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Abstract  
The migration to Sweden has increased in the last few years and in order to diminish 

segregation and unemployment among the population, it has been a prioritized matter 

to help the migrants to enter the Swedish labour market. Employers that set language 

requirements when recruiting can reduce the possibility for a person with a different 

ethnical background to obtain employment. These language requirements can be 

appropriate and necessary to achieve a legitimate purpose. This study aims to 

investigate in which cases the employer has the right to set a language requirement 

and in which circumstances setting the requirement is discriminatory on grounds of 

ethnicity. In order to answer the research question, a legal dogmatic method has been 

used.  

 

The investigation indicates that the court judge discrimination on grounds of ethnicity 

very restrictively and in some cases fails to enforce the law correctly. Employers 

seem to evade sanctions easily, for example by implying that the decision is based on 

the applicant’s personal qualities. This could be a reason why there are only a few 

cases taken to the court.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  

De senaste åren har invandringen till Sverige ökat markant och år 2015 sökte över 

160 000 personer asyl i Sverige.1 Invandringen förväntas även de närmaste åren ligga 

på en fortsatt hög nivå på grund av konflikter och socioekonomiska svårigheter runt 

om i världen.2 Den allra största delen av de personer som invandrar till Sverige är i 

arbetsför ålder och ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Andelen 

förvärvsarbetande är bland de utrikesfödda betydligt lägre än bland inrikes födda med 

en differens på ca 20 %.3 För att ha möjlighet att ta sig in och nå framgång på 

arbetsmarknaden har flera studier gjorts som visar att det i stor utsträckning krävs 

goda kunskaper i det svenska språket och i takt med att Sverige har gått från att vara 

ett industrisamhälle till att ha blivit ett kunskapssamhälle med en alltmer service- och 

tjänsteorienterad arbetsmarknad har svenskkunskaperna blivit en allt viktigare 

förutsättning för att klara av sina arbetsuppgifter. 4 

 

Arbetsgivare ställer ibland krav på att de arbetssökande ska uppnå vissa kunskaper i 

det svenska språket vid rekrytering av personal för att säkerställa att arbetsuppgifterna 

blir utförda på ett korrekt sätt. Ett sådant uppställt krav på kunskaper i det svenska 

språket kan dock komma att missgynna personer med annat modersmål än svenska 

och vara diskriminerande för personer med en annan etnisk härkomst.5 Den etniska 

diskrimineringen har de senaste åren varit den vanligaste formen av diskriminering 

som anmäls till DO och står för ca 40 % av anmälningarna. 6  

 

Enligt bestämmelser i diskrimineringslagen är det inte tillåtet för en arbetsgivare att 

uppställa ett krav eller kriterium som särskilt kan missgynna en viss grupp i 

																																																								
1	Migrationsverket 2016, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Historik.html Hämtad 2017-03-07 
2 SCB, Integration: Rapport 9, Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet, 
Örebro 2016, s.29 
3 SCB, Integration: Rapport 9, Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet, 2016, 
s. 25 f., 53 
4 Rooth, Dan-Olof & Åslund, Olof. Utbildning och kundkaper i svenska-framgångsfaktorer för 
invandrare? Upplaga 1. SNS Förlag, Stockholm 2006 
5 Rooth, Dan-Olof & Åslund, Olof. Utbildning och kundkaper i svenska-framgångsfaktorer för 
invandrare? Upplaga 1. SNS Förlag, Stockholm 2006 
6 Schömer, Eva, Svenaeus, Lena & Viklund, Lars, DO sviker diskriminerade, Svenska dagbladet, 15 
april 2014, https://www.svd.se/do-sviker-diskriminerade Hämtad 2017-02-22  
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samhället, såvida det inte är ett nödvändigt krav för att uppnå ett motiverat syfte.7 

Avsikten med bestämmelsen är att motverka diskriminering samt att främja mångfald 

och alla människors lika rättigheter på arbetsmarknaden.8 Trots detta är det endast ett 

fåtal av de inkomna anmälningarna till DO som tas upp i domstol och endast 2 av de 

drygt 40 fall som tagits upp har bedömts som diskriminering.9  

 

Med tanke på den ökade invandringen till Sverige är det särskilt aktuellt att undersöka 

vad som i lagens mening är ett motiverat syfte för att en arbetsgivare ska tillåtas 

uppställa språkkrav och när kravet istället blir diskriminerande för personer med 

annan etnicitet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa problematiken med att arbetsgivare uppställer 

språkkrav vid rekrytering samt genom att granska Arbetsdomstolens domar utreda hur 

skyddet för arbetssökande av annan etnisk härkomst tillämpas. För att uppnå syftet 

har följande frågeställning uppställts:  

 

- Under vilka omständigheter har en arbetsgivare rätt att uppställa kunskapskrav 

i det svenska språket vid rekrytering?  

 

1.3 Metod och material  

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en rättsdogmatisk metod 

använts. Den rättsdogmatiska metoden används för att utreda gällande rätt, även kallat 

de lege lata, samt tillämpningen av den. Metoden tillåter även en kritisk granskning 

av den gällande rätten och ger utrymme för att utreda huruvida förändring, 

tydliggörande eller tillskapande av en rättsregel är önskvärd. Detta kallas även för de 

lege ferenda.10 I uppsatsen granskas Arbetsdomstolens argumentation för att precisera 

diskrimineringslagens innehåll och jämförs med diskrimineringslagens förarbeten för 

att utreda huruvida lagens syfte och tillämpning stämmer överens då Arbetsdomstolen 

är en högsta instans vars bedömningar blir prejudicerande och ger vägledning åt 

																																																								
7 1 kap 4 § 2 p. Diskrimineringslagen (2008:567)  
8 Prop. 2007/08:95, s.79	
9 Schömer, Eva, Svenaeus, Lena & Viklund, Lars, DO sviker diskriminerade, Svenska dagbladet, 15 
april 2014, https://www.svd.se/do-sviker-diskriminerade Hämtad 2017-02-22  
10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Upplaga 7, Iusté, Uppsala, 2014, s.203 f. 
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rättstillämpningen.11 För att kunna dra slutsatser kring hur reglerna kring etnisk 

diskriminering vid språkkrav ska tillämpas utifrån rättsfallstolkning har ett flertal fall 

granskats. En sammanvägning av vilka omständigheter som förelegat och vilka 

likheter samt skillnader som funnits däri gjorts för att bilda en uppfattning om det 

aktuella rättsläget. Fallen som berörs i uppsatsen har valts ut genom sökningar i 

rättsdatabaser med sökorden ”språkkrav” och ”etnisk diskriminering” för att få fram 

de mest relevanta fallen från domstolen. De har sedan lästs och de fall 

Arbetsdomstolens argumentation kring språkkrav framkommer har sedan använts i 

uppsatsen. Fallen rör både direkt och indirekt diskriminering på grund av de 

uppställda språkkraven. Argumentationen kring båda frågorna har tagits upp för att 

kunna peka på specifika omständigheter som legat till grund för bedömningen.  

