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Abstract 
In this essay I have investigated and analysed the legal framework concerning the 

possibilities for making exemptions from the prohibition of discrimination in the labor 

market. 

I have used the legal dogmathic method in order to get a full review of the existing 

sources of law.  

I have presented the principle of equality within the EU aswell as a review of the 

national Discrimination Act in Swedish legislation. Furthermore, some attention has 

been given the different forms of exemption rules that exists. 

During the essay, it has been established that the impact from the court practise from the 

Court of Justice of the EU in this area is of a great significance for the judgements and 

legislation in Sweden. It has also been established that the principle of proportionality 

plays a big part in the assesment of whether an act is to be considered as discriminatory 

or if it constitutes a legal exemption from the prohibition of discrimination.  

Key words: exemption, rules of exemption, discrimination, prohibition of 
discrimination, equal treatment, principle of equality   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Positiv särbehandling och kvotering har varit heta debattämnen inom arbetslivet de 

senaste åren. Bland annat har det förts diskussioner kring huruvida kvinnor ska kvoteras 

in i bolagsstyrelser, detta i syfte att öka representativiteten av kvinnor på ledande 

positioner. Objektivt sett skulle detta i så fall innebära diskriminering av män. Dock 

skulle en sådan handling betraktas som legitim då målet är att öka jämställdheten på 

dessa positioner och räknas som ett godtagbart undantag från diskrimineringsförbudet i 

arbetslivet.  

 
Sittande regering har nu lämnat ett lagförslag om att kvotera in kvinnor till 

bolagsstyrelser och lagen är tänkt att gälla från och med 2017. Den innehåller krav på 

sanktioner mot företag som inte följer detta. Målet är att det senast 2019 ska vara 40% 

kvinnor på ledamotsposterna i styrelserna.1 

 

1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag i Sverige2 som ersatte sju tidigare lagar 

inom området. Syftet med den nya lagen var att få en mer enhetlig lagstiftning och mer 

heltäckande. På så sätt menar lagstiftaren att lagen ska bli mer effektiv.3 I den nya 

diskrimineringslagen (DL) infördes bland annat två nya diskrimineringsgrunder: ålder 

och könsöverskridande identitet eller uttryck.4 Totalt finns sju diskrimineringsgrunder 

skyddade: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.5  

 

I föregående lagar gällande diskriminering fanns det vissa särskilda allmänt hållna 

undantagsregler från förbudet mot diskriminering som kunde tillämpas vid eventuella 

normkollisioner.6 I propositionen7 till DL konstaterades att ett behov fanns för 

möjligheter att göra undantag från förbudet om diskriminering både på arbetsplatsen, 

vid gällande arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling. Dessa behov 

                                                 
1 Artikel, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kvinnor-ska-kvoteras-in-i-bolagsstyrelser hämtad 20170213 
2 Diskrimineringslagen (2008:567) 
3 Regeringens proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, Stockholm, 2008, s. 83-86 
4 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2015, s. 39 
5 1 kap. 1 §, DL 
6 Fransson & Stüber, 2015, s. 57 
7 Prop. 2007/08:95 
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ansågs beröra grunderna kön, etnisk tillhörighet och ålder. Denna möjlighet skulle också 

gälla vid privat arbetsförmedling.8  

 

Ser man till arbetslivet i Sverige kan det utifrån lagstiftningen således vara legitimt för 

en arbetsgivare att göra undantag från diskrimineringsförbudet, dvs gå emot 

likabehandlingsprincipen. Det ska ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

som är nämnda ovan. 

 

Sverige sägs i många fall ligga i framkant när det gäller att arbeta för en jämställd 

arbetsmarknad även om det är en lång väg kvar att vandra innan det kan hävdas att vi är 

där. Eftersom Sverige är medlem i EU påverkas den nationella lagstiftningen i mångt 

och mycket från EU och det är därför intressant att se över hur EU- lagstiftningen på 

området kring undantagsregler från diskrimineringsförbudet ser ut och hur detta 

implementerats i svensk lag och rättspraxis.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka, identifiera och diskutera hur gränsdragningen har 

gjorts i praxis mellan vad som är att betrakta som berättigad särbehanding och förbudet 

mot diskriminering i arbetslivet. Vidare är mitt syfte att ta reda på vilket utrymme 

undantagsreglerna ges i lagstiftning och i praxis. Fokus ligger på svensk rätt som för 

uppsatsens ändamål ses i ljuset av EU- rätten9 med målet att undersöka huruvida svensk 

praxis följer EU- praxis på området. Vidare har jag valt att inrikta studien på berättigad 

särbehandling på grund av kön och ålder. Detta på grund av att det finns mycket 

material relaterat till dessa diskrimineringsgrunder samt utifrån personligt intresse. Med 

detta i åtanke, blir min frågeställning för att kunna uppfylla syftet:  

§ Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att det ska anses legitimt att ta avsteg från 

likabehandlingsprincipen, sett till både EU- rättslig och svensk praxis? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har begränsats till att behandla de undantagsregler som finns gällande 

förbudet mot diskriminering i arbetslivet med avseende på arbets- och 

                                                 
8 Prop. 2007/08:95, s. 218-221 
9 Art. 157 EUF, direktiv 2000/78/EG, 2000/43/EG, 2004/113/EG, 2010/41/EG, 2006/54/EG (recast) 
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anställningsvillkor. Det finns  undantagsregler från diskrimineringsförbudet inom andra 

områden, exempelvis inom utbildning, värnplikt, civilförsvarsplikt etc. men dessa har 

jag med hänsyn till personligt intresse samt utrymme valt bort och dessa områden 

kommer alltså inte att behandlas. 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen skrivs utifrån en traditionell rättsdogmatisk metod som innebär att 

utgångspunkten ligger i att söka svar i de befintliga rättskällorna i form av lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin.10 För att förstå syftet med DL och de bestämmelser som 

definierar undantagen från diskrimineringslagstiftningen kommer jag att ta hjälp av 

uttalanden från propositionen. Med propositionen syftar jag genomgående till 

proposition 2007/08:95.11 Jag har också tagit del av för uppsatsen relevanta rättsfall från 

Arbetsdomstolen (AD). De fall jag valt ut belyser positiv särbehandling och undantag 

från förbudet mot åldersdiskriminering. Dessa är utvalda för att särskilt visa på huruvida 

svensk praxis ligger i linje med EU- praxis på området. I min studie refererar jag i vissa 

fall till Jämställdhetslagen12 som inte är aktuell längre utan ersatt av 

Diskrimineringslagen13. Detta utifrån att bedömningarna i flertalet utvalda AD- fall 

utgår från ovan nämna Jämställdhetslag. Berörda bestämmelser från den föregående 

lagen har i stora drag skrivits över direkt till Diskrimineringslagen och anses därför vara 

fortsatt relevant i sammanhanget.  

 

Eftersom studien innehåller ett EU- rättsligt perspektiv är det också relevant att använda 

sig av EU- rättslig metod. Metoden kan användas på många olika sätt och det är därför 

otillbörligt att påstå att det endast finns en EU- rättslig metod.14 För den här uppsatsens 

ändamål kommer EU- metoden att fungera som ett verktyg för att hantera det EU- 

rättsliga materialet jag använder mig av. Eftersom jag har för syfte att lägga fokus på 

svensk rätt i förhållande till EU- rätten är det av intresse att studera hur de EU- rättsliga 

källorna bör tolkas och implementeras i den svenska lagstiftningen. Stort fokus ligger 

således på att tolka hur EU- domstolens praxis påverkat svensk lagstiftning och praxis 

                                                 
10 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 
s. 21 
11 Regeringens proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, Stockholm, 2008 
12 Jämställdhetslag (1991:433) 
13 Diskrimineringslag (2008:567) 
14 Korling & Zamboni, 2013, s. 109 
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på området då EU- domstolen är en avgörande faktor för utvecklingen av EU- rätten.15 

Jag har använt mig av praxis från EU- domstolen, här har jag valt ut fall som främst 

berör positiv särbehandling i arbetslivet. Detta för att jämställdhetsarbete och 

jämställdhetsfrämjande åtgärder länge varit viktiga punkter på EU:s agenda. De fall jag 

valt ut har blivit mycket omdiskuterade tidigare och innehåller således viktiga 

komponenter för att utröna huruvida vissa handlingar är att betrakta som legitima avsteg 

från likabehandlingsprincipen eller inte.  

