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Abstract  
 
At this time writing, Sweden has reached a record high immigration from countries both within and 

outside the EU. In correspondence with this massive migratory movement the question of integration 

becomes prioritized and one of the aspects arising due to this is the possibility to access the labor 

market. Analyzing the Swedish labor market situation, it is shown by evidence that there is an 

extensive ethnic discrimination that is partly linked to the recruitment process. Legislators both from 

Swedish and European level have issued acts to prevent employment discrimination because of 

ethnicity in order to maintain the protection of the fundamental right to non-discrimination and equal 

treatment.  

On the other hand, in support with legislation there is a possibility for the employer to justify indirect 

discrimination in the recruitment procedure by applying a criterion for certain language skills. 

Furthermore, this language criterion can occur to be a particular disadvantage for people who do not 

master the Swedish language fluently as a native.  In order to justify a discriminatory act like this, the 

court must investigate whether the criterion is proportionate by applying a proportionality test.  

This study intends to investigate and analyze the case-law on ethnic discrimination disputes derived 

from the Swedish Labor Court and the European Court of Justice and throughout that establish if the 

Swedish Labor Court case-law is compatible with EU-law.  In order to answer the research questions, 

a legal dogmatic method has been used in combination with an EU legal method. 

The investigation shows that the Swedish Labor Court is addressing the principle of proportionality in 

a manner of minimum standards which mainly focuses on the underlying reasons for the action that is 

linked to benefit the interest of the employer. The investigation also shows that the Swedish Labor 

Court lacks to obtain the standards that is set in provision of the burden of proof that is set by EU-law 

and Swedish law.  
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1. Inledning  
 

“Arbete är grunden för all välfärd och folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. 

Reformerna bygger på uppfattningen att arbete är en social rättighet och en väg till 

självförverkligande och ett meningsfullt liv. Det präglas av insikten att arbete ger människor mycket 

av deras identitet och självkänsla.“ 1 

 Ovannämnda citat hänför oss tillbaka till 1970-talet då regeringen redan under den tiden 

belyste arbetets betydelse för individen och dess betydelse för nationen. Så som folkets arbetsvilja är 

viktig för nationens tillgång, är även folkets möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden ytterst 

relevant för att åstadkomma denna välfärd. När en arbetssökande eftersträvar tillträde till 

arbetsmarknaden finns det en rad rättsnormer som står till befogenhet. Trots gällande rättsnormer finns 

det studier och statistik som styrker att det finns individer som på grund av sitt utländska ursprung har 

svårare att tillträda arbetsmarknaden i jämförelse med individer med svenskt ursprung2, i Sverige går 

dessa individer under benämningen “invandrare och utrikes födda”.3 Regering, riksdag, myndigheter 

som såväl forskning menar att det är strukturell diskriminering som ligger bakom den rådande 

exkluderingen vid inträdande till arbetsmarknaden och för invandrarnas underordning i arbetslivet.4 

 Följden av strukturell diskriminering innebär att principen om människors lika värde inte 

upprätthålls vilket utgör ett allvarligt problem i det demokratiska samhället.5 Sedermera är 

konsekvenserna med att äventyra med denna princip djupgående och berör aspekter som ligger utanför  

Sveriges gränser. Principen om alla människors lika värde är ett fundament i vår demokrati som 

fastställer att det är en mänsklig rättighet att skyddas mot diskriminering.6 Principen finns lagfäst i 

svensk grundlag och förbjuder diskriminering av människor på grund av nationellt, etniskt ursprung 

eller språklig tillhörighet.7 Skyddet mot etnisk diskriminering genomsyras av unionsrättsliga 

bestämmelser som framgår i konventioner, fördrag och direktiv vilket Sverige implementerat i syfte 

för att upprätta principen om likabehandling och icke-diskriminering.    

 Diskrimineringsförbudets regelverk syftar till att förbjuda missgynnande särbehandling av 

personer med skyddade egenskaper och etnisk tillhörighet utgör en av dessa skyddade 

                                                             

1 Prop. 1975/76:101 Förslag till arbetsrättsreform, s.7 
2 SOU 2014:41, Statistiska centralbyrån, Integration – ett regionalt perspektiv, Rapport 3(2010) s.86-88, 
3 SOU 2014:41 s.86-88, Schömer, Eva, Intersektionella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv (2012)      

Birgitta, E. Örjan, &  M. Jonas, eds. Nedslag i arbetsrätten. s. 174 
4 SOU 2005:56 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige s.25  
5 SOU 2005:56 s.22 
6 Fisher, David I, Mänskliga rättigheter: en introduktion (2015) s.13, Samt Sigeman, Tore & Sjödin, Erik Arbetsrätten: en 

översikt (2013) s.141 
7 1 kap 2 § Regeringsformen (1974:152) 
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diskrimineringsgrunder. Samtidigt finns det lagstadgad möjlighet att under vissa omständigheter 

rättfärdiga en missgynnande särbehandling. Att en arbetsgivare uppställer ett språkligt kriterium i ett 

rekryteringsförfarande är ett sådant undantag. Dock kan detta leda till att arbetssökande med annat 

modersmål än svenska missgynnas och gallras bort vid rekryteringsförfarandet till fördel för en 

kandidat med svensk härkomst. För att ett sådant språkligt undantagskriterium ska rättfärdigas enligt 

lag behöver den därför vara proportionerlig. Detta innebär en prövning av tre förutsättningar; att det 

finns ett berättigat syfte med kriteriet och om det är såväl nödvändigt som lämpligt att tillämpa i det 

aktuella fallet. Hur domstolar tillämpar och tolkar detta proportionalitetskrav har därför en stor 

betydelse för att säkerhetsställa att förbudet mot diskriminering upprätthålls.                                                                      

 Kravet på proportionalitetsprövning har utvecklats av EU-domstolen och utgör ett betydande 

tolkningsverktyg i domstolens rättstillämpning. Genom Sveriges medlemskap i EU har en ny 

utmanande roll tillkommit svenska rättstillämpare, vilket är att bidra med att upprätthålla en 

sameuropeisk rättsutveckling. Genom internationalisering av rätten har de nationella domstolarnas 

makt ökat påtagligt8 vilket i sin tur innebär att behovet av en enhetlig tolkning och rättstillämpning är 

central för EU-rättens fortlevnad.9 Sedan införandet av det civilrättsliga diskrimineringsförbudet mot 

etnicitet 1994 har endast ett ytterst fåtal mål i Arbetsdomstolen lett till att domstolen konstaterat att 

diskriminering förelegat.10 Eva Schömer menar att en av förklaringarna kan vara det juridiska systemet 

och domstolarnas sätt att hantera mål om diskriminering.11                                                        

 Genom influens av det precis anförda väcktes ett intresse att utreda för hur Arbetsdomstolens 

system för rättstillämpning ser ut när en diskriminerande åtgärd ställs under prövning för 

rättfärdigande, samt om denna rättstillämpning i tillräcklig utsträckning harmoniserar med EU-rätten.  

 

 

 

 

                                                             

8  Fredrik Wersäll, En ökad domarmakt, SvJT (2017), http://svjt.se/svjt/2017/2  
9  Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning (2011).  s.21 
10 Schömer, E. Etnisk diskriminering, en rättslig paradox. Festskrift till Catharina Calleman : i rättens utkanter. (2014) 

s.357 
11 Schömer, E. Etnisk diskriminering, en rättslig paradox, (2014)  s.357 

http://svjt.se/svjt/2017/2
http://svjt.se/svjt/2017/2
https://lnu.se/personal/eva.schomer/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-38114
https://lnu.se/personal/eva.schomer/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-38114
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att genom en rättsfallsanalys kartlägga och analysera för hur 

Arbetsdomstolens och unionsrättens system för rättstillämpning ser ut vid etniska 

diskrimineringstvister. Vidare syftar uppsatsen att utreda om Arbetsdomstolens praxis är förenlig med 

EU-rätten. Studiens syfte härleds med hjälp av följande frågeställningar: 

 -  Hur tillämpar arbetsdomstolen proportionalitetsprincipen i sin rättspraxis avseende mål om etnisk 

diskriminering? Vilka faktorer har varit avgörande för AD:s bedömning? 

- Till vilken utsträckning står AD:s rättspraxis förenlig med EU-rättens krav vad det gäller skydd mot 

etnisk diskriminering i arbetslivet?  

   1.2 Metod 

För att uppnå studiens syfte har en rättsdogmatisk metod tillämpats vilket är en arbetsmetod som 

används för att fastställa gällande rätt genom att konsultera de rättskällor som finns inom rätts-

källeläran.12 I kombination med den rättsdogmatiska metoden har även den EU-rättslig metoden 

använts i uppsatsen.13                                                                                                                             

 Genom rättsdogmatisk metod utges utrymme för en kritisk granskning av gällande rätt och de 

värderingarna som ligger till grund för denne.14 För att kunna använda den rättsdogmatiska metoden 

behövs det en insikt i rättskälleläran och normhierarkin. Enligt rättskällornas dignitet betraktas lagtext 

som primär i hierarkin därefter råder prejudikat, förarbeten, domstolspraxis, doktrin och juridiska 

artiklar.15 I denna studie har förarbeten till diskrimineringslagen tilldelas stor vikt eftersom en sådan 

granskning ger insikt i det tilltänkta syftet med lagen och hur den är avsedd att tillämpas.16 Med tanke 

på att det språkliga undantagskriteriet inte framgår i lagtext utan exemplifieras av regeringens 

proposition blir denna rättskälla särskilt relevant. Domstolarnas rättstillämpning, rättspraxis, illustrerar 

hur lagregler utspelar sig i praktiken och betraktas som gällande rätt.17 Rättspraxis illustrerar även vart 

lagen inte fungerar eller om den bör ändras.18 Praxis fyller därför en ledande betydelse i denna uppsats 

i syfte för att kartlägga hur etnisk diskriminering på grund av infört språkkrav förekommit och hur 

domstolen motiverar sin rättstillämpning i en sådan tvist. Valet av rättsfall som använts från 

                                                             

12 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod (2015) s.203, Aleksander Peczenik, Juridikens allmänna läror (2005) s.144    
13 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida. s.34-38 
14 Peczenik, A (2005), s. 249 
15 Bernitz, Ulf. Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder (2014) s. 31 
16 Lehrberg, Bert (2015) s. 26-27,167.  
17  Peczenik, A. (2005) s. 155  
18 Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, Diskrimineringslagen: från princip till praktik (2014) s.249 
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arbetsdomstolen är de som tydligast aktualiserar hur den diskriminerade åtgärden formats utifrån den 

etniska diskrimineringsgrunden samt domstolens argumentationsteknik i rättsfallet. Selektionen är 

även inspirerad av doktrin och juridiska tidskrifter där specifika mål har varit centrum för den rättsliga 

debatten. Denna typ av selektion kan med bakgrund av kommentarer från juridiska aktörer skapa en 

bredare förståelse för domstolens bedömningsgrunder samt målens betydelse i ett bredare rättskontext. 