 

Även andra relevanta rättskällor har sökts upp för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Internationella konventioner som rör etnisk diskriminering tas upp då 

de är ratificerade internationella bestämmelser som är direkt tillämpliga i den svenska 

rätten och är överordnade de nationella lagarna på grund av sin höga dignitet i 

normhierarkin. De påverkar den svenska lagstiftningen även om domstolarna inte 

tillämpar bestämmelserna direkt i avgöranden.12 Sedan inträdet i Europeiska Unionen 

1995 gäller de två EU-fördragen som lag i Sverige eftersom det är en grundläggande 

rättskälla för alla medlemsländer, även kallad primärrätten.13  

 

Genom inträdet i EU är Sverige också bundet till att implementera den sekundära EU-

rätten som består av förordningar, direktiv, beslut och rekommendationer. På det 

arbetsrättsliga området är direktiv den vanligaste EU-rättsregleringen. I uppsatsen tas 

ett direktiv gällande likabehandling oberoende av ras eller etniskt ursprung upp 

eftersom dess utformning påverkar den svenska diskrimineringslagen gällande dessa 

diskrimineringsgrunder. Ett beslut kan rikta sig till ett specifikt land, företag eller 

individ och är bindande endast för de som beslutet riktar sig mot men är 

																																																								
11 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2015, s.28 f. 
12 Källström, Kent & Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet- inledning till den individuella 
arbetsrätten. Upplaga 3, Iustus förlag, Uppsala 2013, s.59 
13	Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten. Upplaga 4, Norstedts Juridik. Stockholm 2011	
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prejudicerande för alla medlemsnationers domstolar när EU-rätten ska tolkas och är i 

stor utsträckning rättskipande och utvecklande av den gällande rätten14.  

Ett förhandsavgörande från EU-domstolen där tillämpningen av direktiv 2000/43/EG 

tolkas berörs i samband med den svenska implementeringen av 

diskrimineringsskyddet. Förhandsavgörandet tar inte upp språkkravet som ett sätt att 

diskriminera men blir relevant utifrån hur domstolen argumenterar för vilka steg i en 

rekryteringsprocess bestämmelserna ska appliceras på. Även ett direktiv rörande 

likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet tas upp i anslutning till avsnittet kring 

bevisbörda då samma beviskrav gäller enligt lag alla diskrimineringsgrunderna och 

blir därför relevant även för diskriminering på grund av etnicitet.  

 

Efter att de internationella bestämmelserna gåtts igenom har störst vikt lagts vid den 

svenska rätten för möjligheten att besvara frågeställningarna. Lagtext, förarbeten och 

rättsfall från Arbetsdomstolen och Högsta domstolen har behandlats i stor 

utsträckning. För att undersöka det rättsliga skyddet mot etnisk diskriminering och 

närmare kunna förstå hur lagen ska tolkas och tillämpas har förarbeten särskilt 

granskats. De lagar som gåtts igenom är främst diskrimineringslagen eftersom den är 

mest relevant när det gäller diskriminering på arbetsrättens område. Då merparten av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen är direkt överförda från tidigare lagar kring 

diskriminering har även förarbeten till de äldre lagarna viss betydelse för 

diskrimineringslagens tolkning.15 De har därför varit ett relevant komplement till den 

nyare propositionen, även om de använts något mer restriktivt. 

 

Rättskällorna har i viss mån även kompletterats med doktrin, statistik och artiklar för 

att få en inblick i ämnet och varför det är ett relevant och intressant ämne att forska 

kring. Doktrin har valts ut efter relevans för att läsas parallellt med rättskällorna, som 

ett hjälpmedel för att kunna göra en välgrundad analys. Intressanta artiklar och 

statistik har även valts ut som intressant diskussionsmaterial.  

 

 

 
																																																								
14 Bernitz, Ulf, m.fl. Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder. Upplaga 13, Norstedts 
Juridik, Stockholm 2014, s. 70	
15 Gabinus Göransson, Håkan m.fl. Diskrimineringslagen, Upplaga 3, Norstedts Juridik, Vällingby 
2013		
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1.4 Disposition  

I uppsatsens inledande kapitel får läsaren en introduktion och bakgrund till 

ämnesvalet. Efter det presenteras uppsatsens övergripande syfte, frågeställningar och 

metod. I efterföljande kapitel tar rättsutredningen sin början då de internationella och 

nationella bestämmelserna kring etnisk diskriminering framläggs i separata avsnitt. 

Den svenska lagstiftningen behandlas närmare och delas upp i en övergripande text 

om diskrimineringsbestämmelser och en kortare text som inriktar sig på den etniska 

diskrimineringen och språkkrav samt bevisbördan.  

 

Det tredje kapitlet redogör för den rättspraxis som finns på området gällande 

kunskapskrav i svenska språket vid rekrytering. Fem rättsfall presenteras i korthet 

under respektive rubrik. I efterföljande kapitel analyseras det som framkommit i 

studien genom sex sammanfattande underrubriker och i det femte och sista kapitlet 

presenteras studiens sammanfattande slutsats.  
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2. Diskrimineringslagstiftning    
2.1 Internationell rätt 

Rätten att inte bli diskriminerad på grund av bland annat etnisk härkomst är en 

mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 

1948.16 År 1971 ratificerade Sverige också FN:s rasdiskrimineringskonvention som 

innebar att konventionsländerna skulle avskaffa alla former av diskriminering på 

grund av olikheter i hudfärg, härkomstland eller etniskt ursprung.17 

 

International Labour Organization (ILO), som arbetar för social rättvisa och 

arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden18, har i sin konvention nr 111 som 

Sverige ratificerat, särskilda bestämmelser om att diskriminering inte får förekomma i 

arbetslivet vad gäller anställning, yrkesutövning och uppsägning.19 

 

2.2 EU-rätt  

I EU-fördragen förbjuds all diskriminering på grund av nationalitet.20 Syftet är att 

upprätthålla den fria rörligheten som gäller för personer, varor, tjänster och kapital 

inom unionen för att främja den inre marknaden. 21  Även Europakonventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller 

som lag i Sverige och Artikel 14 däri fastslår att diskriminering inte får förekomma på 

bland annat diskrimineringsgrunden etniskt ursprung.22 Konventionen har en särskild 

ställning i den svenska rätten och är grundlagsskyddad enligt 2 kap 19 § 

Regeringsformen där det står särskilt angivet att ingen lag eller annan föreskrift får 

strida mot konventionen. 23  Även Europarådets sociala stadga, som inom 

arbetsmarknadsområdet är en motsvarighet till Europakonventionen ratificerades av 

Sverige under 1990-talet i samband med att den arbetades om.24 

																																																								
16 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, Artikel 2, 7 och 23 
17 FN:s internationella konvention mot alla former av rasdiskriminering, Artikel 2  
18 How the ILO works, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm 
Hämtad 2016-01-31 
19 Konvention (111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, Genève 1958, 
Artikel 1  
20 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 18  
21 Nyström, Birgitta. EU och arbetsrätten. Upplaga 4, Norstedts Juridik. Stockholm 2011  
22 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
Artikel 14 
23 2 kap 19 § Regeringsform (1974:152) 
24 Regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, Stockholm 2008, s. 47 
ff.  
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År 2000 kom ett EU-direktiv gällande likabehandling oberoende av etniskt ursprung 

med syfte att fastställa ett ramverk för hur medlemsländerna ska bekämpa etnisk 

diskriminering. 25  Direktivet innehåller minimibestämmelser vilket innebär att 

medlemsländerna är fria att lagstifta om mer fördelaktiga villkor än de som direktivet 

uppställer.26 Skälen till att ett sådant ramverk sammanställdes var bland annat att 

säkerställa det demokratiska och toleranta samhällets utveckling, upprätthålla en hög 

sysselsättningsgrad och höja levnadsstandarden i alla medlemsländer.27 Direktivet 

hindrar dock inte särbehandling av etniska grupper om det är en följd av ett rimligt 

och avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte.28 Direktivet ska tillämpas på alla 

personer gällande bland annat tillträde till anställning i fråga om urvalskriterier och 

krav för anställning.29 I ett fall från EU-domstolen testas tolkningen av direktivet efter 

att en arbetsgivare uttryckt att han inte ville ha sökande av en viss nationalitet till en 

tjänst. Det fastställs att direktivet ska tillämpas på rekrytering likaväl som vid beslutet 

om anställning och diskriminering förekommer inte endast i de fall då en person som 

sökt till en tjänst blir ett identifierat offer för diskriminering. Det största urvalet i en 

rekryteringsprocess sker nämligen vid en kravsspecifierad annons då vissa personer 

anser sig vara en berättigad och kvalificerad sökande och andra inte gör det.  