Jag har även använt mig av EU- rättskällor i form  av bestämmelser i Art. 157 FEUF, 

direktiv 2000/78/EG, 2000/43/EG, 2004/113/EG samt 2006/54/EG (recast). Detta för att 

få vägledning för tolkningen av DL:s bestämmelser och hur dessa omsätts genom praxis 

i svensk domstol.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel två behandlar diskrimineringslagen och hur den förhåller sig till EU- rätten- 

Därefter följer ett kapitel som tar upp likabehandlingsprincipen och dess koppling till 

diskrimineringsförbudet. Kapitel fyra redogör för de olika formerna av undantagsregler 

som finns. I kapitel fem och sex presenteras rättspraxis från EU- domstolen respektive 

Arbetsdomstolen. I kapitel sju analyseras dessa rättsfall. Det avslutande kapitlet knyter 

ihop uppsatsen genom några personliga tankar och slutord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Ibid, s. 115 
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2 Diskrimineringslagen 
Utifrån uppsatsens frågeställning som bygger på huruvida en viss handling är att 

betrakta som diskriminering eller som ett legitimt undantag från 

diskrimineringsförbudet, kommer de mest relevanta formerna av diskriminering att gås 

igenom nedan. I svensk lagstiftning finns diskriminering definierat i sex former: direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 

trakasserier och instruktioner att diskriminera.16 För den här studien är det direkt och 

indirekt diskriminering som kommer att ges ett stort utrymme då jag anser att det främst 

är dessa former som dyker upp i rättsfall etc. och därför är de mest centrala utifrån 

studiens syfte och frågeställning.  

 
2.1 Direkt diskriminering 
Begreppet direkt diskriminering definieras i DL som att en person missgynnas genom 

att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats 

i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna.17 Det innebär att för att direkt diskriminering ska anses 

förekomma ska tre rekvisit vara uppfyllda: missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband.18 Definitionen av direkt diskriminering är hämtad från särskilda EU- 

direktiv.19 

 

Missgynnande 

Missgynnande av någon är ett av de begrepp som återkommer mest frekvent när det 

diskuteras inom diskrimineringsområdet. Skyddet för detta omfattar fysiska personer, 

således lämnas juridiska personer utanför.20 Det är diskrimineringsgrunderna i sig och 

diskrimineringsförbuden i DL som definierar vilka som kan missgynnas. Det innebär att 

det kan vara en arbetssökande, studerande, klient eller patient som kan omfattas av 

skyddet. Det kan handla om olika typer av situationer, detta medför ett 

tillämpningsområde som är brett och ett missgynnande av en person kan alltså variera 

mycket i karaktär.21 Det som dock är gemensamt för alla som missgynnats är att 

                                                 
16 1 kap. 4 § DL 
17 1 kap. 1 § DL 
18 Fransson & Stüber, 2015, s. 63 
19 Prop. 2007/08:95, s. 98 
20 Prop. 2007/008:95, s. 90 
21 Fransson & Stüber, 2015, s. 64 
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individen lidit skada eller att en negativ effekt uppstått. Ofta handlar det eventuella 

missgynnandet om en faktisk förlust, obehag eller något liknande.22 

 

Jämförbar situation 

För att bedöma huruvida ett missgynnande skett görs vidare en prövning utifrån hur 

någon/ några andra behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 

situation. Denna person förutsätts vara av annat kön, etnisk tillhörighet, ålder etc. 

Diskrimineringsförbudet grundar sig i likabehandlingsprincipen och begreppet 

jämförbar situation innehåller därför en typ av rättvisetänkande.23 I propositionen 

uttrycks det som att: ”Jämförelsen blir dock rättvisande endast om personerna befinner 

sig i situationer där det är rimligt att eller naturligt att jämföra dem med varandra”.24 En 

jämförelse behöver inte ske med en faktisk person utan kan även göras med en s.k. 

hypotetisk jämförelseperson.25 Det finns även stöd för detta i praxis från EU- 

domstolen.26 

 

Orsakssamband 

Det tredje rekvisitet för att direkt diskriminering ska förekomma är att det finns ett 

orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Detta samband kan 

vara starkt eller svagt. Starkast är sambandet om avsikten är att missgynna någon på ett 

sätt som har anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna. Vid ett sådant scenario 

finns då det nödvändiga orsakssambandet tydligt på plats.27 Ett orsakssamband antas 

förekomma om de förmodade omständigheterna finns där, vilket betyder att ett svagt 

orsakssamband är tillräckligt. Det kan också vara svagare då det kan finnas andra skäl 

till ett missgynnande. Då räcker det att någon av diskrimineringsgrunderna är en av flera 

orsaker till handlandet, bemötandet eller underlåtenheten.28 I propositionen står det: 

”Det kan uttryckas som att det inte behöver vara fråga om ett missgynnande på grund 

av diskrimineringsgrunden”.29  

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid, s. 65 
24 Prop. 2007/08:95, s. 487 
25 Ibid. 
26 Se mål 129/79 Macarthys Ltd, mål C-13/94 P. mot S. och mål C-506/06 Mayr 
27 SOU 2006:22, s. 352-353 
28 Fransson & Stüber, 2015,  s. 71 
29 Prop. 2007/08:95, s. 489 
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2.2 Indirekt diskriminering 
Ser man till indirekt diskriminering så anses det inträffa då en person missgynnas 

genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår 

som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med avseende på 

någon av diskrimineringsgrunderna. Dock behöver detta inte innebära diskriminering 

om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel 

som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.30 Dessa bestämmelser 

härstammar också från EU- rätten.31 För att indirekt diskriminering ska anses 

förekomma ska följande tre rekvisit vara uppfyllda: särskilt missgynnande, jämförelse 

och intresseavvägning.32 

 

Särskilt missgynnande 

Det första kriteriet för indirekt diskriminering är att någon missgynnas och att detta 

leder till faktisk liden skada, obehag eller annan nackdel. Det avgörande är huruvida 

effekten blir negativ, inte bakomliggande orsak till missgynnandet.33 Ett missgynnande 

uppstår när en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas som verkar 

neutralt men som egentligen vid närmare anblick särskilt missgynnar personer som 

tillhör någon av de skyddade diskrimineringsgrupperna.34 I DL används termen ”kan 

komma att särskilt missgynna” och det betyder att diskrimineringsförbudet främst riktar 

sig på förfaranden som typiskt sett innebär en nackdel för den som t.ex. inte har svensk 

etnisk tillhörighet, är av ett visst kön etc. Alltså att man är särskilt missgynnad i 

förhållande till någon annan.35 

 

Jämförelse 

När det kommer till att göra en bedömning om tillämpningen av en bestämmelse, ett 

kriterium eller genom ett särskilt förfaringssätt medfört ett missgynnande krävs att en 

jämförelse görs. Det ställs alltså krav på att det måste finnas personer som är såväl 

gynnade som missgynnade och en faktisk jämförelse ska ske mellan den grupp som den 

missgynnade personen tillhör och någon annan grupp. Kravet på en faktisk jämförelse 