För att begränsa urvalet av rättsfall till en hanterbar volym utreds enbart fyra rättsfall om indirekt 

diskriminering från Arbetsdomstolen i syfte för att få möjlighet att utarbeta bredare fördjupning i 

analysarbetet. Avseende val av EU-praxis är selektionen mer riktad mot rättsfall som aktualiserar 

direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung19, vilket endast är ett 

mål kallat Feryn-fallet20 om direkt diskriminering. Även två rättsfall som aktualiserar förordningen nr 

492/2011 om språkliga undantagskriterium används i uppsatsen.21 Med tanke på att urvalet av rättsfall 

både aktualiserar direkt och indirekt diskriminering redogör rättsutredningen i uppsatsen för båda 

diskrimineringsformerna.                                                                                                                

 Användningen av doktrin och juridiska tidskrifter fyller en kompletterande funktion i 

uppsatsen genom att besvara rättsliga frågeställningar där lagen inte är entydig.22 Även därtill har 

forskning och statistik som publicerats av statens offentliga utredningar (SOU) och Statistiska 

Centralbyrån använts för att illustrera hur diskriminering på grund av etnicitet ter sig på 

arbetsmarknaden.                                             

  EU-rättslig metod används som tillvägagångssätt för att hantera EU-rättsliga källor vilket 

skiljer sig mot svensk normhierarki. Vid studier av EU-lagstiftning placeras en stor vikt vid att förstå 

unionsrättens normhierarki. Unionsrättens källor är indelade i primärrätt, sekundärrätt och icke-

bindande rättsakter. Primärrätt befinner sig högst upp i den europeiska rättsordningen och består av ett 

fördragsverk som lägger grunden för unionens befogenheter, beslutsordning och verksamhet. 

Unionens sekundärrätt består av förordning, direktiv och beslut. Icke-bindande rättsakter utgör softlaw 

vilket består av yttranden, handlingsprogram och rekommendationer.23 Genom Sveriges medlemskap i 

EU innebär det att den svenska staten och dess myndigheter har en skyldig till att agera enligt EU-

rätten. Således innefattar denna obligation att en beaktning i rättsakter som utfärdats av EU:s 

                                                             

19 Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 

ursprung.  
20 Mål C-54/07 Firma Feryn ECR I-5187 
21 Mål 379/87 Groener mot Minister for Education and City of Dublin och   Europeiska kommissionen mot konungariket 

Belgien C-317/14.  
22 Hyden & Hydén, Rättsregler – En introduktion till juridiken (2011) s.162. 
23 Rönnmar Mia, Den svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU - samspel och konflikter under 20 år (2015)  

s. 283, Samt 23 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder (2014) s.157-158 
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institutioner, som såväl EU domstolens rättspraxis, måste intas i den nationella rättstillämpningen.24  

EU-domstolens rättspraxis betraktas som ett komplement till den skrivna rätten och vid tillämpnings-

problem spelar rättspraxis central roll genom en så kallad predjukatstolkning.25 EU-praxis fyller även 

en framträdande roll i form av förstahandsavgörande genom att bidra med vägledning för de nationella 

myndigheterna i frågor om hur EU:s rättsakter skall tillämpas.26                                                                                                     

 I denna uppsats har proportionalitetsprincipen tillämpats som tolknings- och analysverktyg. 

Principen innebär att vidtagna åtgärder för att uppnå ett visst ändamål inte får vara mer betungande 

eller långtgående än vad som anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.27 För att kunna 

applicera proportionalitetsprincipen som ett analysverktyg har hänsyn tagits till hur domstolarnas 

proportionalitetskrav har beskrivits i lagmotiv, förarbeten och juridisk doktrin vilket sedan placerats i 

relation med hur principen i praktiken har tillämpats. Principen har använts för kunna utreda vad 

Arbetsdomstolen kräver för att en diskriminerande åtgärd ska anses vara proportionerlig vilket sedan 

jämförts med hur unionsrätten tilltänkt att principen ska appliceras.   

 Proportionalitetsbedömningen har utförts genom att undersöka rättsfallen utifrån principens tre 

underprinciper.28 Första underprincipen är lämplighet vilken har använts genom att undersöka den 

diskriminerade åtgärdens ändamålsenlighet. Sedan har principens andra underprincip nödvändighet 

undersökts, det vill säga om åtgärden varit det minst diskriminerade handlingsalternativet. Den tredje 

principen som undersökts är proportion i strikt mening, vilken prövar huruvida domstolen gör en 

avvägning av parternas motstående intressen, en så kallad intresseavvägning.29                                        

 I analysen har även en undersökning av hur Arbetsdomstolen tillämpat bestämmelserna om 

omvänd bevisbörda utförts. Detta eftersom det ingår i uppsatsens syfte att analysera och kartlägga 

domstolens rättstillämpning. Det går även att tala för att en teleologisk tolkningsmetodik bitvis 

applicerats i uppsatsen genom att tolka bestämmelsen mot bakgrund av dess grundläggande funktion 

och syfte.30 

 

                                                             

24 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011). s.34-38 
25 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011). s.49 
26 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 19.3 
27  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014). s. 157-158 
28  Ibid. s. 157-158 
29 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011) s.262 
30 Ibid s.168-170 , se även Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014) s. 186 
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2. Arbetsmarknadens rådande läge  

Strukturell diskriminering kan illustreras i termer som exkludering, utanförskap och rasifiering vilket i 

grund och botten formats ur föreställningar av normer och ideologier. Dessa vedertagna normer och 

ideologier handlar främst om föreställningar som rangordnar människor utifrån nationalitet, etnisk 

bakgrund eller kulturell tillhörighet.31 Parallellt med rangordningen skapas etnisk maktordning i 

samhället som i sin tur orsakar över- och underordning, vars svenskar är överordnade och invandrare 

underordnade.32 Resultatet av denna maktordning kan utspela sig i en rad olika former. Detta är synlig 

bakom det faktum att individer med utländsk bakgrund typiskt sett utsätts för högre arbetslöshet, 

svårare att få tillträde till arbete, svårare att erhålla den tjänst som motsvarar deras utbildning, lägre 

löner, sämre karriärutsikter och tenderar att diskrimineras oftare i arbetslivet jämfört med infödda 

svenskar.33             

 Statistiska Centralbyrån påvisar att andelen förvärvsarbetare bland invandrargrupperna är 

betydligt lägre än personer med svensk bakgrund. Det framgår att andelen förvärvsarbetande inrikes 

födda är 79,4 procent mot kontrast med 58,7 procent för utrikes födda.34 Detta utgör en skillnad på 

drygt 21 procentenheter. Det framgår därtill att om personer med utländsk bakgrund hade haft samma 

förvärvsintensitet som personer med svensk bakgrund skulle ungefär 185 000 fler personer arbeta i 

Sverige år 2003.35 Samtidigt bedriver politiker och ekonomer intensiva diskussioner om hur man ska 

råda bot om den allvarliga arbetsbristen som skymtar om några få år. Den grova åldersfördelningen på 

arbetsmarknaden indikerar att andelen personer i de arbetsföra åldrarna kommer att minska drastiskt 

och lämna arbetsmarknaden. Bland de lösningar som står presenterade är insatser att öka 

sysselsättningsgraden för personer med utländsk bakgrund en av dem.36                                     

 I kombination med det framställda råder en annan faktor som har hög relevans i frågan. Under 

de senaste åren har invandringen till Sverige ökat och under förra året blev den rekordstor.37 En av de 

största anledningarna till invandringen beror på att människor flyr från krigsdrabbade länder.38 Av den 

anledningen går det inte att blunda för det faktum att en ökad integration för invandrare till den 

svenska arbetsmarknaden borde ha första prioritet.                                                                                        

  

                                                             

31 De los Reyes & Wingborg, Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige. En kunskapsöversikt, 2002:11 
32 SOU 2005:56 s. 31 
33 SOU 2005:56 s. 313 
34 Statistiska centralbyrån, Integrationen på arbetsmarknaden, - För vilka och var har den lyckats bäst? (2016) s.75-77  
35 Ibid. s.75-77 
36 Ibid. s.75-77 
37  Statistiska Centralbyrån, Rekordstor invandring under 2015, (2016)     
38  Statistiska Centralbyrån, Rekordstor invandring under 2015, (2016) 
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 Detta kan till synes betraktas som en dans på rosor då Sverige historiskt sett diplomatiserats av 

europeiska aktörer för sin framstående integration och invandringspolitik i kombination med den 

humanitära bilden som Sverige framställt.39 Mot en intensivare granskning blir det uppenbart att 

definitionen på integration skiljer sig från teori till praktik och ger därav inte en fullständigt rättvis bild 

på situationen. Om personer med invandrarbakgrund har ett arbete tycks de anses vara integrerade. 

Oavsett om man är läkare eller civilingenjör och tvingas jobba som städare eller pizzabagare anses 

man enligt den så kallade ”arbetslinjen” vara integrerad.40 Detta faktum styrks genom att Sverige anses 

ha världens bäst utbildade städ- och restaurangpersonal.41 Vidare innebär detta att den kulturella 

aspekten har större genomslagskraft i ett anställningsförfarande än den faktiska merit, kunskap och 

erfarenhet som individen i fråga besitter. Om den arbetssökandes kulturtillhörighet avviker från 

normen tenderar den att bli föremål för bortsortering och nedvärdering på arbetsmarknaden.42 

Forskning styrker detta med att påvisa att endast 40 procent utlandsfödda akademiker har kvalificerat 

jobb som speglar deras utbildning och kompetens jämfört med hela 90 procent av dem som är födda i 

Sverige.43                                                        

 Det är inte sällan den låga sysselsättningsgraden bland invandrare förklaras med bristande 

egenskaper. Till sådana bristande egenskaper hör bland annat kunskaper i svenska till. En närmare 

granskning visar dock att kunskaper i svenska knappast är en tillräcklig förklaring till de skillnader 

som råder i villkor och inträde på arbetsmarknaden. Även om kunskaper i svenska kan komma till att 

vara en viktig faktor, fasthåller forskningsbevis att det inte är en tillräcklig förklaring. Det är orimligt 

att en tjänst som journalist i förhållande till kemist, eller djurskötare och sjuksköterska, efterfrågar 

likvärdiga språkkrav. Att överhuvudtaget anse att dialekter och språklig brytning har relevans för 

inträde på arbetsmarknaden bör i sig betraktas som diskriminering. Den relevanta faktorn här är istället 

om det finns språkliga hinder till en fungerande kommunikation och vilken kommunikation som är 

nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Därutöver visar forskning att olika brytningar 

erhåller olika acceptans, det är mer acceptabelt att bryta på norska, engelska eller tyska än på turkiska, 

arabiska och somaliska. En övergripande tolkning av det hela är att språkkrav i svenska i vissa fall 

utgör ett relevant krav men i andra fall kan vara ett gömt motiv för etnisk diskriminering.44 

                                                             

39  SOU 2005:41 Bortom vi och dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering s.52 
40  SOU 2005:41  s.52 
41 Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta flyktingar (2004) s.129 
42  SOU 2006:59 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Arbetslivets (o)synliga murar: s.226-230 
43  Berggren, Katarina och Omarsson, Abukar. 2001. Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för 

utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet. Arbetsmarknadsstyrelsen. 2001:5. s.7 
44 SOU 2005:56 s. 279-281, se även Rapport Integration 2003:46.  
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3. Skydd mot diskriminering i internationell rätt  

3.1. Det globala skyddet  

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet har under de senaste decennierna haft en turbulent 

uppbyggnad av lagstiftning, varvid internationella aktörer stiftat olika rättsdokument med ambitionen 

att etablera ett stabilt skydd mot diskriminering. Ett av dessa ankom i svensk arbetsrätt genom de 

Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna som fastställer att det är en mänsklig 

rättighet att skyddas mot diskriminering.45 I samband med detta har FN kritiserat den svenska 

lagstiftningen mot etnisk diskriminering för dess brist i att värna om principen om likabehandling och 

icke-diskriminering4647.            