Direktivet ska främja den sociala integrationen och bestämmelserna om 

diskriminering ska därför omfatta även de som är kvalificerade och intresserade av att 

söka en viss tjänst eftersom en person som vet att han eller hon inte är önskad för en 

tjänst heller inte söker den.30 

 

2.3 Nationell rätt 

Diskrimineringsförbuden har implementerats i svensk lag och att inte bli 

diskriminerad är även en grundlagsskyddad rättighet. 31  Den svenska 

diskrimineringslagstiftningen var tidigare uppdelad i sju olika diskrimineringslagar på 

områdena för skola och arbetsliv, där varje lag tog upp en eller endast ett par 

																																																								
25 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling 
av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, Artikel 1 
26 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 6 
27 Rådets direktiv 2000/43/EG, Skäl 9 
28 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 4 
29 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 3 punkt 1a 
30 Mål C-54/07 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding mot Firma Feryn NV 
31 2 kap 9 § RF  
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diskrimineringsgrunder per lag.32 Dessa lagar gjordes år 2009 om till en gemensam 

diskrimineringslag i syfte att göra diskrimineringsförbuden mer överblickbara, 

effektivare och även mer heltäckande på ett flertal områden, däribland 

arbetsmarknaden. Merparten av bestämmelserna i de gamla lagarna har överförts till 

diskrimineringslagen men en del har också omarbetats och lagts till.33 Efter kritik från 

EU-kommissionen angående Sveriges implementering av Artikel 4 i direktiv 

2000/43/EG ändrades lagtextens utformning kring undantag från 

diskrimineringsförbudet på grund av etnisk härkomst i samband med 

diskrimineringslagens tillkomst. Ordalydelsen i diskrimineringslagen stämmer efter 

ändringarna överens med direktivet och innebär att undantag från 

diskrimineringsförbuden endast får göras då kravet utgör ”ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav” för att uppnå ett legitimt mål. Kravet ska kunna förstås utifrån 

yrkeskvalifikationer och inte kunna vara efterkonstruerat för att dölja den verkliga 

orsaken till att den arbetssökande inte fått jobbet.34  

 

Lagstiftaren ville också inrätta en samlad tillsynsmyndighet vilket gav upphov till att 

ombudsmännen för jämställdhet, etnisk diskriminering, handikapp och sexuell 

läggning blev Diskrimineringsombudsmannen (DO).35  Hopslagningens förväntade 

konsekvenser var bland annat att samla all kompetens, få större auktoritet som samlad 

enhet och underlätta för arbetsgivare och den som blivit utsatt för diskriminering 

genom att veta vart det går att vända sig vid frågor.36  

 

På det arbetsrättsliga området gäller diskrimineringslagen och omfattar alla 

arbetstagare, praktikanter och inhyrd arbetskraft, men också den som är arbetssökande 

eller söker praktik hos en arbetsgivare.37 Lagen är tvingande och alla avtal som strider 

mot den är ogiltiga.38 Diskriminering kan enligt lagen ske både direkt och indirekt och 

																																																								
32 Uppdelad i följande lagar: Jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen 
(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) 
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lag (2001:1286) om 
likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och lagen 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
33 SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, Stockholm 2006 s.409 
34 Prop. 2007/08:95, s. 156 ff.	
35 SOU 2006:22, s.215 ff. 
36 Prop. 2007/08:95 s.364  
37 2 kap 1 § Diskrimineringslag (2008:567) 
38 1 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567) 
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även om rekvisiten för direkt och indirekt diskriminering delvis skiljer sig kan en 

specifik situation eller fall utgöra båda typerna av diskriminering.39 

 

2.3.1 Direkt diskriminering  

Direkt diskriminering innebär att en person missgynnats gentemot någon i en 

jämförbar situation. Missgynnandet ska också ha ett samband med en av 

diskrimineringsgrunderna. Om något av dessa tre kriterier inte är uppfyllt har 

diskriminering inte förekommit. Vad innebär då dessa kriterier i praktiken? 

Missgynnande innebär att den utsatte ska ha försatts i en sämre situation eller gått 

miste om en förbättring av anställningsförhållandet. Orsaken till handlandet är inte det 

viktiga i sammanhanget utan den negativa effekt den ger, även om missgynnandet 

skett oavsiktligt kan alltså diskriminering ha skett. Arbetsgivarens underlåtenhet att 

handla kan också vara ett missgynnande.40 Missgynnandet ska ha drabbat en specifik 

person och för att missgynnandet ska kunna vara diskriminerande ska personen ha 

missgynnats i förhållande till en person som befinner sig i en jämförbar situation. Det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att någon annan faktiskt har varit i en jämförbar 

situation, det räcker att jämförelsen görs med en hypotetisk person. För att kunna göra 

en jämförelse ska det kunna anses vara rimligt och naturligt att behandla de två 

personerna likadant. Beroende på i vilken situation diskrimineringen uppges ha skett 

kan uttrycket jämförbar situation få olika innebörd.41 För att en person ska vara i en 

jämförbar situation krävs exempelvis vid en anställning att personen jämförelsen sker 

med har samma eller liknande meriter. Det är den som sökt arbetet som ska bevisa att 

personen faktiskt har samma meriter och därmed befinner sig i en jämförbar 

situation. 42  Stämmer meriterna bra överens men de personliga egenskaper som 

påverkar lämpligheten skiljer de två kandidaterna åt kan de dock inte anses befinna 

sig i en jämförbar situation.43 Det tredje kriteriet för att direkt diskriminering ska ha 

skett är att det ska finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden. Det behöver inte finnas ett starkt orsakssamband och 

avsikten med handlingen behöver inte vara att diskriminera för att diskriminering ska 

föreligga och enligt förarbetena till diskrimineringslagen är det tillräckligt att en 

																																																								
39 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen – En kommentar, 2015, s.78 
40 Prop. 2007/08:95 s.103 
41 Prop. 2007/08:95 s.487	
42 AD 2005 nr 98 
43 AD 2008 nr 47 



	 14	

diskrimineringsgrund är en av ett flertal sammanvägda orsaker till missgynnandet. 