                                                 
30 Ibid, s. 101 
31 Ibid, s. 102 
32 Fransson & Stüber, 2015, s. 73 
33 SOU 2006:22, s. 363 
34 Fransson & Stüber, 2015, s. 75-76 
35 Fransson & Stüber, s. 76 
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skiljer sig i detta hänseende från förbudet mot direkt diskriminering. Syftet med denna 

jämförelse är att kunna avgöra om en person särskilt missgynnats. Bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet ska missgynna den person som tillhör en viss grupp.36 I 

propositionen står: ”Jämförelsen ska ta sikte på den andel av de som kan, eller inte kan, 

uppfylla kravet i de grupper som jämförs”.37 Det uppställs också krav på att skillnaden 

mellan ett gynnande och ett missgynnande ska vara av betydande karaktär. Andra 

kriterier är att det ska vara betydligt fler som missgynnas i gruppen som personen hör 

till än gynnade personer i den andra gruppen.38 Enligt EU- domstolen är det de 

nationella domstolarna som har i uppgift att bedöma om kriteriet jämförbar situation är 

uppfyllt.39 

 

Intresseavvägning 

Det tredje kriteriet som är avgörande i frågan om en viss handling ska vara tillåten eller 

otillåten som indirekt diskriminering är den s.k. intresseavvägningen. Det finns således 

vissa möjligheter för tillämpning av ett kriterium, en bestämmelse eller ett förfarande 

som medför en negativ effekt och som särskilt kan komma att missgynna personer med 

anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna.40 För att detta ska vara tillåtet måste 

två krav vara uppfyllda. Dels måste syftet vara objektivt sett godtagbart och dels ska 

åtgärden vara lämplig och nödvändig. Om det finns andra, icke diskriminerande 

handlingsalternativ eller medel för att uppnå ett i sig godtagbart syfte utgör 

missgynnandet i princip indirekt diskriminering och strider mot lagen.41  

 

2.3 Bevisbörda 

Vem som har bevisbörda i diskrimineringssituationer finns stadgat i 6 kap 3§ DL och 

där anges att om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier 

visar på omständigheter som ger anledning att anta att denne blivit diskriminerad eller 

utsatt för repressalier, är det motparten som ska bevisa att så inte har skett. Reglerna om 

bevisbörda myntades först i direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål av 

könsdiskriminering. Bestämmelsen följer EU- rättens regler om bevisbörda och 

                                                 
36 Ibid. 
37 Prop. 2007/08:95, s. 490 
38 Fransson & Stüber, s. 76 
39 Ibid. 
40 Prop. 2007/08:95, s. 491 
41 Prop. 2007/08:95, s. 491 
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återfinns i de olika diskrimineringsdirektiven.42 För vägledning när det gäller att tolka 

och tillämpa bestämmelsen är den främsta rättskällan EU- domstolens 

förhandsavgöranden men det går även att få ledning av svenska domstolar, främst 

Högsta domstolen (HD), AD och Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).43 

 

2.4 Diskrimineringslagen i förhållande till EU- rätten 

Diskrimineringsförbudet återfinns som nämnts tidigare som en del i DL. Införandet av 

DL hade bland annat syftet att leva upp till de krav som ställdes från EU och från 

specifika EU- direktiv.44 Detta innebär också att de bestämmelser som grundar sig i EU- 

direktiv, ska tolkas s.k. direktivkonformt. En direktivkonform tolkning betyder att 

nationella domstolar har en skyldighet att tolka den nationella rätten i ljuset av EU- 

rätten, så långt det är möjligt.45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Se direktiv 2006/54/EG gällande likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, direktiv 
2004/113/EG gällande likabehandling av kvinnor och män i relation till varor, tjänster och bostäder, 
direktiv 2000/43/EG gällande likabehandling av personer oavsett ras och etniskt ursprung samt direktiv 
2000/78/EG gällande inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
43Fransson & Stüber, s. 548 
44 Se direktiv 76/207/EEG ändrat genom 2002/73/EG, direktiv 2000/43/EG samt direktiv 2000/78/EG 
45 Rapport http://kahnpedersen.se/wp-content/uploads/2016/10/Kahn-
Pedersen_rapport_2_2016_web.pdf, s. 23, hämtad 2017-04-09  
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3 Principen om likabehandling  
Diskrimineringsförbudet utgår från likabehandlingsprincipen. Detta kapitel strävar 

efter att ge läsaren en större förståelse för varför likabehandlingsprincipen därför är 

relevant att diskutera tillsammans med diskrimineringsförbudet. Här nedan kommer 

således utvecklingen av principen, i EU- rätt och i svensk rätt, att förklaras.   

 

3.1 Likabehandlingsprincipen i EU- rätten 

Principen om likabehandling betraktas som en av stöttepelarna inom EU- rätten och 

inom EU- rätten återfinns som en utgångspunkt en allmän princip om likabehandling.46 

EU- rättens förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, förbud mot 

lönediskriminering och bestämmelser om likabehandling mellan kvinnor och män har 

varit med länge. De senaste åren har EU- rätten på området utökats med fler regler, 

bland annat gällande förbud mot åldersdiskriminering som också implementerats i 

svensk rätt genom införandet av DL.47 

3.2 Likabehandlingsprincipens utveckling i svensk rätt 

Likabehandlingsprincipen och principen om icke- diskriminering har länge utgjort en 

del av stommen i svensk rätt vilket bland annat går att utläsa ur Regeringsformen (RF) 

där det nämns som att ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”48 

Under 1970- talet fördes ett resonemang kring ett införande av en allmän 

likabehandlingsprincip som en del av svensk grundlag. Detta blev dock aldrig 

verklighet då den faktiska tillämpningen av principen betraktades som alltför 

komplicerad. Istället infördes en allmän programförklaring där det betonades att alla 

människor är lika inför lagen.49 

För att klargöra kopplingen mellan likabehandlingsprincipen och 

diskrimineringsförbudet kan det först och främst konstateras att även skydd mot 

diskriminering åtnjuter ett grundlagsstadgat skydd.50 Vidare tar RF upp att domstolar 

                                                 
46 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Stockholm, 2011, s. 167 
47 Ibid. 
48 1 kap. 2 § RF  
49 SOU 1975:75 s. 112 f 
50 2 kap. 12- 13 §§ RF  
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och övriga som utför offentliga förvaltningsuppgifter måste agera utifrån att alla är lika 

inför lagen.51  

Likabehandlingsprincipen är central även i DL där det i propositionen till lagen nämns 

att syftet med lagen är att värna om principen om likabehandling och att dess 

värdegrund är utgör en av de mest centrala delarna i samhällsordningen. DL har därför 

som avsikt att värna om alla människors lika värde och ge varje enskild person 

möjligheten att utvecklas utifrån deras individuella förutsättningar och egenskaper.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 1 kap. 9 § RF  
52 Prop. 2007/08:95, s. 79 
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4 Undantagsformer 
Det finns olika former av undantagsregler i DL: generella undantag på grund av 

verkliga och avgörande yrkeskrav, positiv särbehandling/ främjanderegler, berättigad 

särbehandling och särskilda regler om särbehandling på grund av ålder.53 

 

4.1 Undantag från diskrimineringsförbudet på grund av verkliga och 

avgörande yrkeskrav 

Det här är en undantagsmöjlighet som innebär att den eventuella 

diskrimineringsgrunden i sig utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Detta 

undantaget är mer generellt och innefattar alla sju diskrimineringsgrunderna. Ett 

yrkeskrav betyder helt enkelt att det ska finnas de yrkeskvalifikationer, meriter eller 

förutsättningar som krävs för att det ska vara möjligt att utföra ett arbete på ett 

förtjänstfullt sätt. Ett verkligt yrkeskrav betyder att kravet ska finnas med som en 

förutsättning i samband med ett rekryteringsförfarande.54 Det ska alltså inte vara fråga 

om ett sätt att försöka maskera ett diskriminerande beslut.55 För att gå vidare till ett 

avgörande yrkeskrav så innebär det att det är den arbetssökandes förmåga eller 

egenskaper som bidrar med att denne har möjlighet att utföra ett bättre arbete än 

andra.56. Denna undantagsregel innebär att arbetsgivaren ges en chans att värdesätta 

denna egenskap högre vid en bedömning av arbetssökande än i andra fall.57 

Undantagsregeln ska hålla för en proportionalitetsprövning och ska tillämpas på ett 

restriktivt sätt. Susanne Fransson menar på om en diskrimineringsgrund i sig är det som 

ligger bakom valet av vem man ska anställa, har ett undantag gjorts från 

likabehandlingsprincipen och att det är så detta undantag om verkligt och avgörande 

yrkeskrav ska tolkas.58 

 