 Första artikeln i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter stadgar att alla människor 

är födda fria och lika i värdighet och rätt.48 I andra artikeln tydliggörs människors lika värde och rätt 

utifrån principen om icke-diskriminering som innebär att var och en är berättigad de fri- och rättigheter 

som uttalas i förklaringen oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Denna allmänna 

förklaring är ett politiskt dokument som ratificerades av Sverige 1948, emellertid anses det inte som 

formellt juridiskt bindande. Dock avser delar av den, såsom andra artikeln, att betraktas som 

internationell sedvanerätt.49 Det är synligt ur förarbeten till diskrimineringslagen att FN:s allmänna 

förklaring haft en inverkan i lagstiftandet, särskilt vad det avser första och andra artikeln om 

människors frihet och lika värde samt förbudet mot diskriminering.50 Diskrimineringsförbudet 

avseende etnisk diskriminering tillskrivs ytterligare i tre FN-specialkonventioner. Dessa är av juridisk 

bindande karaktär och går under följande benämning; rasdiskrimineringskonvention51, FN:s 

                                                             

45 Fisher, David I. (2015) s.13; Sigeman, Tore & Sjödin, Erik (2013). s. 141 
46  FN har under tredje tillfällen anmärkt på Sveriges bristande arbete för att främja jämlikhet och likabehandling  Svenska 

Dagbladet, Sverige kritiseras hårt av FN, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-kritiseras-hart-av-fn_8547192.svd, 

Hämtad 20170117. 
47 FN:s rasdiskrimineringskommitté riktade bland annat kritik mot Sverige för avsaknaden av den regering som 

konventionens målsätter, Prop 1993/94:101, Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 

27-29 
48  FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter Artikel 1  
49 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, (2015) s.18 samt Fisher, David (2015) s.21-23  
50 SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, s.211. 
51  Konventionen klargör huvudsakligen alla människors lika värde och rättigheter utan distinktion med hänvisning till ras, 

hudfärg eller nationalitet. Konventionen stadgar att diskriminering på grund av ras eller etnicitet är förkastlig och 

orättfärdig samt hindrar goda förhållanden nationerna emellan.20 Artikel 5 punkt E i, i konventionen stadgar likhet inför 

lagen oberoende av exempelvis nationalitet eller etniskt ursprung samt rätten till arbete och rättvisa arbetsförhållanden.  
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konvention om sociala och kulturella rättigheter samt 52 ILO-konventionen nr 111 om diskriminering 

vid anställning och yrkesutövning. 53   

3.2 Det regionala skyddet 

På regional nivå finns Europakonventionen som syftar till att tillförsäkra enskilda rättigheter i 

förhållande till staten och är en grundläggande frihet. Sverige implementerade konventionen år 1953 

och konventionen ansågs som en normgivande instans för internationella mänskliga rättigheter.54 

Genom anslutning till konventionen är konventionsstaterna obligerade att upprätthålla konventionens 

skydd inom den egna jurisdiktionen.55 Konventionen innehåller bestämmelser om förbud mot 

diskriminering som föreskriver att åtnjutande som anges i konventionen säkerställas utan någon 

åtskillnad på grund av bland annat ras, hudfärg, språk eller nationell tillhörighet.56 Förbudet avser 

direkt diskriminering och indirekt diskriminering.57 Konventionen är inget generellt förbud mot 

diskriminering utan förbjuder endast att en konventionsstat behandlar människor olika vad det gäller 

rättigheter i konventionen.58 En generell förbudsreglering föreskrifts i protokoll nr 12 som Sverige inte 

valt att ratificera. Konventionens efterlevnad övervakas av Europeiska Rådet och dess tillämpning 

granskas av Europadomstolen. Som följd obligeras svensk domstol, inkluderat arbetsdomstolen, att 

följa europadomstolens praxis och genomföra konventionskonform tillämpning. Detta innebär att 

svensk lagstiftning skall tolkas utifrån att det uppfyller Europakonventionens krav, även då tidigare 

rättspraxis eller förarbeten frångås.59 

3.3 EU 

Enligt närhetsprincipen ska gemensamma lösningar på EU nivå endast regleras avseende frågor som 

inte kan lösas på nationell nivå. Med detta medför att några områden inom EU innefattar heltäckande 

reglering och andra inte. Vad det avser områden inom icke-diskriminering/likabehandling är EU-

                                                             

52 Konventionen representerar en målsättningskonvention och innehåller förpliktelser berörande bland annat rätten till 

arbete, rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor avseende lön och befordran.  

 
53 Ratificerades 1962 därvid Sverige förbundit sig att utforma och tillämpa en nationell politik som avser att främja 

likställdhet vad det gäller möjligheter och behandling i fråga om anställning och yrkesutövning i syfte för att avskaffa 

diskriminering på grund av  bland annat ras, hudfärg och nationellt ursprung,   

 
54 Prop 1993/94:117, Inkorporering av Europakonventionen och andra fri – och rättighetsfrågor.  s.33 
55 Europakonventionen Artikel 1, se även Fisher, David L s. 41 
56 Europakonventionen Artikel 14  
57 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, (2015) s. 22 
58 Fisher, David I. (2015)  s.70 
59 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014).  s. 171 
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regleringen både omfattande och heltäckande.60 Att EU infinner ett intresse att involvera sig inom 

arbetsrättsliga förhållanden beror på flera faktorer. Delvis för att upprätta grundprinciperna om fri 

rörlighet, men även som ett medel för att skydda och utveckla arbetsskapande resurser.61 Följande 

kapitel avser att framföra den antidiskrimineringsrätt som råder på EU-nivå och dess förhållande till 

svensk rätt.  

3.3.1 Primärrätt  

Unionsfördraget drivs av grundvärden vilka präglar hela unionsrättens uppsättning. Dessa grundvärden 

eftersträvar en heltäckande gemenskap inom unionsväsandet och består av respekt för människans 

värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna inklusive rättigheter 

för personer som tillhör en minoritetsgrupp.62 I EU stadgan framgår det att diskriminering är förbjudet 

på fler grunder, bland annat ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung. Därvid framgår det även i 

stadgan att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.63                                               

  I enlighet med den primärrättsliga regleringen inom EU, fastställer Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt att all diskriminering som hänför sig till nationalitet är förbjuden.64 Därtill 

framgår det att europaparlamentet och rådet erhåller kompetens att anta bestämmelser för att förbjuda 

diskriminering.65 Vid utformning och genomförande av unionens politik och verksamhet ska unionen 

bekämpa all diskriminering som hänför sig till ras eller etniskt ursprung och religion eller 

övertygelse.66 Med stöd av rådets tillskriva befogenheter och i samråd med parlamentets medgivande 

skall lämpliga åtgärder vidtas för att bekämpa diskriminering genom lagstiftningsförfarande.67 Därtill, 

återfinns ett styrkande diskrimineringsförbud mot nationellt ursprung som är specifikt riktat mot 

anställnings- och arbetsvillkorsförhållanden.68 Rättighetsstadgan är en rättsakt som är influerad av 

likabehandlingsprincipen och som råder på primärrättslig nivå. Rättighetsstadgan reglerar att all 

diskriminering som bland annat hänför sig till etniskt- och socialt ursprung samt hudfärg ska vara 

förbjuden.69  

                                                             

60 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, (2011) s.611 
61 Ibid. s.17 
62 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag 2007 nr 306/1, Artikel 2 
63 Europeiska unionens stadga, artikel 21 p 1 och artikel 22 
64 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 18 
65 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 18 
66 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 10 
67 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 19 
68 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 45.2 

69 Rättighetsstadgan Artikel 21, Nyström, Birgitta (2011) s. 168 
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3.3.2 Sekundärrätt 

 Direktiv är en rättsakt inom sekundärrätten som föreskriver resultat som varje medlemsstat ska 

förverkliga inom viss införlivandetid i landet inom ramen för sin nationella rättsordning.70 Direktiv 

överlåter medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för implementering i nationell 

lagstiftning mot förutsättning att direktivets uppsatta målsättning uppfylls.71 Direktivbestämmelser ska 

genom direktivkonform tolkning beaktas mot bakgrund av EU-rätten och EU:s allmänna rätts-

principer.72 Huvuddelen av EU:s arbetsrätt består av direktiv i syfte för att tillstå med flexibilitet och 

anpassningsbarhet i förhållande till medlemsstaternas varierande arbetsrätts- och 

arbetsmarknadssystem.73           

 För att fullfölja principen om likabehandling verkställdes bland annat direktivet 2000/43/EG 

om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 

ursprung. Direktivet utmärker en unionsenlig ram för bekämpning av diskriminering på grund av ras 

eller etniskt ursprung.74 Det var i enlighet med artikel 13 EG-fördraget om möjligheten att vidta 

lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering som bidrog till antagandet av detta direktiv75, med 

motivet att rasdiskriminering kan undergräva förverkligandet i målet med fördragen med särskild 

hänsyn till hög sysselsättningsnivå, levnadsstandard samt ekonomisk och social sammanhållning.76 

Direktivet ratificerades i svensk lag under införlivande av diskrimineringslagen 200877 och är ett 

minimidirektiv.78 Med det inbördes får medlemsstaterna inte införa regler som går längre än vad som 

anges i direktivet.79 Direktivet stadgar förbud mot direktiven direkt och indirekt diskriminering80 och 

är tillämpligt inom privat och offentlig sektor.81 Direktivets tillämpningsområden omfattar alla 

förhållanden som berör anställningsvillkor inom alla verksamhetsområden.82 Medlemsländerna har 

med stöd av direktivet undantagsmöjlighet från diskrimineringsförbudet på grund av ras eller etniskt 

ursprung mot förutsättning att det motiveras av ett verkligt yrkeskrav som är avgörande och 

nödvändigt för yrkesverksamhetens natur. Målet med åtgärden behöver därtill vara legitimt och kravet 

                                                             

70 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2015) s.56 
71 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 288.3  
72 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011) s.189 
73 Fribergh. E & Kjærum.M, En handbok i europeisk diskrimineringsrätt, (2011),  

C. Barnard, EU Employment Law, Oxford University Press, (2012) s. 61 
74 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 1 och 2.  
75 Nyström, Birgitta (2011) s.168 
76 Nyström, Birgitta (2011) s. 201 
77 Regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, 
78 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 6 
79 Rådets direktiv 2000/43/EG Artikel 6 
80 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 2 
81 SOU 2002:43 Ett utvidgad skydd mot diskriminering, s.516-518 
82 SOU 2002:43 s. 518 
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proportionerligt och appliceras utan hinder för artikel 2.1 och 2.2 83                                                                                                                                                        

 I målet C-54/07 Firma Feryn aktualiseras direktivet mot etnisk diskriminering 2000/43/EG, 

där EU-domstolen tilldelas tolkningsföreträde i en belgisk tvist. Målet avser att utreda huruvida 

arbetsgivaren har tillämpat en direkt diskriminerande anställningspolicy. Omständigheterna hänför sig 

till att företagets direktör offentligt uttalat att han inte kommer att anställa personer med utländsk 

härkomst vilket direktören motiverar med att bolagets kunder upplever en motvilja till att ge dessa 

arbetstagare tillträde till deras hem under arbetets utförande. Direktören anmärkte på att det råder ett 

tufft ekonomiskt läge i branschen och att kundernas krav intar första prioritet. Med hänvisning till att 

det inte finns bevis på att någon arbetssökande blivit avböjd tjänsten på grund av etnisk tillhörighet 

avslog den inhemska domstolen talan. Tvistefrågan var då om detta uttalande, som utgör en hypotetisk 

karaktär och som inte skett i praktiken, kan innefattas i direktivet utan att uppfylla rekvisitet 

”identifierbar person”. EU-domstolen anförde att direkt diskriminering förelåg och direktivet inte 

begränsas av att det inte finns en identifierbar person. EU-domstolen motiverade sin rättstillämpning 

med att hänvisa till direktivets syfte- att utveckla en socialt integrerad arbetsmarknad. Direktören 

uttalande ansågs ha avskräckt individer från att söka arbete på bolaget, som i sin tur enligt EU-

domstolen betraktas som ett hinder för att utveckla en socialt integrerad arbetsmarknad.84                                                                             