Orsakssambandet föreligger även om det är så kallat ”felaktigt förmodat”, vilket 

innebär att diskrimineringen är en följd av att någon har antagit att personen i fråga 

tillhör en viss grupp även om det i realiteten inte stämmer. I de situationer då en 

person blir missgynnad för att han eller hon har anknytning till en annan person som 

tillhör en grupp av diskrimineringsgrunderna föreligger även här ett orsakssamband.44 

 

2.3.2 Indirekt diskriminering  

För att någon ska ha blivit utsatt för indirekt diskriminering krävs istället att en person 

missgynnats genom en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men kan missgynna en viss grupp som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna 

genom att de har svårare att uppnå kriterierna än en annan grupp i jämförbar 

situation. Bestämmelsen kan till exempel vara ordningsregler, ett krav på en viss 

längd som i praktiken missgynnar ena könet45  eller språkkunskaper på en viss nivå.46 

Missgynnandet kan uttrycka sig på olika sätt beroende på diskrimineringsgrund och 

innebär att en specifik person på något sätt lidit skada till följd av bestämmelsen i 

jämförelse med någon i jämförbar situation. Diskriminering kan i lagens mening 

endast drabba en person som ansökt arbetet. Ett krav eller önskemål i en annons om 

exempelvis etnisk tillhörighet kan då inte räknas som ett missgynnande eftersom den 

riktar sig till allmänheten, men kan påverka bedömningen i ett fall som rör 

rekryteringsförfarandet.47  

 

Till skillnad från direkt diskriminering måste det finnas en jämförelseperson från en 

annan grupp för att indirekt diskriminering ska kunna föreligga. Det är alltså inte 

tillräckligt att jämföra med en hypotetisk person för att bedöma om personer från en 

viss grupp särskilt missgynnas och skillnaden mellan den gynnade och missgynnade 

måste vara omfattande.48 Anses bestämmelsen eller förfaringssättet vara ett lämpligt 

och nödvändigt kriterium för att uppnå ett giltigt syfte får dock den typen av 

bestämmelse förekomma och är då inte diskriminerande.49 Bestämmelsen måste då 

																																																								
44 Prop. 2007/08:95 s 489 
45 Se AD 2005 nr 87 
46 Se AD 2002 nr 128	
47 Prop. 2007/08:95 s.140 
48 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen – En kommentar, Upplaga 2:1, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s.75 ff.  
49 1 kap 4 § 2 p. Diskrimineringslag (2008:567) 
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vara objektivt godtagbar och ha ett syfte som motiverar den indirekta 

diskrimineringen. En intresseavvägning ska alltså göras för att utröna att 

verksamhetsbehovet för bestämmelsen är tillräckligt stort och arbetsgivaren ska visa 

på att syftet inte kunnat uppnås på ett mindre ingripande sätt.50 Kravet ska hålla för en 

proportionalitetsbedömning utifrån den EU-rättsliga principen om proportionalitet 

som innebär att det ska finnas ett berättigat syfte och kravet ska vara ett lämpligt och 

nödvändigt sätt att uppnå syftet.51  

 

2.3.3 Bevisbörda 

Vid både direkt och indirekt diskriminering föreligger en så kallad delad bevisbörda. 

Det innebär att den som upplever sig ha utsatts för någon typ av diskriminering ska 

bevisa att det förelegat omständigheter som kan göra det antagligt att personen i fråga 

har diskriminerats. När det bevisats är det sedan upp till arbetsgivaren att bevisa att så 

inte är fallet. 52  Käranden har i och med detta en bevislättnad i fall som rör 

diskriminering och den största bevisbördan läggs istället över på arbetsgivaren som 

presumeras ha diskriminerat om omständigheter i det aktuella fallet kan antas vara 

diskriminerande. 53  Bestämmelserna i diskrimineringslagen stämmer överens med 

EU:s bevisbörderegel i direktiv 2006/54/EG som fastslår att medlemsländerna ska ta 

till nödvändiga åtgärder för att säkerställa att svaranden är skyldig att bevisa att inget 

brott mot likabehandlingsprincipen har förekommit. Direktivet ger också möjlighet att 

underlätta beviskravet på käranden ytterligare genom nationell lagstiftning.54  

 

Vid ett anställningsförfarande kan omständigheter som gör det antagligt att 

diskriminering förelegat till exempel vara att en person med sämre bevisade 

förutsättningar blir erbjuden anställning före en person som kan anses ha bättre 

meriter för det aktuella arbetet.55  

 

 

 
																																																								
50 Prop. 2007/08:95 s.491 
51 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen – En kommentar, 2015, s.77 
52 6 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567) 
53	NJA 2006, s.170		
54	Rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter 
och likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet, Artikel 19 punkt 2  
55	Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen – En kommentar, 2015, s.553	
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2.3.4 Etnisk diskriminering och språkkrav vid rekrytering 

De sju diskrimineringsgrunderna är definierade i lagtext, där etnisk tillhörighet 

definieras som ”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande”.56 I propositionen till diskrimineringslagen tar lagstiftaren avstånd från 

begreppet ”ras” i sin utformning då det inte finns någon vetenskaplig eller biologisk 

grund för att dela in människor i olika raser och att begreppet i sig kan underbygga 

fördomar och rasism. Regeringen har vidare bedömt att även om uttrycket i hög 

utsträckning används i internationella konventioner kommer Sveriges implementering 

av dessa inte förlora trovärdighet genom att begreppet ersätts av uttrycket ”annat 

liknande förhållande”.57 Den något vaga definitionen ger en vidare avgränsning för 

diskriminering och understryker att etnicitet kan innebära något mer än vilket land 

man ursprungligen kommer ifrån.58 

 

Det är endast ett fåtal av de anmälningar angående etnisk diskriminering som kommer 

in till DO som tas upp i domstol och DO menar att det är särskilt svårt att bevisa att 

diskriminering förekommit i de fall det rör sig om rekryteringsförfarandet då 

arbetsgivaren anses ha bäst vetskap om varför en viss person har valts ut för en viss 

tjänst och det är svårt att utifrån bevisa att det förelegat någon annan bakomliggande 

grund för beslutet. 59  En alltför lättvindig bortsortering av anmälningar där de 

anmälningar som inte övertygande kan antas vinna framgång sållas bort kan vara 

förklaringen till varför så få av de anmälningar som kommer in till DO tas upp i 

domstolen. DO menar att en anmälan måste gälla ett prioriterat område, en oprövad 

fråga, ett stort samhällsproblem eller en allvarlig händelse för att fallet ska tas upp. 

Anledningen till att fall kring etnisk diskriminering inte behandlats vidare har varit att 

arbetsgivaren kunnat uppge en saklig förklaring till sitt handlande, vilket försvårar 

bevisningen för att diskriminering har förekommit.60 

 

																																																								
56 1 kap 5 § Diskrimineringslag (2008:567) 
57 Prop. 2007/08:95, s.120 
58 Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, Diskrimineringslagen – från princip till praktik, Upplaga 1, 
Studentlitteratur, Lund 2014, s. 86  
59 TT, Etnisk diskriminering stort problem, 2013 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/etnisk-
diskriminering-stort-problem, Hämtad 2017-01-29 
60 Schömer, Eva, Svenaeus, Lena & Viklund, Lars, DO sviker diskriminerade, Svenska dagbladet, 15 
april 2014, https://www.svd.se/do-sviker-diskriminerade Hämtad 2017-02-22  
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När ett språkkrav ställs upp måste en intresseavvägning göras för att utreda om kravet 

verkligen är nödvändigt och har ett motiverat syfte. Kravet på goda svenskkunskaper 

är inte omöjligt att nå oavsett etnicitet och kan därför framstå som neutralt men 

personer som inte är födda i Sverige tillhör en grupp som har större svårigheter i 

jämförelse med etniska svenskar och kravet kan därför missgynna personer med 

annan etnicitet.61 Nivån på de krav som uppställs kan variera och måste anpassas 

utefter arbetsuppgifternas karaktär. Vid vissa tjänster kan gymnasiekompetens i 

svenska språket vara ett rimligt krav medan andra tjänster kan kräva högre 

kunskaper.62  Det är upp till den arbetssökande att delge och göra sina meriter 

förståeliga för arbetsgivaren, oavsett etnicitet.63 

  

