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Abstract 

Positive action is a method of achieving gender equality. The positive action is an 

exception to the Equal Treatment Directive 2006/54 which allows for exceptions aimed 

for achieving full equality between women and men in the working life with the 

requirement that it must be within Article 157 (4) of the Treaty. The essay will have the 

positive action of gender as the starting point to create a solid reason to study a possible 

introduction of ethnic positive action into Swedish legislation.  In order to achieve a 

worthwhile result, the paper will address relevant sources of law as well as relevant 

documents. A comparative feature will also be made with the Norwegian legislation, 

where the country has already chosen to implement a provision that says that the employer 

has the opportunity to use ethnic positive treatment. The paper will take both the negative 

as well as the positive aspects of a legislation that could prevent the structural 

discrimination which is happening right now in Europe and in Sweden. With the 

background of the unrest in Europe and in the rest of the world makes this essay current 

and something that has to be discussed. 

 

 

Keywords: 

Discrimination, Ethnicity, Equal directive, Equality, Positive action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 3 

1.3 Metod __________________________________________________________ 4 

1.4 Material _________________________________________________________ 5 

2 Begreppet positiv särbehandling och dess bestämmelser ____________________ 8 

2.1 EU rättsliga bestämmelser __________________________________________ 8 

2.2 Svenska bestämmelser _____________________________________________ 8 

2.3 Begreppet positiv särbehandling _____________________________________ 9 

3 Beståndsdelar i den positiva särbehandlingen ____________________________ 11 
3.1 Ett undantag från diskrimineringslagen _______________________________ 11 

3.2 Likvärdiga meriter och en objektiv bedömning _________________________ 12 

3.3 Jämställdhetsarbete och i proportion till målet __________________________ 15 

3.4 Positiv särbehandling i svensk rättspraxis _____________________________ 18 

4 Positiv etnisk särbehandling ___________________________________________ 20 

4.1 EU rättsliga bestämmelser _________________________________________ 20 

4.2 Norska bestämmelser _____________________________________________ 20 

4.3 Svenska bestämmelser ____________________________________________ 23 

5 Analyserande slutsats ________________________________________________ 26 
5.1 Möjligheten att använda positiv särbehandling _________________________ 26 

5.2 För- och nackdelar med etnisk positiv särbehandling ____________________ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

Förkortningslista 
 

AD – Arbetsdomstolen 

DL – Diskrimineringslagen 

EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EFTA - European Free Trade Association 

EG – Europeiska Gemenskapen 

EU – Europeiska Unionen 

FEUF – Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FN – Förenta Nationerna  

NOU - Norges offentlige utgreningar 

Prop. – Proposition 

PUL – Personuppgiftslagen 

RF – Regeringsformen 

SCB – Statistiska Central Byrån 

SOU – Sveriges offentliga utredningar 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rasbiologiska idéer och tankestrukturer som framstod förhärskande var något som ansågs 

normalt i Europa på 1800-talet. Idag används inte ordet ras men det lever fortfarande kvar 

i formen av ett annat begrepp; kultur. Denna sortens rasism är vanligt förekommande i 

Sverige men när realitet möter den vanliga invånaren i det svenska samhället så möts det 

av döva öron. Men faktum är att skillnaden mellan rasism och strukturell diskriminering 

i det här avseendet är hårfin. Det är kanske inte lika förekommande i Sverige att det förs 

diskussioner om problemet om den strukturella diskrimineringen när politiker debatterar 

jämställdhet men att denna form av diskriminering existerar i andra länder är ett erkänt 

problem i tillexempel USA och Storbritannien. Ett känt exempel på att strukturell 

diskriminering existerar i Europa är The Stephen Lawrence Inquiry som var en 

undersökning av poliskåren i Storbritannien. Resultatet visade inte bara att det fanns en 

utpräglad strukturell diskriminering i poliskåren utan att det även förekom i andra 

myndigheter.1 Detta samhällsproblem finns även i Sverige och anledningen till att det är 

så pass utbrett och accepterat i samhället är att den svenske invånaren väljer blunda för 

problemet. Svenskar tror att de är annorlunda, att de är bättre när det gäller strävan efter 

verklig jämställdhet.2  Svensken som lever på 2000-talet verkar ha glömt den förtryckning 

av samer och romer som skett i Sverige och ser på denna händelse endast som en 

skönhetsfläck i Sveriges jämställdhetshistoria. Men istället för att blunda är det ett gyllene 

tillfälle att lära sig av tidigare misstag.3  

 