 Generaladvokaten Poiares Maduro yttrar i förslaget om avgörande till Feryn-fallet att om 

direktivet endast betraktas som tillämpligt i fall med identifierbara klagande personer som har sökt en 

viss tjänst finns det risker likabehandlingsprincipens effektivitet i arbetslivet inskränks. Maduro menar 

att det första “urvalet” som sker i en rekryteringsprocess är vilka kandidater som söker en tjänst och 

inte gör det. Med det inbördes kan ingen förväntas söka en tjänst som i förväg fått kännedom om att de 

saknar chans att anställas på grund av dess etniska ursprung. Att inte beakta bolagets yttrande som en 

diskriminerande handling innebär enligt Maduro att blunda för den sociala verkligheten. Direktivet 

skall nämligen uppfattas som en del av en bredare politik för att utveckla förutsättningarna för en 

arbetsmarknad som främjar social integrering och att säkerställa utvecklingen av demokratiska och 

toleranta samhällen där alla kan vara delaktiga oavsett ras eller etniskt ursprung.85                            

   

                                                             

83 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 4 
84 Mål C-54/07 Firma Feryn, Förslag till förstahandsavgörande av generaladvokat Poiares Maduro fördraget den 12 mars 

2008 mål Firma Feryn. Se även Mia Rönnmar  Det svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU – samspel och 

konflikt under 20 år samt Nyström, Birgitta (2011). s.201 
85 Förslag till avgörande för mål Mål C‑54/07, punk: 15, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70156&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=503904 
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 Det är nu mer än ett decennium sedan direktivet kommit i kraft, dock finns det endast en dom, 

den ovan nämnda, som aktualiserar direktivet.86 Under detta decennium har antalet 

diskrimineringsanmälningar inom medlemsstaterna på grund diskrimineringsgrunden etnicitet varit 

totalt överlägsen i relation med övriga diskrimineringsgrunder. Diskriminering hänfört till etnisk 

tillhörighet är vanligast för arbetssökande under rekryteringsförfarandet eller bland anställda som 

missgynnas i lönehänseende, befordran och karriärutveckling.87 Vad det avser Sveriges anknytning 

med direktivet riktade Europeiska kommissionen år 2007 kritik för felaktig implementering. 

Kommissionen menade att den materiella rätten och formuleringen i svensk lagtext skilde sig alltför 

mycket från direktivets lydelse. Kommissionen identifierade även inkonsekvenser i bestämmelser som 

är avsedda att hjälpa offer vid diskriminering.88 År 2010 stängde kommissionen överträdelse-

förfarandet mot Sverige då tillräckliga åtgärder ansågs vidtagna.89        

 Förbud mot diskriminering i arbetslivet återfinns även i Förordningen (EU) nr 492/2011 

(tidigare 1612/68)90 vilken drivs av målsättningen att alla medborgare inom EU skall behandlas 

likvärdigt som värdlandets egna medborgare vid anställning. Innebörden av denna förordning är att de 

regler som medlemsstaterna stiftat är ogiltiga om de innebär direkt eller indirekt diskriminering av 

denna grupp.91 Dock framställs ett undantag i stöd med artikel tre som legitimerar en uppsättning av 

särskilda språkkunskaper ur motivering av anställningens särskilda natur.92 Mer om hur detta 

undantagskriterium aktualiseras i rättspraxis framställs i kapitel fem.  

  

 

 

 

                                                             

86 Chopin.I & Uyen Do.T, European Anti-discrimination Law Review (2011) s.13 
87 Ibid. s. 13 
88 Ibid. s. 34 
89 Pressmedelande från Kommissionen, 24 november 2010, IP/10/1550, “Equality: Commission welcomes compliance with 

EU race equality rules in Latvia and Sweden; closes infringement cases”. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-

1550_en.htm Hämtad: 2017.02.01 
90 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 45 
91 Nyström, Birgitta (2011) s. 134 
92 Ibid. s.134. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1550_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1550_en.htm
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4. Det etniska diskrimineringsskyddet i svensk rätt 

Diskriminering innebär att en individ utsätts för missgynnande som följer av en negativ effekt vilket 

kan leda till skada eller nackdel och som har samband med en diskrimineringsgrund.93 Begreppet 

diskriminering härstammar från EU-rätten och är influerat av principen om icke-diskriminering och 

alla människors lika värde.94 Etnisk diskriminering är förbjudet enligt svensk grundlag, där det enligt 

Regeringsformen framgår att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika 

värde och att det är förbjudet att diskriminera människor på grund av nationalitet, etniskt ursprung 

eller språklig tillhörighet.95 I grundlagen regleras det även att lag och annan föreskrift inte får medföra 

att någon individ missgynnas på grund av att denne tillhör en minoritet som hänförs till etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.96 Därtill hänvisar grundlagen till Sveriges åtagande 

av de bestämmelser Europakonventionen stadgar.97                                                                   

 Vidare stadgas diskrimineringsförbudet i svensk rätt genom diskrimineringslagen (2008:567). 

Denna lagstiftning avser att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för 

dels etnisk tillhörighet, men också kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.98 Lagstiftaren har i diskrimineringslagen 

definierat att med etnisk tillhörighet avses en persons nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller 

liknande förhållande.99 Termen “ras” som tidigare infann sig i lagtext är nu borttagen och omfattas 

istället av annat liknande förhållande. Detta motiveras enligt förarbetena genom att ordet ras i 

författningstexter riskerar att underblåsa fördomar.100 Med det sagda, utgör begreppet etnisk 

tillhörighet enligt lagtext både nationellt och etniskt ursprung vilket i sin tur består av skilda 

betydelser. En klargörande distinktion mellan begreppen beskrivs av lagens förarbeten. Med 

nationalitet avser det personer som tillhör samma nation såsom exempelvis svenskar, polacker och 

finländare. Medan etnisk tillhörighet utmärker det kulturmönster som råder mellan individer 

exempelvis samer och romer.101 Lagens definition av etnisk tillhörighet innefattar även förmodad 

etnisk tillhörighet. På så sätt konstateras det att diskrimineringsskyddet är sambundet med 

diskrimineringsgrunden och inte den enskilda individen i sig.102                                                             

                                                             

93 Prop 2007/08:95 s.117   
94 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) 
95 1 kap 2 § Regeringsformen (1974:152) 
96 2 kap 12–13 §§ Regeringsformen (1974:152) 
97 2 kap 19 § Regeringsformen (1974:152) 
98 1 kap 1 § Diskrimineringslag (2008:567) 
991 kap. 5 § 3p Diskrimineringslag (2008:567) 
100 Prop. 2007/08:95 s.119 
101 Prop. 2007/08:95 s.120, 496 

102 Prop. 2007/08:95 s. 485 
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 Lagen innefattar olika tillämpningsområden varvid arbetslivet utgör ett av dessa. 

Diskrimineringsförbudet omfattar arbetstagare, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, 

personer som söker eller fullgör praktik samt personer som står till förfogande för att utföra eller utför 

arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.103 Möjligheten att åberopa diskriminering möjliggörs vid 

en rad olika situationer. Generellt sett kan diskriminering åberopas inom ett vidsträckt omfång 

avseende alla moment under en anställningsprocess. Det kan exempelvis vara selektering av 

kandidater, intervjuförfarande, referenstagning och anställningsbeslut. Dock behöver anställnings-

beslutet inte vara avgörande för att etablera att diskriminering förelegat104 utan i situationer där en 

person som på grund av diskrimineringsgrunderna ”sållas bort” i ett tidigt skede av ett ansöknings-

förfarande eller innan ens en ansökan gjorts, kan även anses vara skäliga motiv för att åberopa 

diskriminering.105                                                                                                                                    

 För att diskriminering ska aktualiseras krävs det en kausalitet mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden. Sambandet kan vara av stark eller svag karaktär, vars starkast utgör avsiktlig 

diskriminering dock är en sådan avsikt inte nödvändig för att diskriminering ska aktualiseras. 

Diskrimineringsgrunden behöver inte heller vara det enda eller avgörande skälet till missgynnandet. 

Den som inte känt till diskrimineringsgrunden kan inte heller göra sig skyldig till diskriminering, det 

räcker inte med att man borde känt till den utan det krävs insikt.106 Diskrimineringslagstiftningen är 

tvingande vilket innebär att ett avtal som inskränker någons rättigheter och skyldigheter är utan 

verkan.107                                                                                                                                               

 Alla som gör förfrågan om arbete bör oavsett meriter anses vara i en jämförbar situation så till 

vida att de ska kunna räkna med ett korrekt bemötande och att deras förfrågningar behandlas utan att 

någon av diskrimineringsgrunderna tillmäts betydelse.108 Denna bestämmelse om meriternas irrelevans 

härstammar från praktiska händelser där arbetsgivare ljugit om att det inte finns något arbete att söka. 

Sådan förfarande har en förhindrande och avskräckande effekt mot vissa grupper från att söka sig till 

arbete.109 Därutöver står det i förarbetets lydelse att formulering i platsannonser inte täcks av 

diskrimineringsförbudet110 vilket speglar hur missgynnaderekvisitet tillämpats i svensk lagtext. Detta 

kan dock ifrågasättas i skenet av den så kallade Feryn-domen111 som dömde att diskriminerings-

                                                             

103 Prop. 2007/08:95, s, 499 
104 Prop. 2007/08:95, s. 499 
105  Prop. 2007/08:95 s. 135. 
106 Malmberg, Jonas Bevisning i diskrimineringstvister, Nr 4 (2001/02) s. 806 
107 1 kap. 3 § Diskrimineringslag (2008:567) 
108 Prop. 2007/08:95 s. 135. 
109 Prop. 2007/08:95, s. 135 samt Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard (2015) s. 137  
110 Prop. 2007/08:95, s, 499 
111 Mål C-54/07 Firma Feryn  
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skyddets tillämplighet även skulle gälla vid platsannonsering.                                    

 Till det anförda är det nämnvärt att lyfta upp arbetsgivarens arbetsledningsrätt som är en 

grundläggande princip inom arbetsrätten. Arbetsgivaren erhåller fri antagningsrätt vid anställnings-

beslut, dock begränsas denna rättighet av bland annat förbudet mot diskriminering. Vid en situation 

som avser diskriminering ska arbetsgivaren argumentera för att anställningsbeslutet inte hänför sig till 

diskriminering utan till andra grunder. En sådan grund kan exempelvis vara personlig lämplighet112, 

vilket enligt Arbetsdomstolen kan handla om en samlad bedömning av samarbetsförmåga, ledarskaps-

förmåga, språkkunskaper, flexibilitet och stresstålighet.113                                                                                                                                                            

  Diskriminering tar sig i uttryck genom olika diskrimineringsformer, enligt lagtext är dessa 

former direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 

diskriminera.114 Som nämnt behandlas endast direkt och indirekt reglering i denna uppsats och  

nästkommande avsnitt avser att överskådligt redogöra för formernas rättsliga ramar på svensk och 

europarättslig nivå.  

4.1 Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering på grund av diskrimineringsgrunden etnicitet går under en snarlik definition 

inom Europakonventionen, EU-rätt som så väl svensk lagstiftning. I direktivet om likabehandling av 

personer oavsett etniskt ursprung anges det att direkt diskriminering anses förekomma när en person 

på grund av ras eller etniskt ursprung behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, 

har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation115. Grunden för att identifiera om 

direkt diskriminering ägt rum uppbyggs kring tre rekvisit; missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband.116            

 Den första indikatorn på direkt diskriminering är missgynnande vilket innebär att personen 

försatts i sämre situation eller gått miste om en förbättring som bidrar till faktisk förlust, obehag eller 

något liknande.117 Missgynnandet kan exempelvis utspela sig genom att inte bli kallad på intervju118 

eller att inte få en anställning119, varpå orsaken till missgynnandet inte anspelar någon betydelse för att 

uppfylla rekvisitet.120 Avseende missgynnande rekvisitet har EU-domstolen utvidgat begreppet direkt 

                                                             

112 Fransson & Stüber (2015) s.63 
113 AD 2008 nr 47, AD 2005 nr 69,  AD 2006 nr 96, AD 2004 nr 44.  
114 1 kap. 4 § Diskrimineringslag (2008:567) 
115 Rådets direktiv 2000/43/EG Artikel 2.2.  