																																																								
61 Prop. 2007/08:95, s.492  
62 Prop. 1997/98:177, s.59  
63 Regeringens proposition 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 
Stockholm 1998, s.31 
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3. Rättspraxis  
3.1 AD 2002 nr 128  

En kvinna med utländsk bakgrund ringer ett marknadsundersökningsföretag för att 

göra en intresseanmälan för ett jobb som telefonintervjuare. Vid telefonsamtalet 

noterar bolaget kvinnans tidigare erfarenheter, att hon har en lättare brytning samt att 

hon är intressant för tjänsten. Kvinnan blir sedan uttagen till ett informationsmöte för 

blivande anställda. På mötet får hon information om arbetsuppgifterna och 

verksamheten. Efter introduktionen görs den första av tre testintervjuer som 

genomförs i rekryteringsprocessen. När kvinnan senare ringer för att boka in 

ytterligare ett provtillfälle avbryter bolaget anställningsförfarandet. Bolagets beslut 

grundar sig i kvinnans brytning. Arbetsdomstolen anser att det är sakligt motiverat att 

uppställa ett krav på att de anställda ska kunna tala tydlig och korrekt svenska 

eftersom arbetsuppgifterna består i att hålla intervjuer via telefon. Arbetsdomstolen 

anser vidare att kravet varit för högt ställt i relation till arbetsuppgifterna då 

arbetsgivaren inte kunnat visa på att kvinnan i rimlig utsträckning inte uppnått kravet 

på tydlig och korrekt svenska. Arbetsgivarens påstående att brytningen kan bli ett 

problem i stressiga situationer och vid hanteringen av stora textmassor tar 

Arbetsdomstolen inte i beaktning och arbetsgivaren döms för indirekt diskriminering 

på grund av etnicitet.  

 

3.2 AD 2005 nr 3  

En kvinna skickar en ansökan till en utannonserad redovisningstjänst och får svar i ett 

mejl där hon ombeds ringa upp den rekryterande ekonomichefen för att boka in en tid 

för intervju. Under samtalet presenterar sig kvinnan närmare och upplever att 

rekryteraren ifrågasätter hennes brytning och härkomst. Ingen intervjutid bokas in och 

kvinnan ombeds istället skicka in sina betyg till bolaget. Arbetsdomstolen anser 

därför att anställningsförfarandet inte har avslutats i samband med telefonsamtalet då 

kvinnans brytning framkommit. Kvinnan blir inte kontaktad för intervju efter att hon 

skickat in sina betyg eftersom bolaget anser att betygen inte uppfyller kriterierna. 

Även om bolaget inte haft tillgång till betygskopior tillhörande de övriga som kallats 

till intervju menar Arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft tillräckliga uppgifter för att 

avgöra om kandidaten haft den efterfrågade kompetensen och var intressant för 
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tjänsten. Arbetsdomstolen anser att diskriminering inte förelegat eftersom kvinnan 

skickat in otillräckliga uppgifter och därmed inte befunnit sig i jämförbar situation.  

 

3.3 AD 2005 nr 98  

En man med utländsk härkomst söker anställning som bygglovsarkitekt på en 

kommun. Han blir uttagen till intervju och efter genomförda intervjuer beslutar 

kommunen att anställa en annan person till tjänsten. DO menar att mannen befunnit 

sig i jämförbar situation och blivit diskriminerad till följd av sin brytning. I ett mejl 

till mannen uppger kommunen att anledningen till att de inte erbjudit honom 

anställning var hans språkliga brister. Redan i annonsen ställer kommunen krav på att 

de som söker tjänsten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift men 

kommunen menar att det inte innebär ett krav på perfekt och brytningsfri svenska och 

att de valt ut mannen till intervju trots vissa språkliga fel såsom stavfel i mannens 

ansökan. Arbetsdomstolen menar att arbetsgivaren då inte dragit slutsatser utifrån 

ansökan att mannen inte uppfyllde språkkraven, det som låg till grund för beslutet var 

istället de språkliga bristerna som framkom vid intervjutillfället. Kommunen ansåg att 

mannen gav ofullständiga svar och det var ibland svårt att förstå vad han menade.  

 

Arbetsdomstolen belyser här problematiken kring risken att en arbetssökande inte 

kommer till sin rätt, exempelvis vad gäller att uttrycka sig korrekt, under en intervju. 

Detta kan medföra att arbetsgivaren fattar ett anställningsbeslut på ett missvisande 

underlag för lämplighetsbedömningen. Arbetsdomstolen anser dock att arbetsgivaren 

inte kan lastas för detta i de fall intervjuerna är utförda på ett korrekt sätt utan 

fördomar mot den arbetssökande. Även om kandidaten kan uppvisa goda betyg och 

omdömen i det svenska språket är det intrycket och de upplevda kunskaperna i 

kontakten mellan arbetsgivaren och den arbetssökande som är av betydelse och ligger 

till grund för intresseavvägningen av huruvida den arbetssökande har tillräckliga 

kunskaper i språket eller inte. Det är också arbetsgivarens uppfattning om 

språkkunskaperna som är av betydelse. Även om kandidaten själv upplevt att 

intervjun flutit på bra utan några större språkliga missar anser Arbetsdomstolen att det 

inte finns anledning att ifrågasätta arbetsgivarens intryck och den arbetssökandes 

invändning lämnas utan avseende.  
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Arbetsdomstolen anser att kommunens uppställda språkkrav är motiverade och 

lämpliga då arbetet som bygglovsarkitekt innebär självständigt arbete i form av 

myndighetsutövning och arbetsuppgifterna består i att företräda kommunen i projekt, 

bereda och argumentera för beslut samt vara rådgivare för allmänheten. Det är därför 

viktigt att besluten blir korrekta och inga missförstånd förekommer mellan de berörda 

parterna. Diskriminering har utifrån det anförda inte förekommit.  

 

3.4 AD 2007 nr 45  

En man med utländsk bakgrund skickar in en ansökan till en tjänst som reporter på ett 

produktionsbolag via mejl och får som svar på mejlet ett tack för ansökan och att han 

har bra meriter men de söker en person som behärskar det svenska språket bättre. 

Mannen är då inte intressant eftersom han haft för många stavfel i sin ansökan. 

Bolaget menar att innehållet i mejlet varit diskriminerande men att bolaget inte kan 

hållas ansvarigt för handlingen eftersom personen som skickat mejlet gått över sin 

befogenhet då hon fått tydliga instruktioner om att endast skriva ut och sortera 

ansökningarna som inkommit via mejl och sedan överlämna dem till bolagets 

delägare. När bolaget fått reda på vad som inträffat hölls en intervju med mannen men 

han blir inte anställd till den ansökta tjänsten. Arbetsdomstolen anser att personen 

som skickat det diskriminerande mejlet gått över sina befogenheter och att begreppet 

arbetsgivare inte kan få en så vidsträckt innebörd att ansvaret för händelsen kan lastas 

bolaget. Arbetsdomstolen avslår därför DO:s talan.  