 

                                                 
53 2 kap 2 § DL 
54 Ahlberg, 2010, s. 222 
55 Ibid. 
56 Prop. 2007/08:95, s. 158 
57 Ahlberg, 2010, s. 222 
58 Ibid, s. 223 
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4.2 Positiv särbehandling och främjanderegler  

Positiv särbehandling är ett begrepp som visserligen inte används i DL, men som 

används i förarbeten och i praxis från domstolarna. Begreppet kan beskrivas som ett 

samlingsbegrepp och innehåller ett brett spektrum med allt från uppmuntran av en viss 

grupp sökande, exempelvis sökande av annan etnicitet än svensk, till kvotering.59 När 

det gäller att uppmuntra en viss typ av ansökningar menar man att främja för att ge lika 

möjligheter medan det när det gäller kvoteringar handlar om att kompensera med målet 

att nå lika resultat. Den grupp som varit missgynnad, exempelvis kvinnor som 

representanter i bolagsstyrelser, kompenseras då för den diskriminering kvinnor fått 

genomlida tidigare.60 De olika typerna av positiv särbehandling skulle kunna delas in i 

svag positiv särbehandling respektive stark positiv särbehandling.61 Främjanderegler 

och positiv särbehandling definieras snarlikt men främjandereglerna skiljer sig 

emellertid lite i och med att de innefattar de s.k. aktiva åtgärderna och sträcker sig 

således lite längre i sammanhanget.62  

 

Syftet med DL är som jag tidigare nämnt att främst motverka diskriminering men även 

att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.63 Det för med 

sig en huvudregel som säger att icke-diskriminering och likabehandling är normen att 

sträva efter. Ett sätt att uppnå lika rättigheter och möjligheter är genom att fortlöpande 

arbeta med de s.k. aktiva åtgärderna men kan också vara att tillämpa olika typer av 

främjanderegler.64 

 

4.3 Positiv särbehandling i arbetslivet 

När det gäller möjligheterna till positiv särbehandling i arbetslivet så har 

diskrimineringsgrunden kön en särställning gentemot de andra grunderna. Det har 

utöver kön diskuterats huruvida grunden etnisk tillhörighet borde ges utrymme till 

positiv särbehandling. Detta fick dock ett negativt bifall. I förarbetena till DL hänvisar 

man till praktiska och principiella skäl.65  

                                                 
59 Prop. 2007/08:95, s. 79 
60 Ibid. 
61 Ibid.  
62 Ahlberg, 2010, s. 220 
63 1 kap. 1 § DL 
64 Ahlberg, 2010, s. 229 
65 Prop. 2007/08:95, s. 170 f 
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I DL66 finns stadgat att arbetsgivare har möjlighet att vidta åtgärder som har till syfte att 

bidra till en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och detta faller alltså utanför 

ramarna för diskrimineringsförbudet. I propositionen till lagen uttrycks det som att det 

får anses rimligt att genom positiv särbehandling försöka uppväga de nackdelar som 

kvinnor kan möta på arbetsmarknaden.67  

 

EU- rätten har haft och har fortsatt en stark påverkan på utrymmet för positiv 

särbehandling kopplat till kön främst genom Funktionsfördragets artikel 157 punkt 4 

som säger: 

” I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män får 

principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om 

åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det underrepresenterade könet att 

bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i 

yrkeskarriären”. 

 

Lotta Lerwall för i sin avhandling68 en diskussion kring förutsättningarna för positiv 

särbehandling i arbetslivet. Avhandlingen behandlar jämställdhetslagen men mycket av 

den har som bekant överförts till DL och gäller fortfarande. Hon nämner bland annat att 

för att positiv särbehandling ska anses utgöra ett legitimt undantag från 

diskrimineringsförbudet, ska det vara ett led i att främja jämställdhet i stort.69 Detta 

gäller i högsta grad fortfarande om vi ser till det som lags fram ovan sett till både EU- 

rätten och bestämmelserna i DL.  

 

4.4 Berättigad särbehandling 

Undantagsregler kan vidare delas upp även i termen berättigad särbehandling. Den 

rymmer att det genom en viss typ av handling anses finnas ett berättigat syfte av sådan 

betydande karaktär att likabehandlingsprincipen utmanövreras. Det handlar till största 

del om lagstadgade normer som leder till rättigheter respektive skyldigheter som medför 

                                                 
66 2 kap. 2 § 1 st. 2 p. 
67 Prop. 2007/08:95, s. 168 
68 Lerwall, Lotta, Könsdiskriminering: en analys av nationell och internationell rätt, Iustus, Diss. Uppsala 
: Univ., 2001,Uppsala 
69 Lerwall, Lotta, 2001, s. 360 
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ett gynnande eller missgynnande. Vissa personer eller grupper missgynnas då av att 

normerna i fråga anses berättigade.  

 

4.5 Berättigad särbehandling på grund av kön  
Behovet av att ha undantagsregler inom det här området beror på att det i vissa 

situationer görs en åtskillnad på grund av vilket kön man tillhör och detta kan betraktas 

som att det strider mot likabehandlingsprincipen. Det kan dessutom ses som ett uttryck 

för att kvinnor och män inte är jämställda. Dock kan särbehandling på grund av kön 

ibland vara legitim och således uppfylls behovet av en undantagsregel.70 

I likabehandlingsdirektivet71 framgår att sådan särbehandling som på grund av en 

egenskap som hänförs till könstillhörighet är tillåten, förutsatt att egenskapen utgör ett 

verkligt och avgörande yrkeskrav, sett till yrkesverksamhetens natur eller sammanhang 

och förutsatt att målet är berättigat och kravet rimligt.  

Exempel på situationer där det anses berättigat att ta avsteg från 

likabehandlingsprincipen är insatser för att utjämna könsfördelning på en arbetsplats, 

särskilda akutmottagningar för våldtagna kvinnor etc. Även inom andra områden som 

socialtjänsten kan det finnas situationer som väl motiverar undantag från 

likabehandlingsprincipen och som således inte innebär diskriminering.72 

 

Vad dessa undantagsregler har gemensamt är att de ska betraktas som 

avvägningsnormer och att anledningen till särbehandlingen ska väga tyngre/ lika tungt 

som likabehandlingsprincipen. Det ska utöver detta även finnas ett objektivt sett 

godtagbart syfte och särbehandlingen ska hålla för en proportionalitetsbedömning. Det 

är EU- domstolens praxis som begränsar och bestämmer vilket utrymme 

undantagsregeln ska ges.73 

 
  

 

 

                                                 
70 Ahlberg, 2010, s. 226  
71 Direktiv 2002/73/EG, artikel 2 punkt 6 
72 Prop. 2007/08:95, s. 520-521 
73 Ibid, s. 520 



 

 17 

 
4.6 Särskilt om berättigad särbehandling på grund av ålder 
Undantagsreglerna för förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet härstammar från 

det s.k. arbetslivsdirektivet74 och närmare bestämt artikel 6.1. I direktivet finns angivet 

att det kan vara tillåtet med särbehandling på grund av ålder förutsatt att 

särbehandlingen sker på ett objektivt och rimligt sätt, är inom ramen för nationell rätt 

samt kan motiveras av ett berättigat mål som rör områdena sysselsättningspolitik, 

arbetsmarknad och yrkesutbildning. Tillvägagångssättet för att genomföra detta syfte 

ska också bedömas som lämpliga och nödvändiga. I skäl 25 i direktivet finns det angivet 

att särbehandling på grund av ålder kan vara motiverad under vissa förutsättningar och 

att bestämmelser kring detta kan variera medlemsstaterna emellan. Vidare angivs att det 

är av stor vikt att skilja på berättigad särbehandling, speciellt den typen som är 

motiverad av de legitima målen för sysselsättningspolitiken, arbetsmarknaden och 

yrkesutbildningen, från den diskriminering som bör vara förbjuden. Artikel 6.1 i 

direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom 2 kap. 2 § 4 p i DL.  