116 Prop. 2007/08:95 s 486-489. Se även Fransson & Stüber (2015) s.63-64 

117 Prop. 2007/08:95 s 486-489. Se även Fransson & Stüber (2015) s.63-64    
118 AD 2006 nr 96 
119 AD 2010 nr 91 
120 Fransson & Stüber, (2015) s. 64 
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diskriminering genom Feryn-fallet, där domstolen har fällt för direkt diskriminering utan att det finns 

en identifierbar person som anser sig blivit diskriminerad.121 I återspegling med gällande 

diskrimineringslag omfattar skyddet uttryckligen enbart i de fall där någon individ missgynnats vilket 

innebär att en lagändring i anslutning av EU-domstolens dom förefaller nödvändig. 122                              

 Den andra förutsättningen för att utreda om diskriminering ägt rum görs genom att avgöra om 

behandlingen är ogynnsam i jämförelse med en annan person i en likartad situation. Det kan både vara 

en faktiskt och hypotetisk jämförelse.123 Det tredje rekvisitet utreder om ett finns ett orsakssamband 

mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna.124  

 4.2 Indirekt diskriminering  
Diskriminering kan utspela sig under andra grunder än till följd av att personer i jämförbara situationer 

behandlas olika, utan det finns även diskrimineringsskydd för personer som i olika situationer 

behandlas lika. Detta går under benämningen indirekt diskriminering eftersom själva åtgärden inte 

skiljer sig utan det är effekten av denna som påverkar människor med olika egenskaper på olika sätt.125 

Indirekt diskriminering är en intresseavvägningsregel som finns stadgad i direktivet om 

likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung126 och har applicerats i svensk lag om indirekt 

diskriminering. I direktivet framställs det att indirekt diskriminering anses förekomma när en skenbart 

neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar 

personer av en viss ras eller ett visst etniskt ursprung jämfört med andra personer.127                    

Speglat med svensk diskrimineringslagstiftning innebär indirekt diskriminering när en individ särskilt 

missgynnas genom ett till synes uppställt neutralt kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt.128              

 Vid bedömning huruvida indirekt diskriminering ägt rum betraktas även här tre rekvisit; 

särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.129 Bedömning av indirekt diskriminering 

kan summeras i en tvådelad process. Den första delen innefattar rättsfakta vilket med andra ord 

innebär själva missgynnandet och det käranden ska bevisa, det vill säga jämförelsen. Definitionen av 

missgynnande är likställt med direkt diskriminering, att en individ försätts av faktisk skada eller 

obehag. I lagtext används uttrycket “kan komma till att särskilt missgynna” vilket i praktiken innebär 

                                                             

121  Mål C.54/07 Firma Feryn. Se även Fransson & Stüber (2015) s.64-65 
122  Fransson & Stüber (2015) s. 65 
123  Prop. 2007/08:95 s.487 
124  Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin (2014). s.27-29 
125  Fribergh. E & Kjærum.M, En handbok i europeisk diskrimineringsrätt (2011) s. 31 
126  Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 2.2 b  
127  Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 2.2 b  

128  1 kap. 4 § p 2 Diskrimineringslag (2008:567) 
129  Prop. 2007/08:95 s 490. 
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att uppsåtet med den till synes neutrala bestämmelsen inte behöver vara att utesluta någon grupp.130 

För att bedöma missgynnandet intas en prövning av jämförelserekvisitet, där en jämförelse mellan den 

diskriminerade jämförelsepersonens grupptillhörighet och någon annan grupp görs. För att den första 

processen ska fullbordas ska det finnas ett orsakssamband med diskrimineringsgrunden och ett 

särskild missgynnande på grund av samma diskrimineringsgrund.131                                                  

 Den andra delen av processen är intresseavvägning. Här ställs de negativa effekterna som 

bestämmelsen medför för den drabbade i relation mot behovet av att särskilt missgynna.132 Denna 

intresseavvägning mäts i egenskap av en proportionalitetsprövning som domstolen utför i syfte för att 

avväga om ändamålet med den tillämpade åtgärden varit berättigat och därmed nödvändigt.133 I en 

sådan bedömning tar domstolen hänsyn till om ändamålets uppfyllnad är nödvändig för 

verksamhetsbehovet.134          

 Diskrimineringsförbudet gäller inte för de fall arbetets natur och sammanhang gör det 

nödvändigt att ta hänsyn till diskrimineringsgrunden.135 För att ett sådant rättfärdigande av 

diskriminering skall legitimeras ska en prövning av tre förutsättningar föreligga; om det finns ett 

berättigat syfte med egenskapen, bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet och om det är 

nödvändigt som såväl lämpligt att tillämpa i den aktuella situationen.136  Enligt propositionen till 

diskrimineringslagen anges det att syftet med kriteriet ska vara viktigt och objektivt sett godtagbart.137 

I syfte för att kunna åberopa diskriminering på grund av ett missgynnande intar bevistekniska frågor 

första prioritet, av den anledningen avser nästa avsnitt att behandla det området. 

4.3 Bevisbörda 

Bevisfrågor i diskrimineringstvister har tilldragit sig stor uppmärksamhet på grund av arbetstagarens 

svårigheter att ta fram underlag för att styrka diskriminering. För att dessa bevissvårigheter inte ska 

hindra en effektiv tillämpning av likabehandlingsprincipen har EU-domstolen slagit fast att bevis-

bördan under vissa omständigheter ska läggas på arbetsgivarsidan.138 EU-domstolens praxis 

kodifierades i det så kallade bevisbördedirektivet139, där det framgår att bedömning av fakta som ger 

                                                             

130  Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin Diskrimineringslagen: från princip till praktik (2014) s.29 
131  Prop. 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet s.26-27. Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin 

(2014) s. 29 
132  Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, (2014) s.30 
133  Fransson & Stüber Diskrimineringslagen – En kommentar, (2015)  s 77.  
134  Ibid. s. 77 
135  2 kap 2 § 1 p Diskrimineringslag (2008:567) 
136 Fransson & Stüber (2015) s. 77 

137 Prop. 2007/08:95, s. 491 
138 Jonas Malmberg Bevisning i diskrimineringstvister (2001) s. 806-807 
139  Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering  
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anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering är en fråga anfört mot de 

nationella domstolarna, eller någon annan behörig instans, att i enlighet med nationell rätt och/eller 

praxis redogöra för.140 För att underlätta diskrimineringsförbudets praktiska genomslag har en särskild 

bevisbörderegel införts som utgör en presumtionsregel.141              

 Vad det avser bevisbördans formella genomslag i svensk rätt, yttrar Eva Schömer att regeln om 

omvänd bevisbörda har implementerats i svensk rätt i syfte för att harmonisera med unionsrätten. 

Vidare förklarar Schömer att vid prövning av bevisbörderegeln ställs två parter i delat ansvar och går 

enligt följande ordning. Först skall kärande genom ett så kallat prima facie-fall påtala omständigheter 

som ger anledning att anta att diskriminering förekommit, som i sin tur ger underlag för att 

diskrimineringen godtas och bevisbördan placeras då på svarande part.142 Till mötes skall svarande 

motbevisa presumtionen genom att visa att missgynnandet haft andra orsaker än just diskriminerings-

grunden och med det förfarandet bryta orsakssambandet. Vid prövning av bevisfrågor avseende 

indirekt diskriminering innebär det för arbetsgivaren att bevisa att det tillämpade kriteriet eller 

bestämmelsen är rättfärdigat enligt lag genom att det varit nödvändig för arbetsgivaren ur 

verksamhetssynpunkt. Indirekt diskriminering som avvägningsnorm har visat sig vara svår att 

upprätthålla.143 Motsvarande bestämmelse om bevisbörda återfinns i direktivet mot etnisk 

diskriminering.144           

 I Arbetsdomstolens rättspraxis går det att utläsa ett mönster som påvisar att majoriteten mål 

som bedrivs i AD hänvisar till betydelsen av bevistekniska frågor. Redan vid första ledet av 

bevisprövningen går det att utläsa hur kärandesidan utfallit från bevisprövningen på grund av att de 

enligt AD inte kunnat bevisa för de omständigheter som ger anledning till att anta att diskriminering 

ägt rum.145 Exempel på fall där bevisprövningen uppnått andra ledet av bedömningen visar rättspraxis 

att arbetsgivaren kunde påvisa att det fanns en annan relevant förklaring än den etniska tillhörigheten 

till varför arbetstagaren inte fått fortsatt anställning.146 

 

                                                             

140 Rådets direktiv 97/80/EG, Artikel 4.1  
141 6 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567). Källström Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet (2013) s.92-93. 
142 SOU 2014:34, Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 69. 
143 Fransson & Stüber s.538, Jonas Malmberg Bevisning i diskrimineringstvister, Nr 4 2001/02, s.807-809 
144 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 8 
145 AD 2003 nr 58, 2004 nr 22 , 2005 nr 14 och 2009 nr 16.  
146 AD 2003 nr 55 och 2008 nr 47 
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5. Proportionalitetsprincipen ur ett svenskt och unionsrättsligt perspektiv 

EU-lagstiftning är ofta utarbetad i ett brett sammanhang där lagstiftningen består av få koncentrerade 

regler i syfte för att framstå som allmän och anpassningsbar. Motivet bakom en allmänt utarbetad 

lagstiftning bygger på kompromisser mellan medlemsstaterna.147 EU-domstolen konstaterade tidigt att 

den skrivna EU-rätten inte gav svar på alla frågor som dök upp i den judiciella verksamheten och av 

den anledningen anses allmänna rättsprinciper som den viktigaste tolkningsbakgrunden i EU-

domstolens dömande verksamhet.148 Allmänna rättsprinciper är därför en integrerad del av 

unionsrätten och anses som bindande primärrätt.149                                            

 Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som har en betydande ställning inom EU-

domstolens rättstillämpning och fungerar som ett tolkningsverktyg. Proportionalitetsbedömningen är 

direkt utslagsgivande för huruvida en åtgärd är laglig eller olaglig, där huvudfrågan riktas mot om 

åtgärden går längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose dess syfte.150 Är svaret jakande står 

åtgärden i strid mot EU-rätten och ska undanröjas.151      

 Proportionalitetsprincipen är som nämnt etablerad under tre underprinciper; lämplighet, 

nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Proportionalitetsbedömning inleds med ett 

lämplighetstest som går ut på att bedöma den aktuella åtgärdens ändamålsenlighet, det vill säga om 

åtgärden är ägnad till att tillgodose ändamålet. Här utreds det om åtgärden speglar det tilltänkta 

syftet.152 Ur regeringens proposition definieras ett berättigat syfte som något viktigt och objektivt sett 

godtagbart. Syftet ska vara värt att skydda och vara tillräckligt viktigt för att inskränka principen om 

icke-diskriminering.153           

 För att en åtgärd skall anses proportionerlig yttrar EU-domstolen att det krävs att åtgärden 

tillämpar det minst restriktiva medlet för att uppfylla det eftersträvade målet. Denna prövning går 

under Nödvändighetstestet och innebär att syftet inte ska kunna uppnås med en annan mindre 

ingripande åtgärd.154 Genom det görs en bedömning huruvida det finns andra mindre diskriminerande 

handlingsalternativ som kan tillämpas.155 Här tillika berörs nödvändighetskravet i diskriminerings-

                                                             

147 Koen Lenaerts and José A. Gutiérrez-Fons “To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the 

European Court of Justice” EUI Working Paper AEL (2013/9) s. 24-26   
148 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning (2011) s.64,73 
149 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014) s.140-142 
150 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 5.4 

151 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011) s.261-263 

152 Ibid. s.9-12 
153 Prop. 2007/08:95 s. 491 
154 Sauter, Wolf, Proportionality in EU Law: A Balancing Act? (2013) s. 9-12, Källström Kent & Malmberg, Jonas. 