 

3.5 AD 2008 nr 47  

Efter intervjuer med två kandidater väljer ett pilotutbildningsbildningsbolag att 

anställa den etniskt svenska arbetssökanden. Frågan i fallet rör huruvida arbetsgivaren 

diskriminerat kvinnan med utländsk härkomst till följd av det språkkrav som 

tillämpats. Bolaget uppger att kvinnans brister i det svenska språket varit en del i en 

helhetsbedömning av den sökandes personliga lämplighet som skäl till att hon inte 

gått vidare i rekryteringsprocessen eftersom hon stakat sig och inte alltid gett klara 

och tydliga svar under intervjun.  

 

Även om vikten av den personliga lämpligheten inte framgått i annonsen menar 

Arbetsdomstolen att sådant som flexibilitet, bra kundbemötande och service samt 

stresstålighet och andra viktiga delar som arbetsgivaren anser påverkar 
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arbetsprestationen för den aktuella tjänsten är relevant i en bedömning kring hur en 

kandidat kommer klara av arbetsuppgifterna.  

 

Det framgår av tidigare domar att stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten och 

intrycket vid intervjun i de fall då övriga meriter är likvärdiga men endast en 

arbetsgivares rent subjektiva bedömning av en kandidat inte kan godtas. En 

bedömning av den personliga lämpligheten ska vara objektiv och begriplig för en 

utomstående betraktare.64 Arbetsdomstolen menar att även om det inte stått angivet i 

kravspecifikationen, kan svenskkunskaper anses vara avgörande och en naturlig del 

av arbetet som receptionist. Arbetsdomstolen menar också att det kan vara svårt att 

ange exakta orsaker till bedömningen av den personliga lämpligheten och att de 

uppgifter en seriöst syftande arbetsgivare upphämtar under rekryteringsprocessen får 

betraktas i en sammanvägd bedömning.  

 

Eftersom arbetet som receptionist innebär mycket kommunikation med både interna 

och externa parter på bolaget är det av stor vikt att receptionisten kan kommunicera 

utan hinder för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Därmed 

avslår Arbetsdomstolen DO:s talan om etnisk diskriminering.  

 

  

																																																								
64 Se exempel AD 2006 nr 96  
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4. Analys  
4.1 Ett fåtal fall i domstol  

Invandrarnas inträde på den svenska arbetsmarknaden har länge varit en omfattande 

fråga för regeringen och har varit en betydande orsak till att diskrimineringslagarna 

kring etnisk diskriminering arbetats om. Detta för att uppnå ett tolerant samhälle som 

präglas av mångfald och hänsyn till alla människors lika rättigheter. 65  Trots 

omfattande diskrimineringslagar är det endast i ett av de fall kring arbetsgivares 

uppställda språkkrav vid rekrytering som berörts då Arbetsdomstolen dömer till 

arbetstagarens fördel och arbetsgivaren fälls för diskriminering på grund av etnicitet 

till följd av kunskapskraven i det svenska språket. Det är också det tidigaste av fallen, 

som domstolen tog ställning till år 2002.66  

 

Det är endast få fall som rör språkkrav som tagits upp i Arbetsdomstolen och inget 

fall har tagits upp efter år 2009 då den nya diskrimineringslagen trädde i kraft. 

Eftersom etnisk diskriminering varit den vanligast förekommande anmälan till DO de 

senaste åren torde orsaken till att så få fall tas upp inte vara att lagen blivit så 

omfattande att diskriminering på grund av språkkrav inte längre sker. Anledningen till 

att fallen som tas upp i Arbetsdomstolen blivit färre kan snarare antas vara att DO 

blivit en samlad myndighet i samband med diskrimineringslagens införande och 

numera tar hand om alla diskrimineringsärenden, oavsett diskrimineringsgrund, och 

arbetsbelastningen har därför blivit för hög för att kunna ta upp alla väsentliga fall till 

domstol. DO uppger att de anmälningar som tas vidare till domstol ska gälla ett 

prioriterat område, en oprövad rättsfråga, ett stort samhällsproblem eller en allvarlig 

händelse.67 Att invandrare inte kommer in på arbetsmarknaden påpekas bland annat i 

propositionen till lagen vara ett samhällsproblem,68 med anledning av det kan frågan 

ses som viktig att ta upp i domstol. Frågan kring språkkrav är inte ett helt oprövat 

område och i merparten av de fall som tagits upp har Arbetsdomstolen avslagit DO:s 

talan, därför kan den typen av fall sorteras bort då de på förhand anses vara omöjligt 

att vinna. Att sluta ta upp denna typ av fråga kan dock skicka fel signaler till både 

arbetsgivare, arbetssökande och samhället i stort om att den etniska diskrimineringen 

																																																								
65 Prop. 2007/08:95, s.79  
66 Se kapitel 3 
67 Schömer, Eva, Svenaeus, Lena & Viklund, Lars, DO sviker diskriminerade, 2014  
68 Prop. 2007/08, Bilaga 6 		
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inte ses som ett prioriterat område eller en allvarlig händelse. Detta kan försvåra 

invandrares inträde på arbetsmarknaden då arbetsgivaren i alla fall efter 2002 har haft 

rätt att uppställa språkkrav trots att DO har funnit anledning att anta att kravet varit 

diskriminerande. De faktorer som Arbetsdomstolen resonerat kring och lagt vikt vid i 

de olika fallen är graden av svårigheter den arbetssökande har med det svenska 

språket, vilken del av rekryteringsprocessen anställningsförfarandet avbrutits, den 

personliga lämpligheten och vilken typ av arbetsuppgifter tjänsten består i.69  

 

4.2 Graden av de språkliga svårigheterna 

I fallet från 2002 där arbetsgivaren fälls för diskriminering finns skillnader mot de 

senare fallen där Arbetsdomstolen dömer till arbetsgivarens fördel. En betydande 

skillnad är graden av de språkliga svårigheterna arbetsgivaren bedömer att kandidaten 

har. I fallet från 2002 är det den arbetssökandes brytning som ligger till grund för 

beslutet att avbryta anställningsförfarandet och i de senare fallen anses kandidaten ha 

större svårigheter med det svenska språket. Att neka en arbetssökande på grund av 

personens brytning är alltså diskriminerande. Hur grov brytning en person tillåts ha är 

dock inte närmare preciserat men det framgår att personen i rimlig utsträckning ska 

uppnå ett krav på tydlig och korrekt svenska.70 

 

Även om arbetsuppgifterna i sig inte ställer krav på goda språkkunskaper behövs 

kunskaper i det svenska språket för att den arbetssökande ska kunna förmedla sin 

kompetens och sina kunskaper under en intervju, det torde också ge arbetsgivaren en 

bättre bedömningsmöjlighet om personen skulle passa till den lediga tjänsten då 

kandidaten kan uttrycka sig på ett varierat och ledigt sätt. Det är arbetsgivaren som 

ges tolkningsföreträde vid en intervju genom Arbetsdomstolens bedömning i AD 

2005 nr 98 då domstolen inte tar hänsyn till att den arbetssökande tyckt 

kommunikationen under intervjun gått bra eftersom det inte funnits anledning att 

ifrågasätta arbetsgivarens uppfattning och bedömning. Utifrån detta kan antas att 

arbetsgivaren på ett enkelt sätt kan säga sig ha upplevt att kandidaten har större 

språkliga svårigheter än en brytning och på så sätt undgå sanktioner utan att bli 

ifrågasatt.  

 
																																																								
69 Se kapitel 3  
70 AD 2002 nr 128 
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Men vilka språkkunskaper är det egentligen som testas och hur tillförlitlig blir 

arbetsgivarens bedömning utifrån de arbetsuppgifter som ska utföras?  

