckning gör det också svårare att motarbeta 

diskriminering i samhället, eftersom vi därför inte fullt ut kan förstå de diskriminerades 

perspektiv.153          

 

Rättspraxis kopplat till trakasserier som hänför sig till etnisk tillhörighet verkar behandlas 

restriktivt av AD, i synnerhet vad gäller att beakta den utsatte individens upplevelser. Det 

                                                           
146 Jfr: European Commission, Country report Non-discrimination Sweden 2015, 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf, s. 

74 - hämtad 2017-03-09, SOU:2016.87, s. 443 och SOU 2014:34, s. 71.   
147 Carlson, 2013, s. 340-341 
148 Se exempelvis ”Blackey” AD 2009 nr 4, ”Östflickorna” AD 2011 nr 13 och ”Koko stupid” AD 2012 nr 27.  
149 ”Blackey” AD 2009 nr 4 
150 “Koko stupid” AD 2012 nr 27 
151 SOU 2014:34, s. 81 
152 Jfr Regeringens proposition 1997/1998:177 - Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 

56, Regeringens proposition 2002/03:65 - Ett utvidgat skydd mot diskriminering, s. 97 och prop. 2007/08:95 s. 

493. 
153 SOU 2006:59, s. 31 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf
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restriktiva förhållningssättet visar sig kanske tydligast i fallet ”Koko stupid”154 och 

bedömningen av det inspelade samtalet mellan svetsaren av nigerianskt ursprung och dennes 

arbetsledare. AD gör en ordagrann tolkning av inspelningen och konstaterar att det inte 

föreligger något samband mellan arbetsledarens yttrande och svetsarens ursprung. Även om 

arbetsledaren visserligen säger att svetsarens arbetsprestation inte har att göra med dennes 

hudfärg, påpekar arbetsledaren att han tror att arbetsprestationen beror på kulturella orsaker. 

Därmed tillskrivs svetsaren egenskaper på grund av sitt etniska ursprung. Att ett sådant yttrande 

inte betraktas som trakasserier förefaller sig märkligt. I synnerhet med tanke på DL:s definition 

av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, vilken påvisar att ogrundade föreställningar om 

ras ska betraktas som trakasserier eftersom det ingår i begreppet annat liknande förhållande.155 

När AD de facto accepterar detta uttryckssätt från arbetsledaren finns anledning att resonera 

kring om domstolens rättsliga tänkande påverkar rättsläget på ett sätt som upprätthåller 

rasistiska strukturer, vilket är en viktig del av CRT-perspektivet.156 Kulturell rasism är den 

vanligaste formen av rasism i Sverige.157 Med domstolsresonemang som i fallet ovan finns risk 

att liknande slentrianmässiga uttryck som anspelar på etnisk tillhörighet i viss mån också 

accepteras i arbetslivet.            

 

Denna uppsats innehåller rättspraxis som visar tecken på en restriktiv lagtolkning och till följd 

därav objektiva bedömningar i diskrimineringsmål rörande trakasserier på grund av etnisk 

tillhörighet. AD kan till synes tyckas göra objektiva bedömningar i dessa enskilda mål. 

Konsekvenserna verkar dock bli att kärandena har svårt att nå framgång i AD i fall av etniska 

trakasserier. På så sätt kan argumenteras för att AD har en del i den strukturella 

diskrimineringen i svenskt arbetsliv. Detta kan förklaras genom att även individuella 

bedömningar och beslut utifrån samhällets normer, påverkar maktförhållandena och förstärker 

strukturell diskriminering.158 Den strukturella diskrimineringen innefattar också beslut som av 

majoritetsbefolkningen anses objektiva, men som oavsiktligt drabbar etniska minoriteter.159 

Även om förarbeten påvisar att den personliga upplevelsen ska stå i centrum när det handlar 

om etniska trakasserier, bör en ha förståelse för att en upplevelse av oönskat beteende inte per 

automatik kan utgöra trakasserier.      

                                                           
154 AD 2012 nr 27 
155 Regeringens proposition 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering s. 120 
156 Carlson, 2013, s. 317 
157 SOU 2005:56, s. 22 
158 Ibid, s 22 
159 SOU 2005:41, s. 30 
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Svensk lagstiftning ska enligt rättskällehierarkin förhålla sig till EU-rättsliga regleringar och 

direktiv. När det handlar om enskilda begrepp angående diskriminering på grund av ras och 

etnisk tillhörighet, visar rättsutredningen emellertid på skiljaktigheter mellan EU:s och Sveriges 

användning av begreppet ras i lagstiftningen. Båda parter har liknande åsikter om begreppet160 

ras men i svensk diskrimineringslagstiftning har begreppet istället ersatts av uttrycket etnisk 

tillhörighet. Med stöd av SOU:er och det raskritiska perspektivet kan argumenteras för ett 

återinförande av begreppet ras i svensk lagstiftning. De främsta anledningarna borde vara att 

efterlikna EU-lagstiftning i större utsträckning, att ras är ett mer lättförståeligt begrepp som 

borde öka lagtextens effekt och att komma åt problematiken med ras som social konstruktion.161 

Även om begreppet ras kan betraktas som hårdare än etnisk tillhörighet och i viss mån leda till 

eventuella föreställningar om indelning av människoraser, kanske det är befogat om 

konsekvensen blir att diskriminering kan motverkas på ett effektivare sätt? 