 

Förbudet mot åldersdiskriminering skiljer sig betydligt från de andra förbuden mot 

diskriminering då det går att göra undantag för i princip allt som finns stadgat i DL. Så 

länge syftet är lämpligt och nödvändigt är det i det närmsta alltid tillåtet med 

särbehandling på detta området.75 I förarbetena till DL finns många exempel på 

scenarion där syftet anses uppfylla en berättigad särbehandling. Det tas till exempel upp 

undantag när det gäller turordningslistor som indirekt utgår från ålder, 

semesterförmåner som direkt har med ålder att göra och rekryteringsprocesser som 

bygger på beslut tagna utifrån ålder som grund.76 

Det finns en regel i DL där dock inga undantagsregler finns när det gäller tillåten 

särbehandling utifrån ålder och det berör diskrimineringsförbud mot medlemskap eller 

medverkan i arbetstagar-, arbetsgivar- eller yrkesorganisation samt medlemsförmåner.77  

 

                                                 
74 Direktiv 2000/78/EG  
75 Ahlberg, 2010, s. 224 
76 Se prop. 2007/08:95 s.179 f samt SOU 2006:22 del 1 s. 431 ff. 
77 2 kap. 10 § DL 
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5 EU- domstolens praxis  
Detta kapitel redogör för fyra rättsfall från EU- domstolen som särskilt belyser positiv 

särbehandling. Målet är att med hjälp av dessa rättsfall besvara frågan om vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska anses legitimt att ta avsteg från 

likabehandlingsprincipen. Fallen som tas upp är: Kalanke, Marschall, Badeck och 

Abrahamsson. Tillsammans har dessa mål definierat hur långt undantagsregler kan 

sträcka sig för att kompensera för de tidigare nackdelar som, i dessa fall, kvinnliga 

arbetstagare har utsatts för under årens lopp.78  

 

5.1 Kalankemålet C- 450/93 
Frågan i fallet med Kalanke var om Bremens lag gällande jämlikhet mellan kvinnor och 

män föll utanför bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet från 

1976.79 Artikel 2.1 i nämnda direktiv säger att principen om likabehandling betyder att 

vare sig direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön får finnas. Artikel 2.4 i 

direktivet säger dock att det inte ska utgöra ett hinder mot åtgärder som har målet att 

främja lika möjligheter mellan kvinnor och män.  

 

Delstaten Bremen hade en lagstiftning som innebar att kvinnor med likvärdiga meriter 

som deras manliga konkurrenter skulle, vid anställning av annat skäl än i 

utbildningssyfte, ges företräde inom de områden där de var underrepresenterade. 

Underrepresentation ansågs föreligga då kvinnorna inte utgjorde minst hälften av de 

anställda i berörd personalkategori. 

 

Eckhard Kalanke sökte tjänsten som avdelningschef för parkförvaltningen i Bremen. 

Han fick dock inte tjänsten med motiveringen att det fanns en kvinnlig sökande med 

likvärdiga meriter som skulle ges företräde. 

EG-domstolen (numera EU- domstolen) konstaterade inledningsvis att nationella 

föreskrifter som per automatik ger kvinnor med likvärdiga meriter som deras manliga 

konkurrenter företräde inom de områden där de är underrepresenterade innebar en 

diskriminering på grund av kön. Vidare betonade domstolen att målet med artikel 2.4 i 

                                                 
78 FRA, En handbok i europeisk diskrimineringsrätt, s. 40 
79 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
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direktivet är att tillåta sådana åtgärder som visserligen rent faktiskt är diskriminerande 

men som avser avskaffa eller begränsa faktiska ojämlikheter i samhället. EU- domstolen 

konstaterade också att artikeln i fråga ska tolkas restriktivt då det rörde sig om ett 

undantag till en i direktivet fastställd individuell rättighet. Resonemanget i domstolen 

tog sedan vinklingen att en sådan nationell bestämmelse som undantagslöst och 

ovillkorligt garanterar ett företräde för kvinnor vid tillsättning eller befordran går längre 

än att bara främja lika möjligheter. Således står det i strid med vad som framgår enligt 

artikel 2.4 i direktivet och EU- domstolen beslutade därför att den nationella 

lagstiftningen i Bremen hindrades av innehållet i artikel 2.1 och 2.4 i direktivet.  

 

Domen bidrog med en viss förvåning då positiv särbehandling ansetts som legitimt och 

kom senare att landa i en diskussion kring huruvida domen ansågs lämna luckor för 

flera tolkningar. Med anledning av detta gav kommissionen ett uttalande kring att 

domen ska tolkas snävt och att positiv särbehandling är tillåten under förutsättning att 

den inte är ovillkorlig eller automatisk.80  

 

5.2 Marschallmålet C- 409/95 
Det här målet prövades ungefär två år efter att domen i ovan nämnda Kalanke- målet 

slogs fast. Även i detta fall stod artikel 2.1 och 2.4 i 1976 års likabehandlingsdirektiv i 

centrum för tvisten.  

 

Tvisten berörde Hellmut Marschall som arbetade som lärare på en skola i Tyskland. 

Mannen hade ansökt om befordran men inte fått den utan tjänsten hade istället gått till 

en annan kvinnlig sökande. Den nationella lagstiftningen innehöll bestämmelser om att 

då färre kvinnor än män var anställda på den nivå där befordran var aktuell skulle den 

kvinnliga sökanden ges företräde. Förutsatt att det fanns både manliga och kvinnliga 

sökande med likvärdiga meriter med lämplighet, kvalifikationer och yrkesskicklighet i 

beaktande. Dock inte om det fanns övervägande skäl på grund av omständigheter som 

hänfördes till den manlige sökandes personlighet att istället välja denne. Den nationella 

domstolen hänsköt ärendet till EG- domstolen med frågan huruvida artikel 2.1 och 2.4 i 

direktivet81 innebar ett hinder för nämnda nationella lagstiftning. 

                                                 
80 Nyström, 2011, s. 188 
81 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
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För det första förklarade domstolen att nationella bestämmelser som per automatik ger 

kvinnor med likvärdiga meriter som män företräde inom de områden där de är 

underrepresenterade, innebär könsdiskriminering, vilket konstaterats i det tidigare fallet 

med Kalanke82. För det andra bedömde domstolen domstolen att den berörda regeln i 

det här fallet med Marschall, till skillnad från Kalanke, innehöll en bestämmelse som 

sade att kvinnor inte skulle ges företräde om det på grund av omständigheter som 

sammanhängde med en annan sökandes personlighet fanns övervägande skäl att välja 

denne. Domstolen konstaterade vidare att i de fall där arbetsgivare väljer mellan 

sökande med likvärdiga meriter finns en tendens att vid befordran prioritera manliga 

sökande. EG- domstolen tryckte på att detta fenomen är grundat på fördomar gentemot 

kvinnor och de kom fram till att lika meriter inte måste betyda lika möjligheter. Med 

detta i åtanke bedömde domstolen att likabehandlingsdirektivet inte innebar ett hinder 

för den nationella lagstiftningen i fråga. Det förutsattes dock att det garanterades en 

objektiv bedömning av regeln i varje enskilt fall där alla kriterier som härrör till 

sökandens person tas i beaktning.  