Vid en intervju testas det talade språket när kandidaten formulerar ett svar och i viss 

mån hörförståelsen då kandidaten måste förstå frågan som ställs för att kunna ge ett 

svar. Till en tjänst som exempelvis telefonintervjuare eller receptionist kan dessa 

språkkunskaper vara de som har störst betydelse för arbetet men till en tjänst där 

kommunikationen är mer textbaserad eller tjänster där kommunikation inte är en stor 

del av arbetsuppgifterna torde tal och hörförståelse spela mindre roll. Då de fall 

Arbetsdomstolen tagit upp gäller tjänster med mycket verbal kommunikation blir det 

svårt att dra slutsatser kring tjänster av annan karaktär och det hade varit intressant att 

se hur Arbetsdomstolen resonerat i fall med en annan typ av tjänst. Då språkkravet 

måste vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav utifrån arbetsuppgifterna kan tänkas 

att tjänster utan den typen av kommunikation inte får uppställa några högre krav på 

svenskkunskaperna eftersom det inte torde vara avgörande för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna.  

 

4.3 Rekryteringsfas 

En annan skillnad i fallet från 2002 och de övriga är att kvinnan i fallet har kommit 

längre i rekryteringsprocessen än vad kandidaterna gjort i de senare fallen. Hon har 

efter en kortare telefonintervju blivit uttagen till ett informationsmöte och sedan också 

fått genomföra arbetsprov i form av en testintervju och det är inte förrän efter den som 

anställningsförfarandet avbryts av arbetsgivaren med anledning av hennes brytning. 

Arbetsdomstolen belyser även i senare fall att det är de språkkunskaperna som 

framkommer vid kontakten mellan arbetsgivaren och kandidaten som är av betydelse 

vid bedömningen av språkkunskaperna.71 Därför kan antas att arbetsgivaren inte 

senare i rekryteringsprocessen kan avbryta anställningsförfarandet med anledning av 

kandidatens språksvårigheter om arbetsgivaren valt att gå vidare med kandidaten efter 

intervju, då de svårigheter som finns antas ha framkommit vid intervjutillfället. 

Diskriminering verkar därmed utdömas mer restriktivt i tidigare led i 

rekryteringsprocessen. I AD 2005 nr 3 ifrågasätter Arbetsdomstolen till exempel inte 

arbetsgivarens beslut att inte boka in en intervju med den arbetssökande som det var 

sagt från början efter ett samtal där kandidatens brytning framkommit även om den 

																																																								
71 AD 2005 nr 98  
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arbetssökande själv upplevt att hennes brytning och språkkunskaper ifrågasatts av 

arbetsgivaren. Även i AD 2007 nr 45 undgår arbetsgivaren sanktioner utan att bli 

vidare ifrågasatt genom att hävda att personen som skickat det diskriminerande mejlet 

efter att ansökningen kommit in till bolaget handlat över sina befogenheter och att 

hennes arbetsgivare inte kan lastas för det. 

 

Att i annonsen ha ett nivåkrav på kunskaper i det svenska språket har lämnats utan 

avseende av arbetsdomstolen i AD 2005 nr 98 eftersom språkkravet ansetts vara 

sakligt motiverat och nödvändigt i relation till arbetsuppgifterna. Personer som inte 

har svenska som modersmål kan vid en sådan annons uppfatta sin ansökan som 

oönskad hos arbetsgivaren och hindras på så sätt att söka arbetet. I ett 

förhandsavgörande beträffande tolkning av Direktiv 2000/43/EG gällande 

likabehandling oberoende av etniskt ursprung fastslår EU-domstolen att 

bestämmelserna kring diskriminering ska omfatta även personer som är intresserade 

av att söka en viss tjänst, förutsatt att de också har rätt kvalifikationer för arbetet. När 

en arbetsgivare redan i annonsen inskränker möjligheterna för en viss grupp av 

personer att söka en tjänst strider det alltså mot bestämmelserna i direktivet. Den 

svenska lagtextens lydelse vid den aktuella domen som innebar att arbetsgivaren ska 

verka för att alla oavsett etnisk härkomst ska ges möjlighet att söka lediga 

anställningar talar för att direktivet är implementerat på ett riktigt sätt men 

Arbetsdomstolens tillämpning av lagen förefaller bristfällig.  

 

EU-domstolens dom föll år 2007, alltså efter det ovan nämnda fallet från 

Arbetsdomstolen. Även om implementeringen av direktivet skulle ha tillämpats på ett 

korrekt sätt redan år 2005 kan antas att Arbetsdomstolen kommer lägga större vikt vid 

annonseringen och dess utformning i fall som uppkommer efter 2007 då 

tillämpningen preciserades på EU-nivå och beslutet är prejudicerande för de 

nationella domstolarna.72  

  

 

 

 

																																																								
72 Bernitz, Ulf, m.fl. Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, s.70  
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4.4 Personlig lämplighet  

Vid Arbetsdomstolens bedömning av diskriminering läggs vikt vid den personliga 

lämpligheten hos kandidaten för tjänsten och för att två kandidater ska befinna sig i 

jämförbar situation krävs utöver likvärdiga meriter i form av utbildning och 

arbetslivserfarenhet även likvärdig personlig lämplighet.73 Det är alltså inte endast 

meriter som på ett enkelt sätt går att bevisa, såsom betyg, utbildningsbevis och 

tidigare anställningar som tas i beaktning, utan också personlighetsdrag och olika 

egenskaper som kandidaten besitter. Visserligen är det av stor betydelse att en person 

som till exempel arbetar som servicepersonal har bra serviceanda, men när 

språkkunskaper blandas in som en faktor i den personliga lämpligheten kan 

bedömningen av diskrimineringen bli problematisk. Den personliga lämpligheten kan 

vara svår att bedöma objektivt och Arbetsdomstolen belyser även att det kan vara 

svårt att ange exakta orsaker till bedömningen av den personliga lämpligheten 

eftersom den grundar sig på arbetsgivarens helhetsintryck av kandidaten.74 Den 

personliga lämplighet framstår som ett enkelt sätt för arbetsgivaren att i praktiken 

diskriminera arbetssökande med utländsk bakgrund utan att bli sanktionerad för det.  

Detta styrks i AD 2008 nr 47 då Arbetsdomstolen inte lägger någon vikt vid att 

arbetsgivaren uppger de språkliga bristerna som en del av bedömningen av 

kandidatens personliga lämplighet. Enligt en bestämmelse i propositionen till den 

äldre diskrimineringslagen om etnisk diskriminering, som även överförts till 

diskrimineringslagen, ska det vara tillräckligt att en diskrimineringsgrund varit en av 

ett flertal faktorer vid bedömningen av en kandidat för att diskriminering ska 

föreligga. I fallet ovan kan därför Arbetsdomstolen anses brista i tillämpningen av 

diskrimineringslagstiftningen. Arbetsdomstolen har även i den bemärkelsen blivit mer 

restriktiv i bedömningen om diskriminering har förelegat eftersom bedömningen 

gjorts annorlunda i fallet från 2002, då Arbetsdomstolen fastslår att kandidatens 

brytning varit en av flera faktorer i arbetsgivarens beslut att avbryta 

anställningsförfarandet och därför har varit diskriminering. 