Anställningsförhållandet, (2013) s.75 
155 Prop. 2007/08:95 s.158, 49 
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kommitténs betänkande där det framgår att kravet på nödvändighet innebär att det inte får finnas några 

mindre diskriminerande handlingsalternativ.156      

 Proportionalitet i strikt mening innebär en balansavvägning mellan åtgärden och de 

restriktioner som åtgärden bekostar, det vill säga om åtgärden och dess konsekvenser står i rimlig 

proportion till den skada eller andra negativa effekter som åtgärden kan förorsaka den berörda.157 Är 

fallet sådant att åtgärden utgör ett hot mot grundläggande rättigheter, såsom icke-

diskrimineringsprincipen, krävs det här en restriktiv övervägning.158 Nämnvärt yttras det i förarbetena 

att en intresseavvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen skall göras vid bedömning 

av diskriminerad åtgärd. Intresseavvägningen skall ställas mot arbetsgivarens verksamhetsbehov, och 

utöver ett godtagbart verksamhetsbehov bör även tillämpning av nationellt bestämda regler som är 

avsedda att tillgodose viktiga samhälleliga mål inom ramen för ett lands social- eller 

sysselsättningspolitik godtas.159         

  Feryn-fallet160 utgör ett exemplar på hur EU-domstolen utför sin proportionalitetsprövning,  

domstolen gör i detta mål en övervägning av åtgärdens proportionalitet. Konsekvensen av den 

diskriminerade åtgärden ansågs avskräcka en grupp arbetssökande till att söka tjänsten, vilket i sin tur 

hotar syftet med direktivet om etnisk diskriminering genom att hindra en socialt integrerad 

arbetsmarknad. Med det sagda kunde den diskriminerade åtgärden inte rättfärdigas då den ansågs 

inskränka en rättighet som garanteras genom direktivet och icke-diskrimineringsprincipen.  

 I ett annat mål mellan Europeiska kommissionen och konungariket Belgien161 tillämpade EU-

domstolen proportionalitetsprincipen för att redogöra för huruvida Belgien utövat ett fördragsbrott 

genom att inte uppfylla skyldigheterna enligt artikel 45 i Funktionsfördraget och förordning 492/2011. 

I fallet hade belgisk rätt stiftat fyra språkregioner i dess grundlag. För att erhålla en anställning inom 

respektive region krävdes det att den arbetssökande behärskade språket inom den aktuella regionen 

vilket skulle styrkas med ett språkintyg. I detta mål riktade EU-domstolen sin rättstillämpande fokus 

på att göra en proportionalitetsbedömning, det vill säga om Belgiens krav stod i proportion med det 

mål som eftersträvades inom den aktuella regionen med hänsyn till språkkunskaper. Utfallet 

resulterade till att EU-domstolen biföll kommissionens talan om fördragsbrott. EU-domstolen 

motiverar bland annat att de krav som följer av åtgärden inte får vara oproportionerliga i förhållande 

                                                             

156 SOU 2006:22 s. 365. 
157  Sauter, Wolf (2013) s. 9-12, se även Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014). Europarättens grunder s. 157-158.  
158  Sauter, Wolf (2013) s. 9-12 
159 Prop. 2007/08:95 s. 491 samt SOU 2006:22 s. 364.  
160 Mål C-54/07 Firma Feryn  

161 Europeiska kommissionen och konungariket Belgien C-317/14 
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med det som eftersträvas med målet.162 Kravet medför att berörda personer blev tvungna att både resa 

och bekosta sig för att få sitt språkintyg utfärdat som krävs för att få anställningen vilket enligt EU-

domstolens mening gör det svårare att få tillträde till den aktuella tjänsten. Vid en proportionalitets-

utvärdering är det synligt att EU-domstolen utfört en intresseavvägning som påvisat att de negativa 

effekterna av den vidtagna åtgärden inte står i proportion med åtgärdens ändamål. I detta mål refererar 

EU-domstolen till en dom, Groener163, vars domstolen tar ställning i om rätten till att kräva 

språkkunskaper står i proportion med tjänstens natur. EU-domstolen motiverar i Groener-fallet att 

krav på språkkunskaper för en tjänst som lärare som motiveras ur ett politiskt motiv för att främja 

landets nationalspråk anses vara proportionerligt och kan därmed rättfärdigas.164 En proportionalitets-

utvärdering visar här att åtgärdens ändamål, att vårda nationens språkutveckling, var tillräckligt viktig 

för att inskränka principen om icke-diskriminering.      

 Tillämpningen av proportionalitetsprincipen har under senare tid blivit alltmer överlämnad från 

EU-domstolen till den nationella domstolen som sökt förstahandsavgörandet. Detta av motivet att 

nationell domstol befinner sig bättre lämpad till att undersöka det faktiska rättsliga omständigheterna 

som föreligger i det enskilda fallet.165 De nationella domstolarna anses därför utgöra EU-rättens 

“kraftverk” eftersom de säkerhetsställer att unionsrätten upprätthålls genom att bland annat tillämpa 

EU-konform tolkning.166 Av den anledningen ligger det nära till hands att anta att den nationella 

domstolen ska utföra en proportionalitetsbedömning på samma sätt som EU-domstolen själv hade 

genomfört den. Vägledning ska hämtas från EU-domstolens praxis på områden där domstolen tagit 

ställning i en proportionalitetsbedömning och gjort vägledande uttalanden.167 Enligt Ulf Bernitz har 

detta visat sig att vara en ansträngning för svenska rättstillämpare eftersom det råder skillnader i 

rättskulturer. Detta orsakar i sin tur att två rättskulturer kolliderar då svenska rättstillämpare inte kan 

möta unionens rättskultur. En förklaring till detta är att EU-rätten hämtar sin tillämpade styrka ur 

allmänna rättsprinciper, såsom proportionalitetsprincipen, vilket fungerar som vägledning då EU-

rätten består av kortfattade fördragstexter.168 Svenska domstolar har ett betydligt vagare 

förhållandesätt mot rättsprinciper eftersom vägledning hellre hämtas genom lagförarbeten.169        

  

                                                             

162  Europeiska kommissionen och konungariket Belgien C-317/14 p. 28-35 
163 Mål 379/87 Groener   
164 Mål 379/87 Groener. Se även Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, s.104 
165 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011) s.260-261 
166 Ibid.s.28 
167 Hettne, Jörgen (2008). Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol s. 176 
168  Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014), Europarättens grunder s.181, 194. 
169 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (2011) s. 36-38, 73, Bernitz, Ulf  Europarättens genomslag i svensk rätt - vart 

står vi idag? (2009/10 nr 3) s. 3  
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 Härtill är det viktigt att notera att diskriminering i arbetslivet tillhör social- och 

sysselsättningspolitiken vars EU och medlemsstaterna har en delad kompetens.170 Detta innebär att 

nationella domstolar har tolkningsutrymme för skönsmässiga bedömningar.171 Nästa avsnitt ämnar till 

att belysa fyra mål berörande etnisk diskriminering som väckts på grund av att arbetsgivare uppställt 

språkkrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

170 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten (2011). s.56 
171 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering s.174 
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6. Rättspraxis  

Regeringen motiverar i en proposition att god språkbehandling är något alla kan uppnå, dock är 

sannolikheten högre att utlandsfödda som invandrar till Sverige kan bemötas av större svårigheter att 

bemästra språket i relation med en svenskfödd. Rent överskådligt kan kravet anses neutralt men i 

jämförelse mellan parterna riskerar utlandsfödda att missgynnas i större utsträckning. Vid en sådan 

situation är det inte givet att indirekt diskriminering föreligger eftersom språkkravet kan motiveras ur 

ett relevant syfte då det är nödvändigt på grund av verksamhetens art. Vid en sådan rättslig bedömning 

görs en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse att försäkra sig om en väl utförd 

arbetsprestation, gentemot arbetssökandes (likaledes berättigade) intresse av att inte missgynnas 

genom att uteslutas från möjligheten att få en anställning på grund av ett icke-relevant krav.172 

Regeringen hänvisar till målet AD 2002 nr 128 för att belysa en sådan rättstillämpning och 

intresseavvägning.            

 I målet 2002 nr 128 tar AD ställning i tvistefrågan huruvida en kvinna blivit utsatt för 

diskriminering genom att bli utesluten från ett anställningsförfarande efter ett telefonsamtal med 

bolaget. Kvinnan hade lättare brytning men behärskade det svenska språket väl. Bolagets motivering 

var att kvinnan inte uppfyllde kravet på att tala tydlig svenska. Härvid yttrar AD att bolaget borde ha 

insett att det avbrutna förfarandet kom till att utspelas på så sätt att kvinnan upplevde att hon inte var 

önskad på bolaget på grund av hennes etniska tillhörighet. Genom det konstaterade AD att det fanns 

anledning att anta att ett missgynnande ägt rum och därför placerades bevisbördan på bolaget. Kravet 

på tydlig och korrekt svenska var motiverat med att bolagets personal ringer och intervjuar personer 

över hela Sverige och av den anledningen var det viktigt att man hade lätt för att formulera sig samt en 

förmåga att förtydliga frågor. Domstolen prövade ombudsmannens talan om bolaget gjort sig skyldig 

till indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet varvid en proportionalitetsbedömning av 

svarandens invändningar gjordes173. AD övervägde om språkkravet var av betydlig karaktär i relation 

med arbetets natur. Resonemangets utfall blev att det fanns en befogenhet att ett företag som bedriver 

marknadsundersökningar via telefonintervjuer “kan komma till att ställa språkkrav” på goda 

kunskaper i det svenska språket. Dock hänvisade arbetsdomstolen till EU-rättens regler om omvänd 

bevisbörda vilket skulle tas i beaktning i bedömningen. Bolaget motstod att motbevisa för att kvinnan i 

rimlig utsträckning inte uppfyllde kravet på tydlig och korrekt svenska. Detta innebar att arbetsgivaren 

hade tillämpat ett krav på språkkunskaper som har varit högre ställt än som varit nödvändigt för 

                                                             

172 Prop. 2007/08:95, s. 491-492 

173  Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar s.557 
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arbetets natur. AD intog därför ställningstagandet att indirekt diskriminering förekommit.  

 Med liknelse med det precis nämnda målet prövades återigen språkkravet i AD 2005 nr 98, 

som resulterade i en annan rättstillämpning. Tvisten i målet 2005 nr 98 handlar om att en 

arbetssökande blivit nekad en tjänst som bygglovarkitekt på grund av att han inte uppfyllt kravet på 

god förmåga att uttrycka sig i svenska genom tal och skrift vilket bolaget bland annat styrkt med ett                                

e-postmeddelande som den arbetssökande skickat som påstås innehålla stavfel samt genom ett 

intervjuförfarande. I detta fall bedömde AD att bolagets ställda språkkrav framstod som sakligt 

motiverat med hänsyn till verksamhetens behov. Språkkravet ansågs lämpligt och nödvändigt för att 

arbetsuppgifterna skulle utförs på ett korrekt sätt utan att felaktigheter uppstår som sedan måste 

omarbetas. Enligt arbetsbeskrivningen avsåg tjänsten att tillföra underlag för byggnadsnämndens 

beslut samt företräda företaget i möten med jurister och konsulter. AD konstaterade i målet att det är 

den sökande som ansvarar för att visa att en jämförbar situation föreligger, här kunde DO inte bevisa 

att den arbetssökande bemötte bolagets krav på goda kunskaper i svenska. Därmed konstaterar AD att 

otillåten diskriminering inte förelegat.         