 

Denna dom förde också med sig diskussioner rörande hur domen skulle tolkas. Från 

domen konstateras dock att den innebär en förmildring av den snäva tolkning som fanns 

i Kalankemålet. Positiv särbehandling är tillåten under förutsättning att det finns en 

objektivitet och flexibilitet.83 

 

5.3 Badeck- målet C- 158/97 
Detta är ett fall som också behandlar artikel 2.1 och 2.4 i 1976 års 

likabehandlingsdirektiv. I det här fallet är frågan om delstaten Hessens lagstiftning på 

likabehandlingsområdet var förenlig med direktivet. Lagen innehöll bestämmelser om  

att kvinnliga sökande som hade likvärdiga meriter som de manliga, skulle ges företräde, 

inom de delar av den offentliga sektorn där de var underrepresenterade. Detta under 

förutsättning att det var ett nödvändigt förfarande för att uppnå vissa målsättningar i en 

befordringsplan samt att det inte fanns några tungt vägande rättsliga skäl som talade 

emot det. Det fanns också bestämt att hälften av platserna i arbetstagarorganisationer, 

                                                                                                                                               
 
82 Mål C- 450/93 
83 Nyström, 2011, s. 189 
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styrelser och liknande organ skulle tillsättas av kvinnor. 

 

Domstolen bedömde att principen om likabehandling inte på någon punkt hindrade 

sådana nationella bestämmelser som tillämpades i delstaten Hessen. Vidare påpekade 

domstolen att bestämmelsen gällande arbetstagarorganisationers, styrelsers och andra 

organs sammansättning inte var tvingande och således innebar ett visst utrymme för att 

kunna ta hänsyn till andra kriterier.  

 

Det här målet för med sig ett förtydligande av det som framkommit i tidigare nämnda 

fall84, nämligen att positiv särbehandling är förenlig med gemenskapsrätten om den inte 

innebär ett automatiskt och ovillkorligt företräde åt kvinnor med likvärdiga meriter som 

de manliga sökande. Domstolen framhöll i det här målet dessutom att syftet med 

bestämmelsen som tillämpades i Marschall är att tillåta sådana åtgärder som visserligen 

är diskriminerande, men som har syftet att avlägsna eller begränsa faktiska 

ojämlikheter.  

 

Domslutet i det här målet ligger på det stora hela i linje med tidigare avgöranden.85 

Dock kan det tolkas som att det i kontrast med Kalankefallet, bidragit till ett utökat 

utrymme för positiv särbehandling.  

 
 
5.4 Abrahamssonmålet C- 407/98 

Detta fall berör återigen artikel 2.1 och 2.4 i 1976 års likabehandlingsdirektiv86. I det 

här målet hade en annons publicerats angående en ledig professur vid Göteborgs 

universitet. Av annonsen gick att utläsa att det kunde komma att tillämpas positiv 

särbehandling. Detta skulle i så fall ske i syfte att främja jämställdhet i arbetslivet enligt 

en tidsbegränsad förordning som berörde just anställningar som professorer och 

forskarassistenter. Denna förordning innehöll bestämmelser om att en sökande av 

underrepresenterat kön med tillräckliga kvalifikationer skulle ges företräde framför en 

mer meriterad sökande av motsatt kön om det krävdes för att en sökande av 

underrepresenterat kön skulle kunna utses. Detta fick dock inte tillämpas om 

                                                 
84 Se mål C- 450/93 samt C- 409/95  
85 Numhauser- Henning, 2000, s. 161 
86 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
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skillnaderna mellan de sökandes kvalifikationer var så stora att den stred mot kravet på 

saklighet vid tillsättningen. 

Inledningsvis konstaterade domstolen att den nationella lagstiftningen tillät att företräde 

gavs åt sökande av underrepresenterat kön med tillräckliga, inte likvärdiga, 

kvalifikationer som sökande av motsatt kön. Detta ansåg domstolen innebar ett per 

automatik företräde för det underrepresenterade könet. Domstolen betonade även att 

ingen objektiv bedömning gjordes med beaktande av samtliga sökandes personliga 

förhållanden. Med detta i beaktande bedömde domstolen att den nationella 

lagstiftningen i nämnd förordning inte var förenlig med artikel 2.4 i 

likabehandlingsdirektivet. EG- domstolen belyser dock att artikel 2.1 och 2.4 inte 

innebär något hinder för att tillämpa regler som ger sökande av underrepresenterat kön 

företräde framför annan sökande av motsatt kön. Detta under förutsättning att de 

sökandes meriter är jämbördiga eller i princip jämbördiga samt att samtliga sökandes 

meriter erbjuds en objektiv bedömning där personliga egenskaper tas i beaktning. 

Det som går att utröna ur detta fall är att bestämmelserna i den nationella förordningen 

gick längre än vad som avses i likabehandlingsdirektivet och att lagstiftningen därför 

stred mot EU- rätten.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
87 Nyström, 2011, s. 190  
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6 Arbetsdomstolens praxis 
Här nedan kommer några rättsfall från AD att presenteras. Dessa behandlar 

diskrimineringsgrunderna ålder och kön. Det finns många exempel på fall från EU- 

domstolen som spelat en stor roll i utvecklingen av undantagsreglerna kring 

diskrimineringsgrunden ålder. Svensk rättspraxis från AD har i mångt och mycket 

påverkats från EU- domstolens bedömningar i snarlika fall. De AD- fall som berör 

grunden ålder och som kommer att ges lite utrymme längre fram i uppsatsen har 

påverkats mycket bland annat från fallen: Palacios de la Villa88, Mangold89, Andersen90 

och Age Concern England91. De AD- fall som berör diskrimineringsgrunden kön tas 

med för att visa på eventuella skillnader och likheter gentemot bedömningarna i ovan 

nämnda fall från EU- domstolen rörande positiv särbehandling.  

 

6.1 AD 2011 nr 37  
Tvisten i målet berörde huruvida ett flygbolag kunnat hävda saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS, då de sade upp 25 personer i sin kabinpersonal, på grund av 

arbetsbrist. Vidare rör målet frågan om gruppen utsatts för åldersdiskriminering enligt 

diskrimineringsförbudet i DL. 

Flygbolaget hade tillsammans med lokal fackförening upprättat en avtalsturlista, där 

samtliga uppsagda personer hade en ålder som översteg 60 år och således var 

berättigade till pensionsersättning. De uppsagda fråntogs även företrädesrätt till 

återanställning. Flygbolaget ställde sig nekande till anklagelserna om att det skulle ha 

skett en diskriminering på grund av ålder och hävdade att om AD trots allt kom fram till 

att så var fallet, rörde det sig om en berättigad särbehandling i linje med 

bestämmelserna i DL92. Flygbolaget erbjöd samtliga sina anställda mellan 55- 60 år en 

frivillig pensionsavgång i samband med uppsägningarna.  

                                                 
88  C- 411/05 Félix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA, 16 oktober 2007 
89 C- 144/04 Werner Mangold mot Rüdiger Helm, 22 november 2005 
90 C- 499/08 Andersen mot Region Syddanmark, 12 oktober 2010 
91 C- 388/07 Age Concern England mot Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory 
Reform, 5 mars 2009 
 
92 2 kap. 2 § 4 p DL 
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AD ansåg i linje med EU- domstolens beslut i det s.k. Andersen- målet93 att den 

specifika gruppen av arbetstagare hade missgynnats på grund av att de hade rätt till 

pensionsersättning. Detta visade på ett tydligt orsakssamband med de uppsagda 

arbetstagarnas ålder och domstolen ansåg därför att flygbolaget därigenom utsatt 

gruppen för direkt diskriminering.  

AD utredde vidare frågan om den erkända diskrimineringen kunde betraktas som 

berättigad särbehandling på grund av ålder enligt undantagsreglerna i 2 kap. 2 § 4 p DL.  