 

 

 

 
																																																								
73 AD 2005 nr 3 
74 AD 2008 nr 47	
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4.5 Arbetsuppgifternas karaktär  

Eftersom ett krav som i sig är diskriminerande för någon grupp i samhället får 

uppställas om det är ett lämpligt och nödvändigt sätt att uppnå ett sakligt motiverat 

syfte, enligt både internationell och nationell lagstiftning tar Arbetsdomstolen hänsyn 

till arbetsuppgifternas beskaffenhet i de studerade fallen. Vid ett uppställt språkkrav 

måste svenskkunskaperna vara ett nödvändigt kriterium för att arbetstagaren ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Till tjänster där kommunikation är en stor 

del av det dagliga arbetet kan det finnas goda skäl att uppställa ett kunskapskrav i det 

svenska språket. Utifrån de studerade fallen innefattar dessa tjänster bland annat 

arbete med intern och extern kommunikation som i tjänsten som receptionist eller vid 

mycket telefonkontakt som i arbetet som marknadsundersökare.75 I AD 2005 nr 98 

lägger Arbetsdomstolen också vikt vid att tjänsten som bygglovshandläggare innebär 

ett stort eget ansvar och att arbetet sköts självständigt vid bedömningen av om 

språkkravet är nödvändigt. Uppgifterna består av myndighetsutövning genom att 

forma och argumentera för beslut och Arbetsdomstolen tar fasta på vikten av att 

besluten blir korrekta från början och lämnas utan missförstånd för de berörda 

parterna, detta för att skydda arbetsgivaren från extra kostnader och merjobb.  

 

Det svenska samhället har gått från att vara ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle och arbetsmarknaden har blivit mer service- och tjänsteorienterad. 

Därför har också arbetet i stor utsträckning gått från att vara fysiskt krävande till att 

ställa högre krav på att medarbetarna har kompetens och är självgående och därmed 

även att kunna kommunicera och göra sig förstådd utan hinder.76 Det torde därför ha 

blivit svårare för personer med annat språk än svenska som modersmål att ta sig in på 

den svenska arbetsmarknaden i takt med förändringen då fler typer av tjänster och 

arbetsuppgifter ställer krav på felfri kommunikation.  

 

 

 

 

 

																																																								
75 Se kapitel 3  
76 Rooth, Dan-Olof & Åslund, Olof. Utbildning och kundkaper i svenska-framgångsfaktorer för 
invandrare? Upplaga 1. SNS Förlag, Stockholm 2006. S.125		



	 28	

4.6 Bevisbördan 

I fall rörande diskriminering har käranden, den person som anser sig blivit utsatt för 

diskriminering, en bevislättnad i och med den delade bevisbördan enligt 

diskrimineringslagen. Den stora bevisbördan ska alltså ligga på arbetsgivaren.77 

Genom bestämmelsen kan lagen anses skydda arbetstagaren mot diskriminerande 

handlingar. Även om det lagstadgade skyddet kan anses vara starkt är det endast 

mycket få fall kring etnisk diskriminering som leder till en fällande dom och bristen 

kan därför antas ligga i tillämpningen av lagen.  

 

I ett första led ska käranden göra det antagligt att diskriminering har förekommit 

genom att visa på omständigheter som inneburit ett missgynnande gentemot en person 

i jämförbar situation och sedan ska en intresseavvägning göras.78 Käranden ska alltså 

inte bevisa att diskriminering faktiskt förekommit utan endast göra det antagligt att 

det tagna beslutet eller handlingen kan hänföras till diskrimineringsgrunden. 

Arbetsdomstolens bedömning i det första ledet förefaller i fallen som tas upp i 

uppsatsen bli felaktig då Arbetsdomstolen även väger in svarandens argumentation. 

Arbetsgivaren kan då påvisa att beslutet att avbryta anställningsförfarandet grundats 

på något som inte är hänförligt till diskrimineringsgrunden 79  eller att den 

arbetssökande inte befunnit sig i jämförbar situation och på så sätt hindra käranden 

från att göra det antagligt att diskriminering har förekommit.80  

 

Bevislättnaden kan därför inte anses aktualiseras i praktiken och den delade 

bevisbördan blir missvisande. Föremålet för diskrimineringsfrågan blir i praktiken 

inte intresseavvägningen utan istället vägs argumenten för och emot om den 

arbetssökande till exempel befunnit sig i jämförbar situation eller inte. Detta kan antas 

vara en betydande orsak till att endast ett fåtal fall tagits upp i domstol trots 

bevislättnad.   

																																																								
77	6 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567)	
78	6 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567)	
79 AD 2009 nr 11 
80 AD 2005 nr 3 
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5. Slutsats  
För att arbetsgivaren ska ha rätt att uppställa ett kunskapskrav i det svenska språket 

vid rekrytering av personal ska det finnas ett motiverat syfte och språkkravet ska vara 

ett lämpligt och nödvändigt sätt att uppnå det syftet. Uppfyller kravet inte dessa 

kriterier i en intresseavvägning är språkkravet istället diskriminerande. Till tjänster 

där intern och extern kommunikation ingår i en stor del av arbetsuppgifterna anses ett 

språkkrav vara motiverat. Även i tjänster med stort eget ansvar och mycket 

självständigt arbete får arbetsgivare uppställa krav på kunskaper i svenska språket. 

Arbetsdomstolen framhåller vikten av att missförstånd inte ska inträffa mellan de 

anställda och andra interna och externa parter då det kan komma att lasta 

arbetsgivaren med kostnader och extra arbete. Kravet på svenskkunskaperna får dock 

inte vara för högt ställda. En brytning kan inte anses vara ett giltigt skäl för att avbryta 

ett anställningsförfarande eftersom kravet då i rimlig utsträckning uppnås.  

 

Arbetsdomstolen har i viss mån blivit mer restriktiv med att fälla arbetsgivare för 

diskriminering på grund av etnisk härkomst, vilket också kan antas vara anledningen 

till att inget fall tagits upp i domstol sedan 2009. Det är till synes enkelt för en 

arbetsgivare att komma undan med diskriminering utan att drabbas av sanktioner 

genom att exempelvis hävda att den arbetssökande inte uppnår företagets krav på 

personlig lämplighet, där språksvårigheter kan vara en faktor. I det hänseendet kan 

Arbetsdomstolen också anses brista i tillämpningen av lagen. Möjligheterna för en 

arbetsgivare att undgå sanktioner förefaller också vara större när 

anställningsförfarandet avbrutits i ett tidigt led i rekryteringsprocessen.  

 

Tillämpningen av bevisbörderegeln som ska innebära en bevislättnad för den som 

anser sig blivit utsatt för diskriminering kan anses bristfällig då Arbetsdomstolen 

väger in svarandens argument då den utsatta ska göra det antagligt att diskriminering 

har skett.  

 

Till en vidare studie hade en utredning kring begreppet ”personlig lämplighet” varit 

av intresse. Genom att även granska domar kring diskriminering på andra grunder än 

språkkrav utreda vad den personliga lämpligheten innebär, hur den ska bedömas på ett 

objektivt sätt och hur stor vikt en arbetsgivare kan lägga vid den vid en anställning.
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Källförteckning  
Internationell rätt  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 

FN:s	internationella	konvention	mot	alla	former	av	rasdiskriminering,	Antagen	

genom	Generalförsamlingens	resolution	2106	(XX)	den	21	december	1965		

ILO:s Konvention (111) angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning, Genève 1958 

 

EU-rätt: 

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

 

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung 

Rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om 

lika möjligheter och likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet 

 

Nationell rätt  

Lagtext: 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Diskrimineringslag (2008:567) 

 

Förarbeten:  

Regeringens proposition 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet, Stockholm 1998 

Regeringens proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, 

Stockholm 2008   

 

SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, Stockholm 2006 
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