 I ett annat mål, AD 2005 nr 3, åberopade en kvinna etnisk diskriminering på grund av avbrutet 

rekryteringsförfarande efter att hon haft ett telefonsamtal med företaget hon sökt tjänst hos. Det 

avbrutna rekryteringsförfarandet hänförde sig enlig henne till hennes etniska tillhörighet på grund av 

språklig brytning i svenska. DO yrkade därav på skadestånd för indirekt diskriminering. Företaget 

gjorde invändning mot anklagelserna och påtalade att de efterfrågat kompletterande handlingar till 

ansökan i form av betygskopior och övriga merithandlingar, som de inte hade fått. Av den anledningen 

gick det inte att bevisa att hon hade likvärdiga meriter som de andra sökande, och på grund av saknat 

material fanns det inte underlag att göra en jämförelse med en annan person för att bedöma om den 

arbetssökande befunnit sig i en likartad situation. På grund av bristande bevisning avslogs talan om 

indirekt diskriminering.           

 I målet AD 2008 nr 47 ansåg en kvinna sig blivit nekad praktikplats som receptionist på grund 

av hennes dåliga språkbehärskning i svenska vilket väckte frågan om etnisk diskriminering. Bolaget 

uppgav att kvinnan inte gått vidare i rekryteringsförfarandet på grund av att hon efter en samlad 

bedömning ansågs mindre lämplig i relation med den andra kandidaten. Domstolen fann anledning att 

anta att indirekt diskriminering förekommit då arbetsgivaren ställt ett för högt språkkrav (felfri 

svenska) för en anställning som receptionist. Härvid skulle bolaget motbevisa att språkkravet var 

proportionerligt med vad arbetsuppgifterna kräver. Bolaget hade visat att språkkravet tillämpats i 

praktiken och att språkkravet låg på den nivå som arbetsuppgifterna krävde eftersom arbetsuppgifterna 

innefattade intern som såväl extern kommunikation med kunder. På grund detta ansåg domstolen att 

språkkravet ansågs som självklart och rättfärdigade den diskriminerande åtgärden.  
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7. Analys  

Med hjälp av en rättsfallsstudie av de presenterade fallen i uppsatsen är det möjligt att utläsa ett 

mönster i hur domstolarna tillämpar proportionalitetsbedömningen, samt vilka faktorer som beläggs 

störst vikt vid rättstillämpningen. Trots det faktum att bedömningarna i respektive fall varierar och 

intar olika ställningsantaganden. Härvid är det viktigt att betona att uppsatsens analys är utförd genom 

mina egna tolkningar och generaliseringar, där jag tolkat domstolarnas rättstillämpning utifrån den 

information som framkommit i målen som jag sedan applicerat i proportionalitetsprincipens 

bedömningsmetodik. Med det sagda vill jag vara tydlig med att min tolkning inte nödvändigtvis 

behöver spegla den uppfattning och tankeverksamhet som dessa rättstillämpare haft som motiv när de 

dömt i målen.                

 Som en inledning börjar jag med AD 2002 nr 128 vilket är det enda presenterade AD:målet i 

uppsatsen som lett till fällande dom, medan de andra målen rättfärdigat avsteg från 

diskrimineringsförbudet med hjälp av att tillämpa ett språkligt undantagskriterium. I detta mål placeras 

majoriteten av bedömningsgrunderna på den bevistekniska frågan gällande vilken part det var som 

ansvarade för det avbrutna rekryteringsförfarandet som ansågs uppstå genom telefonsamtalet. Här 

fäktas domstolen med att parterna står ord mot ord varvid domstolen tar den slutliga ställningen att det 

var bolaget som avbröt förfarandet. Vid en analys av domen går det att se hur AD placerar betydlig 

med vikt på svarandepartens bevisbörda, där bolaget skulle göra gällande att språkkravet ansågs 

lämpligt och nödvändigt mot sitt tilltänkta ändamål vilket bolaget uteblev att bevisa. Istället placerade 

bolaget fokus på att motbevisa att det var kvinnan som låg bakom det avbrutna 

rekryteringsförfarandet. Även om domstolen instämde med det faktum att arbetes natur kan komma att 

uppställa sådant språkkrav behöll domstolen en restriktiv ställning mot arbetsgivarens bevisbörda. 

Detta indikerar för att en proportionalitetsbaserad övervägning utförts eftersom domstolen förhåller sig 

till att undersöka lämplighetsrekvisitet. Mot bakgrund av att bolaget avsteg att motbevisa 

presumtionen kunde åtgärden inte heller anses proportionerlig vilket i sin tur resulterade i bifall.   

 I målen 2005 nr 98 och 2008 nr 47 syns en tydlig bedömningsmetodik vilken är främst riktad 

mot lämplighetsrekvisitet där huvudintresset är placerat på arbetsgivarens verksamhetsmässiga behov 

och befattningens natur. I AD 2005 nr 98 yttrar domstolen i sin bedömning att språkkravet framstod 

som sakligt motiverat vilket vid en tolkning kan indikera att domstolen erhöll ett relativt lågt krav på 

åtgärdens ändamålsenlighet, eftersom det enligt domstolens mening inte fanns något krav på ett tydligt 

motiverat språkkrav. Med anblick på hur nödvändighetsrekvisitet ska appliceras i en 

proportionalitetsprövning framgår det enligt EU-rätten, som såväl svensk rätt, att kravet på 

nödvändighet innebär att den diskriminerade åtgärden måste vara det minst diskriminerade 
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handlingsalternativet för att uppnå syftet med åtgärden. Om bedömningen inte görs utifrån detta anses 

åtgärden inte som proportionerlig. Vid bedömning huruvida domstolen i detta mål har applicerat 

nödvändighetsrekvisit går det att se att domstolen hänvisat till lagtext där det framgår att en åtgärd inte 

kan motiveras om mindre diskriminerande alternativ funnits. Dock vad det avser om domstolen i 

praktiken tillämpat och utvärderat nödvändighetsbedömningen går inte att finna eftersom en sådan 

uttrycklig granskning om mindre diskriminerade handlingsalternativ inte skildras i rättsfallet. Det kan 

vara så att bolaget faktiskt utvärderade språkkravets nödvändighet genom att uttrycka att språkbrister 

kunde äga rum, vilket i sin tur kan indikera på att bolaget fört en avvänjning av mindre diskriminerade 

handlingsalternativ och valt ett lägre språkkrav istället för perfekt svenskabehärskning. Huruvida AD 

genomfört denna granskning går dock inte att utläsa och kan därför inte antas i en slutsats. Enligt 

förarbetena174 framgår det att en intresseavvägning mellan arbetsgivare och arbetstagare skall 

appliceras för att göra gällande om det föreligger en rimlig balans mellan skälen bakom åtgärden och 

dess konsekvenser. Med hänsyn till detta synliggörs det inte i målet att en överläggning av klagandens 

intresse (eller arbetssökande i allmänhet) gjorts, inte heller vilken effekt denna åtgärd bidragit till i 

relation med klagandens skydd som vilar under icke-diskrimineringsprincipen. Med andra ord finns 

det ingen antydning i målet som uttryckligen påvisar att domstolen gjort en intresseavvägning av 

parternas intressen vid bedömning av den diskriminerade åtgärdens proportionalitet.   

 Vid en jämförelse med hur EU-domstolens rättspraxis tillämpat regeln om intresseavvägning 

går det att se att domstolen intar en annan inställning. Med hänvisning till Feryn-fallet utför domstolen 

en intresseavvägning genom att överväga om arbetsgivarens verksamhetensbehov anses tillräckligt 

viktigt för att inskränka icke-diskrimineringsprincipen175. Enligt EU:s rättspraxis kan 

undantagskriteriet rättfärdigas i strävan mot att vårda och utveckla det nationella språket176. Dock 

anses det inte rättfärdigat om åtgärden bidrar till hinder för att utveckla en socialt integrerad 

arbetsmarknad177. Domstolens rättstillämpning i Feryn-fallet grundas på en målrationell 

bedömningsmetodik där syftet med direktivet och förordningen är styrande i bedömningen. Härvid 

uttrycks likabehandlingsprincipen som en avgörande del i övervägningen. I fallet gör EU-domstolen 

en övervägning av åtgärdens proportionalitet genom att ta ställning till bolagets yttrande om kundernas 

begäran om att inte anställa kandidater av viss etnicitet, det vill säga bolagets verksamhetsintresse, mot 

risken av att likabehandlingsprincipens effektivitet i arbetslivet inskränks. Härvid anför 

Generaladvokaten Poiares Maduro i sitt förslag om förstahandsavgörande att det är totalt irrelevant att 

                                                             

174 Prop. 2007/08:95 s. 491. Se även SOU 2006:22 s. 364.  
175 Mål C-54/07 Firma Feryn, Europeiska kommissionen och konungariket Belgien C-317/14 och  Mål 379/87 Groener  
176 Mål 379/87 Groener  
177 Mål C-54/07 Firma Feryn och Europeiska kommissionen och konungariket Belgien C-317/14  
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bolagets kunder intar en negativ inställning gentemot en etnisk grupp anställda när det avser frågan om 

direktivets tillämplighet178. Även om fallet vore sådant, att bolagets yttrande ansågs riktigt, skulle det 

endast illustrera att ”marknader inte kommer att lösa problemet med diskriminering” och att det är 

nödvändigt att ingripa med regleringar.179 Som huvudargument övervägde EU-domstolen direktivets 

ändamål i första hand trots det faktum att en faktisk person inte missgynnats av åtgärden. Detta kan i 

en tolkning om intresseavvägning påvisa att EU-domstolen värnar högt om individens grundläggande 

skydd om icke-diskriminering och beslutar genom en avvägning att placera individen/den 

arbetssökande med störst skyddsvärde. Därutöver är det av betydlig karaktär att anmärka på att 

arbetsdomstolen i fallet (2005 nr 98) faktiskt granskar skälen bakom åtgärden vilket påvisar att 

domstolen gör överväganden huruvida kompetenskravet anses tillräckligt viktigt i relation med 

arbetets art. Detta kan i sin tur tolkas som att domstolen tillämpat icke-diskrimineringsprincipen i sin 

proportionalitetsprövning.                                                                        

 Vad det avser målet 2008 nr 47 om kvinnan som sökt praktikplats, riktar AD som sagt även här 

väsentligt med fokus på lämplighetsrekvisitet. Ur domstolens bedömning utgjorde faktum att 

språkkravet tillämpats i praktiken störst vikt vid bedömning av åtgärdens proportionalitet, då bolaget 

inte uttryckligen yttrat ett språkkrav i platsannonsen. Under dessa omständigheter prövade AD om 

kravet i realiteten tillämpats eller om det var en efterhandskonstruktion i syfte för att mörklägga 

diskriminering. Faktum att domstolen vidtog denna granskning kan påvisa att en ändamålsenlig 

prövning vidtagits, det vill säga om arbetsgivaren egentligen inte är i behov av den nivån av språklig 

kompetens kan kravet inte heller rättfärdigas som varken nödvändig eller lämplig för att uppnå ett 

bestämt syfte. Det bevittnades enligt domstolen att kvinnans språkliga färdigheter faktiskt tagits i 

beaktning under rekryteringen. Med detta går det i enlighet med AD 2005 nr 98, att uppfatta att 

domstolen har vidtagit viss beaktning till icke-diskrimineringsprincipen med hänsyn till klagandens 

intresse vilket påvisas genom att domstolen vidtar en granskning på åtgärdens syfte.                         