Med stöd i tidigare praxis från EU- domstolen bedömde AD att flygbolagets syfte var 

berättigat men ansåg dock inte att åtgärden var lämplig, då den uppsatta avtalsturlistan i 

praktiken innebar en avgångsskyldighet på grund av ålder i stridande mot rätten att ha 

kvar sin anställning till 67 år.94 

Flygbolagets aktioner ansågs inte omfattas av undantagsbestämmelserna i DL95 och 

således ogiltigförklarades uppsägningarna med hänvisning till 5 kap. 3 § 2 st DL.96  

6.2 AD 2015 nr 51  
 
Det här fallet handlar om två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare och som i 

linje med ett bolags ålderspolicy nekats ny behovsanställning med hänvisning till att de 

fyllt 70 år. Parterna i målet är överens om att förarna genom bolagets handlande 

visserligen har utsatts för en särbehandling på grund av ålder enligt 1 kap. 4 § DL. 

Frågan är huruvida särbehandlingen ändå kan anses ha varit legitim sett till 

undantagsreglerna i DL97. 

 

I fallet kom AD fram till att bolagets agerande innebar ett missgynnande av förarna på 

grund av ålder och att detta missgynnande omfattades av diskrimineringsförbudet i DL.   

 

Bolaget hävdade att kraven på trafiksäkerhet, försämrad fysisk och kognitiv förmåga i 

takt med stigande ålder var skäl nog för att motivera ålderskravet. DO å sin sida menade 

på att ålder inte var ett speciellt funktionellt sätt i syfte att bedöma den enskilde 
                                                 
93 Mål C- 499/08 Andersen mot Region Syddanmark, 12 oktober 2010 

94 32 a § LAS 
95 2 kap. 2 § 4 p DL 
96 AD 2011 nr 37 DO mot Flygarbetsgivarna och Scandinavian Airlines System SAS i Stockholm 
97 2 kap 2 §  4 p DL 
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individens hälsa och funktionsförmåga samt att detta är variabler som varierar stort 

mellan olika individer.  

AD delade bolagets syn på att trafiksäkerhetskrav och försämrade fysiska förmågor 

utgjorde ett berättigat syfte för en av två undantagsbestämmelser i DL. Vidare krävs 

även att ålderskravet är lämpligt och nödvändigt för att nå syftet. AD undersökte 

dessutom hur kraven ser ut internationellt sett såväl som inom EU med resultatet att det 

varken internationellt eller i Sverige finns några regler kring en övre åldersgräns för att 

få ha körkort och tillåtligheten att framföra ett fordon. AD antog vidare att den reglering 

som ändå finns på området väl fångar upp dem som skulle kunna innebära en 

säkerhetsrisk. Med detta i beaktande menade AD att bolaget inte hade kunnat påvisa att 

bolagets generella övre åldersgräns var ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att 

uppnå det berättigade syftet trafiksäkerhet. Undantagsreglerna i DL var således inte 

applicerbara i det här fallet och innebar alltså att bolaget gjort sig skyldiga till 

åldersdiskriminering.98  

 
6.3 AD 1981 nr 171 

Tvisten i målet behandlar en kommun som tillsatt en manlig sökande till en tjänst som 

vikarierande assistent till en konsumentsekreterare istället för en kvinnlig sökande. 

Detta hänvisade kommunen till att konsumentrådgivningen i stort dominerades av 

kvinnor och att det därför var väl motiverat att välja en man till tjänsten, sett ur en 

jämställdhetsaspekt och att detta då skulle räknas som en berättigad positiv 

särbehandling. Kvinnan som gått miste om tjänsten hävdade att det skett en 

diskriminering på grund av kön då hon ansåg sig inneha bättre meriter för tjänsten än 

mannen de tillsatt. Detta skulle då stå i strid med gällande diskrimineringsförbud i §§ 2-

3 i den dåvarande jämställdhetslagen.  

AD kom efter en genomgång av de sökandes meriter fram till att kvinnan hade varit 

bättre lämpad för tjänsten och att det därmed förelåg en könsdiskriminering utifrån 

gällande diskrimineringsförbud.  

                                                 
98 AD 2015 nr 51 DO mot Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sveriges Bussföretag och Keolis Sverige AB 
i Stockholm. 
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AD utredde vidare det påstådda underskottet av män inom yrkeskategorin och 

konstaterade att det fanns ett sådant men att det rådde brister i kommunens 

jämställdhetsarbete i stort och att det inte gick att betrakta som tillräckligt aktivt för att 

kunna hävda att denna enskilda händelse inte skulle betraktas som diskriminering.  

I det här fallet var det således inte tillräckliga grunder för att kunna luta sig mot 

undantagsregeln positiv särbehandling och kommunen dömdes därför till diskriminering 

gentemot kvinnan.  

 
6.4 AD 1982 nr 139 

Detta mål handlar om tillsättning av en tjänst som studierektor vid en skola i Örebro. 

Tjänsten söktes bland annat av en kvinna, Gärd, och en man, Anders. Den kvinnliga 

sökanden nekades tjänsten till förmån av den manliga sökanden. Båda de sökande 

arbetade sedan tidigare som lärare på skolan. Jämställdhetsombudsmannen (JämO, 

nuvarande DO) som företrädde kvinnan hävdade att landstinget genom att tillsätta 

mannen, hade diskriminerat kvinnan i strid med könsdiskrimineringsförbudet i då 

gällande §§ 2-3 i jämställdhetslagen.  

Även i detta fallet gjorde AD en genomgång av de sökandes meriter och kunde därefter 

konstatera att kvinnans meriter gjorde henne bättre lämpad för tjänsten. Vidare prövade 

AD om handlingen gick att betrakta som en berättigad positiv särbehandling i syfte att 

främja jämställdheten på arbetsplatsen. Förutsättningarna för att kunna luta sig mot en 

positiv särbehandling var att det skulle röra sig om ett i landstinget genomgående aktivt 

jämställdhetsarbete. Landstinget föll i den bevisningen och bedömdes därmed ha 

diskriminerat kvinnan genom att tillsätta mannen trots att kvinnans meriter varit bättre.  

Undantagsregeln om positiv särbehandling kopplat till jämställdhetsfrämjande arbete 

blev i detta fallet således inte applicerbart.   
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7 Resultat och analys 
Det här kapitlet syftar till att diskutera och analysera uppsatsens innehåll och ämnar 

ytterligare till att ge svar på frågeställningen som formulerades i inledningen 

tillsammans med uppsatsens syfte. Analysen innehåller två moment, där fallen rörande 

positiv särbehandling respektive undantag från åldersdiskriminering ges varsitt 

utrymme.  

 

7.1 Analys av EU- praxis och AD- praxis gällande positiv 

särbehandling 
I målet med Kalanke bedömde EU- domstolen att den nationella bestämmelsen i fråga 

stred mot likabehandlingsprincipen och således mot gemenskapsrätten. Detta med 

bakgrund i att kvinnor med likvärdiga meriter som män per automatik prioriterades och 

fick företräde.99 Ett snarlikt resonemang fördes i målet med Abrahamsson där domen 

följde samma spår som i Kalankemålet. Denna gången på grund av att den nationella 

lagstiftningen innehöll bestämmelser som gjorde det tillåtet att ge företräde åt det 

underrepresenterade könet vid endast tillräckliga meriter.100 EU- domstolen menade att 

en sådan lagstiftning per automatik prioriterade och gav företräde åt det 

underrepresenterade könet. Det går därför att föra resonemanget utifrån domslutens 

beslut i dessa fall, att förekomst av positiv särbehandling som per automatik och 

ovillkorligen ger företräde åt ett underrepresenterat kön, strider mot 

likabehandlingsprincipen och förbudet mot diskriminering.  