 

När det gäller det svenska rättslägets förhållande till EU-rätten framgår att bevisbörderegeln 

tillämpats av AD på ett sätt som inte är förenligt med EU-direktivens bevisregel, vilken fastslår 

att käranden ska erhålla bevislättnad i diskrimineringsmål. I och med den nya lydelsen i regeln 

om bevisbörda som träder i kraft under 2018, regleras bevislättnaden till en gynnsammare form 

för käranden. Den nya lydelsen kan ses som en reaktion på inkommen kritik från EU-

kommissionen och nationella forskare162 och bör underlätta för de som upplever etnisk 

diskriminering att vinna bifall i AD, förutsatt att domstolen tillämpar och tolkar regeln korrekt. 

Framförallt borde den förstärkta bevislättnaden bli påtaglig i fall där ord står mot ord, varpå 

kärandens version bör få tolkningsföreträde. En förstärkt bevislättnad för käranden lär i större 

utsträckning påverka AD:s förhållningssätt till att tydligare utgå från den utsattes personliga 

upplevelser. En kan emellertid fundera kring hur mycket hänsyn AD kommer att ta till tidigare 

domskäl i rättsfall kopplat till trakasserier på grund av etnisk tillhörighet? De är trots allt 

prejudicerande och innehåller av denna uppsats att döma, tendenser som kan betraktas vara en 

del av strukturell etnisk diskriminering i svenskt arbetsliv.                   

                                                           
160 Teorier om att dela in människor i raser förkastas, jfr: Regeringens proposition 2007/08:95 – Ett starkare 

skydd mot diskriminering s. 119 och Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 

om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, skäl 6. 
161 Se exempelvis SOU 2006:22, s. 288 och Carlson, Laura: Critical Race Legal Theory in a Swedish Context, 

Juridisk Tidskrift, vol. 12 nr. 1 2011/2012: s. 49. 
162 Se exempelvis European Commission, Country report Non-discrimination Sweden 2015, 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf, s. 

74 - hämtad 2017-03-09 och SOU 2016:87, s. 432. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-se-country_report_nd_final.pdf
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6. Slutsatser och vidare forskning 
 

Av studien framgår vikten av att den som upplever sig trakasserad på grund etnisk tillhörighet 

tydligt måste påtala detta för arbetsgivarföreträdaren, för att den ska få insikt i att dennes 

handlande är oönskat. Vikten av att tydligt påtala upplevda trakasserier gäller även i fall där 

trakasserier sker mellan arbetstagare, eftersom arbetsgivarens kännedom om eventuella 

trakasserier får till följd att en utrednings- och åtgärdsskyldighet träder i kraft. I rättspraxis 

förefaller sig emellertid insikt och kännedom bedömas före den utsattes upplevelse av 

kränkande handlingar eller beteende. Analysen belyser en särskild problematik i rättsfall 

rörande etniska trakasserier när det råder en tuff jargong på arbetsplatserna. En rå jargong tycks 

försvåra möjligheten att påtala, få insikt och ha kännedom om att etniska trakasserier kan 

föreligga. I analysen åskådliggörs även AD:s bristande förmåga att utgå från den utsattes 

upplevelse på det sätt som förarbeten klargör, vilket gör att de rättsliga bedömningarna kan 

ifrågasättas utifrån det raskritiska perspektivet. Studien visar också att AD inte tillämpar regeln 

om bevisbörda enligt den bevislättnad som EU-direktiv gör gällande. AD:s sätt att använda 

bevisregeln medför att personer som upplever sig trakasserade med hänsyn till sin etniska 

bakgrund får svårt att vinna bifall i AD. Sammantaget blir konsekvenserna av AD:s domskäl 

och domar en förstärkning av strukturell etnisk diskriminering i svenskt arbetsliv.   

 

För vidare forskning vore det intressant att undersöka arbetsgivarnas arbete med att förebygga 

trakasserier genom aktiva åtgärder. Eftersom lagen om aktiva åtgärder mot trakasserier nyss 

trätt i kraft vid tidpunkten för denna studie, bör ett sådant forskningsuppdrag genomföras först 

om något år. En undersökning om aktiva åtgärder mot trakasserier skulle förslagsvis kunna utgå 

från empiriskt inhämtat material från arbetstagarsidan. Detta med tanke på att arbetsgivarna kan 

vara rädda om sina varumärken och möjligen därför inte förmår att besvara frågorna med 

samma objektivitet.    
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Källförteckning  

 

Internationell rätt 

Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 
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