  Å andra sidan kvarstår arbetsgivarens obligation att noggrant och sakligt, enligt en 

proportionalitetsbedömning, motivera varför ett språkkrav är nödvändigt och lämpligt för att 

rättfärdiga en inskränkning av likabehandlingsprincipen. Även i detta mål brister AD i sin 

nödvändighetsbedömning eftersom ingen uttrycklig utredning om minst diskriminerande 

handlingsalternativ går att hitta. Därutöver yttrade AD att det mot bakgrund av de konkreta 

                                                             

178  Generaladvokaten Poiares Madurom, Förslag till avgörande för mål Mål C‑ 54/07. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70156&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir

=&occ=first&part=1&cid=503904.  
179 Sunstein, C., ”Why markets don’t stop discrimination”, Free markets and social justice, Oxford University Press, 

Oxford, 1997, s. 165. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70156&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503904
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70156&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503904
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arbetsuppgifterna ansågs det självklart att arbetet som receptionist efterfrågade felfri 

svenskabehärskning. Med andra ord ansåg domstolen att språkkravet på felfri svenska var avgörande 

för arbetets art som receptionist, dock i jämförelse med 2005 nr 98 där man som bygglovsarkitekt 

kommunicerar med aktörer såsom jurister och konsulter vid beslut om bygglov, kunde bristande 

språkkunskaper i svenska äga rum. Ur ett lämplighetsperspektiv kan domstolens uppfattning tolkas 

som något delad och oförenlig vad det gäller när ett språkkrav anses lämplig och nödvändigt i 

proportionen med arbetets art. Även i detta fall brister domstolen i att utföra en avvägning mellan 

parternas intressen, där kärandens intresse av att inte bli diskriminerad och/eller det samhälleliga 

intresset att inte avskräcka en specifik grupp från rekryteringen, inte sätts i avvägning mot 

arbetsgivarens intresse.          

 Avseende beviskravet i mål AD 2005 nr 3, räckte det för arbetsgivarens motbevisning att den 

arbetssökande inte gett det kompletterande underlaget som efterfrågats för att avbryta presumtionen 

om diskriminering. Att det avbrutna anställningsförfarandet hade direkt koppling med ett 

telefonsamtal blev inte utrett trots att kärande upplevt sig missgynnad. Domstolen menade att det helt 

och hållet är den arbetssökandes uppgift att se till att arbetsgivaren erhåller den information som 

efterfrågas. Detta låga krav på motbevisning har blivit anmärkt i doktrin, där bland annat Fransson och 

Nyberg menar att ett sådant bedömningsförfarande motverkar syftet med lagstiftningen och strider mot 

det regler som finns angående vilka krav som ska ställas för bevisning180.    

 Att Arbetsdomstolens praktiska bevisteknik innehar brister styrks även av Eva Schömer som 

menar att AD tolkar lagen som att det är kärandeparten som beläggs bevistyngden i 

diskrimineringstvister. Vilket inte är utmärkande för hur den omvända bevisbördan faktiskt föreskrivs 

i rätten. Många jurister instämmer i att detta är en bidragande faktor till varför så få fällande domar 

råder vid tvister om etnisk diskriminering. För det andra menar Schömer att det i grund och botten 

handlar om kompetens, att AD som såväl jurister varken har intresse eller kunskap om vad 

diskriminering faktiskt innebär.181  Även Laura Carlsson uppmärksammar att det förekommer många 

fall där ord mot ord vars kärande enligt domstolen inte kunnat påvisa omständigheter som gör 

påståendena antagliga.182 Ställs då detta i jämförelse med bevibördereglernas syfte - att skapa 

bevislättnad för kärande, i relation med de bevissvårigheter som kärande enligt AD:s praxis utsätts 

för, finns det anledning att fråga sig om syftet med bevislättnadsreglerna i realiteten upprätthålls. 

Uppsatsens rättsutredning och rättsfallsanalys gör det synligt att Arbetsdomstolen brister i att 

                                                             

180Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, s 68. 

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

ratt-i-ad/. Publicerad 2014-09-24. Hämtad 2016-02-18 
182 Carlson, Laura, ”Critcal Race Theory in a Swedish Context” Juridisk Tidskrift (2011) s.48. 

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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upprätthålla bevisbördereglerna som stadgas i svensk och europeisk rätt. Detta kan i sin tur vara en 

bidragande faktor till att proportionalitetsprincipen inte infinner ett starkt utrymme i AD:s 

rättstillämpning. Eftersom om arbetstagaren har en alltför påfrestande bevistyngd kan denne heller inte 

aktualisera missgynnanderekvisitet vilket i sin tur inte aktualiserar proportionalitetbedömningens 

tillämplighet. I det långa loppet kan detta innebära att personen som upplevt diskriminering inte får sitt 

intresse om likabehandling och icke-diskriminering upprättat i domstol när de egentligen borde fått 

det. Därutöver belyser Laura Carlsson problematiken med att domstolar i Sverige förutsätter att alla 

människor är lika inför lagen, även vid de fall när en individ står emot en arbetsgivare. Något som 

förbigås är att det råder både rättsliga som såväl finansiella skillnader mellan dessa parter vilket borde 

tas i beaktning vid domstolens rättstillämpning.183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

183 Carlson, Laura,” Critical Race Theory in a Swedish Context” Juridisk Tidskrift, (2011/12) s.45-49. 
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8. Slutsats  

Det står klart att Sveriges inkorporering av unionsrättsliga bestämmelser har haft en stor betydelse för 

hur den svenska diskrimineringslagstiftningen ser ut idag. Sverige har förbundit sig via konventioner 

och fördrag för att följa de regler som är influerade av principen om likabehandling och icke-

diskriminering. Samtidigt har svensk diskrimineringslagstiftning exponerats av kritik för att inte uppnå 

det tilltänkta ändamålet som unionsrättens lagstiftare ställt. Det går även att finna två brister i svensk 

lagstiftning som inte speglar EU-domstolens avgörande i Feryn-fallet. För det första vad det avser 

rekvisitet missgynnande av identifierbar person som genom målet vidgat begreppet direkt 

diskriminering. Härvid förefaller en lagändring nödvändig i syfte för att enas med EU-rätten184. Andra 

bristen hittas i diskrimineringslagens tillämpningsområde då Feryn-fallet genom sin dömande 

verksamhet yttrat att diskrimineringsförbudet även ska tillämpas i platsannonsering, detta är något som 

inte regleras i svensk lagtext.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Om min tolkning och analys av Arbetsdomstolens systematik för rättstillämpning och 

proportionalitetsbedömning godtas, finns det stöd för att dra slutsatsen om att det finns en tendens som 

anspelar på att Arbetsdomstolen i större utsträckning riktar sin bedömning på lämplighetsrekvisitet och 

lämnar övriga rekvisit i proportionalitetsbedömningen åt sidan. Detta genom att AD i större 

utsträckning grundar sin bedömning i att utreda kravet på åtgärdens ändamålsenlighet, vilket enligt 

min analys påvisar att AD håller ett relativt lågt bedömningskrav. Detta styrks genom att domstolen 

ofta antar och yttrar att språkkrav framstår som sakligt utan att göra en djupare prövning på åtgärdens 

motiv. Detta försvårar i sin tur för den diskriminerande att upprätta sitt diskrimineringsskydd i rätten. 

Å andra sidan påvisar Arbetsdomstolen genom sitt ställningsantagande gentemot lämplighetsrekvisitet 

att domstolen tillämpar icke-diskrimineringsprincipen i sin övervägning genom att pröva åtgärdens 

ändamål, dock inom en ytterst liten utsträckning.        

 Ur analysen går det även att se tendenser på att Arbetsdomstolens intresseavvägningar inte 

intar stor plats i domstolens bedömning, och att avvägningarna ofta är mer lutade åt arbetsgivarens 

intressen om verksamhetsrelaterade skäl. Vad det gäller AD:s tillämpning av nödvändighetsrekvisitet 

går det att se brister i hur domstolen utreder om åtgärden är den minst diskriminerade eftersom 

domstolen avstår från att yttra ett sådant ställningsantagande i målen.     

 Det går att utläsa markanta skillnader mellan AD:s rättstillämpning och EU-domstolens 

rättstillämpning vad det avser att utföra en intresseavvägning. EU-domstolen gör en tydlig mätning 

                                                             

184  Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar (2015) s. 65 
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mellan den diskriminerande åtgärdens syfte och arbetstagarens motstående intressen samt vilka 

konsekvenser åtgärden bekostar. Det finns tendenser som visar att EU-domstolen lutar ett större 

intresse gentemot arbetstagarens skyddsvärde mot bakgrund av principerna om likabehandling och 

icke-diskriminering då de åtgärder som strider mot dessa principer bedöms restriktivt. Det slutliga 

utfallet kan därför tolkas som att EU-domstolen riktar ett intresse åt arbetstagaren medan 

Arbetsdomstolen intar ett arbetsgivarintresse.        

 Vad det avser de bevistekniska frågorna är det synligt att Arbetsdomstolen intar en något för 

lättsam inställning gentemot arbetsgivarens bevistyngd och istället lägger en större tyngd på 

arbetstagarens (kärandepartens) bevisning. Detta kan delvis förklaras genom att svenska 

rättstillämpare förutsätter att alla människor är lika inför lagen, även vad det avser när en individ står 

emot en arbetsgivare som innehar två skilt olika förutsättningar. Härtill kan bristerna i bevisbördans 

praktiska genomslag förklara varför proportionalitetsprincipen har en svag ställning inom 

Arbetsdomstolens rättstillämpning.          

 Med anförd slutsats vill jag påstå att Arbetsdomstolen i tvister om etnisk diskriminering intar 

en rättstillämpning som består av lägre krav på proportionalitetsprövning samt bristande tillämpning 

av bevislättnad för kärande. Dock kan jag med bakgrund av de anförda slutsatserna varken påstå eller 

tillräckligt styrka att Arbetsdomstolens praxis inte är förenlig med EU-rätten och dess dömande 

verksamhet. Som nämnt i rättsutredningen har nationella domstolar tolkningsmarginal att vidta 

skönsmässiga bedömningar in sin rättstillämpning inom diskrimineringstvister avseende arbetslivet. 

Vad det avser EU-rättens krav på proportionalitetsbedömning vid rättfärdigande av en diskriminerande 

åtgärd finns det stöd som styrker att Arbetsdomstolen beaktar intresset för icke-diskriminering genom 

att tillämpa ändamålsgranskningar. Detta innebär att domstolen bedömer den diskriminerade åtgärdens 

syfte och verkan i proportion med icke-diskrimineringsprincipen vilket i sin tur påvisar att 

Arbetsdomstolen vidtar en godtagbar proportionalitetsbedömning. Dock som tidigare nämnt i mindre 

utsträckning i jämförelse med hur EU-domstolen applicerar den. Med detta i bakgrund kan det finnas 

fog för att konstatera att Arbetsdomstolen uppnår det minimikrav som efterfrågas av en 

proportionalitetsbedömning enligt EU-rätten. Samtidigt kan lärdomen av denna studie väcka 

varningsklockor. Förtjänsten av proportionalitetsprincipen är att den utgör ett smidigt och flexibelt 

instrument som anpassas utefter enskilda fall och säkerhetsställer att förbudet mot diskriminering 

upprätthålls. Proportionalitetsprincipens luddiga framtoning i svensk rättstillämpning kan därför 

riskera att skena iväg från de rättsregler som Sverige faktiskt är obligerade att upprätta enligt EU-

rättens antidiskrimineringsskydd. Konsekvenserna av detta kan bli att svenska rättstillämpare istället 

motarbetar den sameuropeiska rättsutvecklingen.        

 Till en vidare studie hade det varit intressant att utreda hur utfallet hade blivit om 
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Arbetsdomstolen hade hänskjutit målen till EU-domstolen för förstahandsavgörande och hur 

skillnaden i systemet för rättstillämpning hade sett ut. 
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