 

I Marschallmålet förde EU- domstolen resonemanget att den ifrågasatta bestämmelsen, 

till skillnad från ovanstående fall med Kalanke, innehöll en regel om att kvinnor inte ska 

ges företräde om det sett till förhållanden som hör samman med en annan sökandes 

person finns övervägande anledning att välja denne.101 Domstolen konstaterar emellertid 

att det finns en tendens hos arbetsgivaren att när de står i ett val mellan sökande som har 

likvärdiga meriter i de fallen då väljer en man. Detta grundat i fördomar och bilden av 

kvinnorollen i sig och kvinnors kapacitet i arbetslivet. Det finns också en oro över att 

kvinnor oftare ska pausa sina karriärer på grund av familjeangelägenheter och vara 

                                                 
99 Mål C- 450/93, punkt 22 och 23 
100 Mål C- 497/98, punkt 45  
101 Mål C- 409/95, punkt 24 
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frånvarande från arbetet då de är gravida, föräldralediga etc. Alltså innebär detta att 

sökande som har likvärdiga meriter per automatik har lika möjligheter.102 Utfallet i det 

här målet blev att den nationella bestämmelsen inte stred mot likabehandlingsdirektivet, 

dock förutsatt att alla ansökningar ges en objektiv bedömning där man beaktar samtliga 

kriterier som går att hänföra till en sökandes person. Således betyder detta att sökande 

av kvinnligt kön inte får ges företräde framför en manlig sökande om ett eller flera av 

dessa kriterier ger anledning till att en välja en manlig sökande.  

 

Badeckmålet följer ungefär samma resonemang som föregående mål och delstaten 

Hessens lagstiftning anses inte strida mot likabehandlingsdirektivet och därför heller 

inte mot gemenskapsrätten. Även här framhålls att positiv särbehandling är tillåtet 

förutsatt att den inte innebär ett automatiskt och ovillkorligt företräde åt kvinnliga 

sökande med likvärdiga meriter som manliga sökande. Det är också förutsatt att det görs 

en objektiv bedömning av ansökningarna där hänsyn tas till alla sökandes personliga 

förhållanden.103  

 

Det som går att utläsa ur dessa fall är att en väsentlig fråga rörande just positiv 

särbehandling är sökandes meriter och gränsdragningen för hur stora skillnaderna får 

vara för att inte strida mot likabehandlingsdirektivet. Det som skiljer Abrahamssonfallet 

mot de övriga är att där tillämpades en bestämmelse att en sökande av 

underrepresenterat kön med tillräckliga meriter skulle ges företräde gentemot en 

sökande av motsatt kön som i andra fall skulle ha tillsatts. EU- domstolen bedömde 

dock att denna bestämmelse inte låg i linje med likabehandlingsdirektivet och att den 

därför stred mot gemenskapsrätten. Dock är det tillåtet att ge företräde åt ett 

underrepresenterat kön i de fall där de sökandes meriter bedöms likvärdiga och positiv 

särbehandling i dessa fall är alltså legitimt. Förutsättningarna för att positiv 

särbehandling ska vara tillåtet är alltså att skillnaderna i meriter inte är så stora att valet 

att ta en sökande av underrepresenterat kön innebär en klar kompetenssänkning. Positiv 

särbehandling som inte faller inom de här ramarna och inte uppfyller dessa kriterier är 

alltså att betrakta som oberättigad särbehandling och därmed otillåten diskriminering.  

 

                                                 
102 Mål C- 409/95, punkterna 29-31 
103 Mål C- 158/97, punkterna 23 och 24  
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Det har framkommit genom analysen av dessa rättsfall att det i bedömningen av 

huruvida en handling är att betrakta som tillåten särbehandling eller otillåten 

diskriminering är väsentligt att följa proportionalitetsprincipen. Principen innebär att en 

bestämmelse måste anses stå i proportion till eftersträvat mål. Således får positiv 

särbehandling alltså inte gå längre än nödvändigt.   

 

Av AD- domarna som presenterats i studien går att utläsa att det även i dessa fall är 

viktigt med att de sökande ska ha likvärdiga meriter. I båda fallen hade de aktuella 

lediga tjänsterna gått till manliga sökande istället för kvinnliga sökanden, som efter 

utredning konstaterats inneha bättre meriter och därför var bättre lämpade för tjänsterna. 

Resonemanget följer alltså samma mönster som EU- praxisen på området. Dock är AD- 

fallen relativt gamla men det som går att utläsa av det faktumet är att just i bedömningen 

inte förändrats så mycket över tid om man ser till att sökande ska ha likvärdiga meriter 

för att kunna välja en sökande av underrepresenterat kön.  

 

7.2 Analys av AD- praxis gällande undantag från åldersdiskriminering 
Av AD- fallen gällande åldersdiskriminering och huruvida vissa handlingar i dessa fall 

är att betrakta som legitima undantag från diskrimineringsförbudet eller inte, går det inte 

att utläsa speciellt mycket. Det som kan konstateras är att AD:s bedömningar påverkats 

mycket från EU- praxisen på området.104 Det kan vidare utläsas att det även i dessa fall 

läggs stor vikt kring proportionalitetsprincipen. I båda fallen ansågs bolagens åtgärder 

för att uppnå sina respektive syften gå längre än nödvändigt. Det bedömdes således i 

båda fallen att handlingarna utgjorde en otillåten diskriminering och därför inte 

omfattades av undantagsreglerna gällande åldersdiskriminering.  
  

 
 

 

 

                                                 
104 Se målen C- 411/05, C- 144/04, C- 499/08 och C- 388/07  

 



 

 30 

8 Diskussion och slutsats 
Genom arbetet med den här studien har jag kunnat konstatera att det, sett till tidigare 

lagstiftning på området, genom införandet av DL har medfört ett ökat utrymme för 

undantagsregler, särskilt gällande positiv särbehandling eller främjande som det 

benämns i DL.  

Det kan vidare konstateras att utrymmet för positiv särbehandling/ främjande för att 

uppnå jämställdhet är relativt stort. Här spelar EU- rätten en stor roll då 

diskrimineringsgrunden kön står sig väldigt stark i dessa kretsar och EU:s institutioner 

betonar i många fall vikten av positiv särbehandling när det gäller grunden kön. Detta 

visar sig också i EU- praxis på området där många mål berör just positiv särbehandling 

kopplat till kön.105 I DL har detta fått utrymme i 2 kap. 2 § 1 st. 2 p. som säger att 

diskrimineringsförbudet inte hindrar att arbetsgivare vidtar åtgärder i syfte att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Slutligen har jag kommit fram till att svensk praxis och lagstiftning i stor utsträckning 

har påverkats och troligtvis kommer att fortsätta påverkas från EU så länge vi är 

medlemmar i EU. Utmaningen för svenskt vidkommande är kanske att fortsätta ligga i 

framkant när det gäller jämställdhetsfrämjande arbete, att sträcka sig längre än vad vissa 

minimiregler från EU säger. Det återstår att se om kvoteringar är rätt väg att gå i syfte 

att öka representativiteten bland kvinnor på ledande positioner inom det svenska 

näringslivet. Kvoteringar är ett känsligt ämne och har en tendens att skapa hetsiga 

debatter. Själv är jag kluven i det hela och har därför svårt att ta ställning i frågan.  

När det gäller åldersdiskriminering och undantagen som finns för detta kan det 

diskuteras huruvida undantagsmöjligheterna eventuellt är för många. Det känns lite 

konstigt i sammanhanget. Det har ju ändå införts som en diskrimineringsgrund och 

borde kanske ges lite snävare undantagsmöjligheter för att det inte ska bli alltför lätt att 

komma runt problematiken som bevisligen finns på många sätt i arbetslivet.  

Intressant för framtida studier hade kunnat vara att studera undantagsreglerna sett ur ett 

intersektionellt perspektiv eller att anlägga ett från början uttalat genusperspektiv och 

utföra en analys av enbart en av undantagsformerna, exempelvis positiv särbehandling.  

                                                 
105 Se bl.a. Kalankemålet C- 450/93, Marschallmålet C- 409/95, Badeckmålet C- 158/97 samt 
Abrahamssonmålet C- 407/98 
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