Det finns även positiva aspekter som inte går att negligera som att Sverige faktiskt är ett 

av de ledande länderna när det gäller jämställdhetsfrågan. Det är alltid ett hett ämne i 

samhällsdebatten och i statens budgetförslag för 2018 har det avsatts totalt 25,6 miljarder 

kronor på nyanländas etablering i samhället. Vilket är ett bevis på att Sverige gör en 

kraftansträngning när det gäller jämställdhet och att Sverige har viljan att skapa ett mer 

jämställt samhälle. Viljan finns där men är det tillräckligt för att motverka en strukturell 

diskriminering eller kommer det att kräva fler åtgärder?4  

                                                 
1 SOU 2005:56. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s.22. 
2 Ibid, s.121. 
3 Ibid, s.23 
4 Proposition 2017/18:1. Utgiftsområde 13 - Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 2017, s. 

11. http://www.regeringen.se/4a65d0/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/utgiftsomrade-

13-jamstalldhet-och-nyanlanda-invandrares-etablering.pdf (hämtad 2017-10-05). 

http://www.regeringen.se/4a65d0/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/utgiftsomrade-13-jamstalldhet-och-nyanlanda-invandrares-etablering.pdf
http://www.regeringen.se/4a65d0/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/utgiftsomrade-13-jamstalldhet-och-nyanlanda-invandrares-etablering.pdf
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De senaste årens oroligheter i Europa har skapat en massflykt från krigszoner till säkrare 

länder. Säkra länder där Sverige är inkluderat och är ett av dom länder i Europeiska 

Unionen (EU) som är överrepresenterat när det gäller antal flyktingar som gavs asyl 

2015.5 Året därpå utgjorde ett rekordår när det gäller invandringen till Sverige, 

rekordsiffran hamnade på 163 005 personer.6 Konsekvensen av en större invandring till 

Sverige innebär att fler människor behöver ett arbete för kunna försörja sig. En logisk 

följd av detta kommer att vara en ökande grupp människor med en annan etnisk bakgrund 

än den som anses tillhöra majoriteten i Sverige. Denna grupp av människor har inte 

samma förutsättningar som en person som har levt hela sitt liv i Sverige på grund av de 

normer och värderingar som finns i samhället.7 

 

Att alla människor ska behandlas lika framgår av likabehandlingsprincipen som EU-

rätten har konkretiserat genom olika direktiv som återfinns i unionens rättsakter. Ett av 

direktiven som inrättats för få en allmän ram för likabehandling har som syfte att alla 

medborgare oavsett religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning alltid ska 

behandlas lika och inneha samma möjligheter.8 I svensk diskrimineringslag står det även 

att ingen får bli diskriminerad på grund av sin etnicitet. Men trots dessa principer och 

förbud är det enligt en årsredovisning från 2014 gjord av diskrimineringsombudsmannen 

att den grund som det görs flest anmälningar för är etnicitet.9 I en rapport från statistiska 

centralbyrån (SCB) framkommer att procentdelen sysselsatta är betydligt lägre, bland de 

utrikes födda än de som har sitt ursprung i Sverige.10 Av allt att döma så sker det en 

diskriminering på strukturell nivå av etnicitet i Sverige oavsett om det finns ett förbud 

eller inte.11 En fortsatt strukturell diskriminering skulle skapa ett vi och dem-tänk som 

sedan kan skapa framtida problem vid rekrytering av personal som sedan kan sprida sig 

                                                 
5 Sverige gav näst flest flyktingar asyl. https://www.europaportalen.se/2016/04/sverige-gav-nast-flest-

flyktingar-asyl. (2017-10-15). 
6 Statistiska Central Byrån. Från massutvandring till rekordinvandring. 2016. http://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/ (2017-07-30). 
7 SOU 2005:56, s.25–26. 
8 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling. Kapitel 1. Artikel 1. 
9 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning statistik 2014. 2014. s. 2. 

http://www.do.se/globalassets/om-do/arsredovisning-statistik-2014.pdf. (2017-07-30). 
10 SCB. Stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda, 2014. 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-utrikes-

fodda/ (hämtad 2017-09-19). 
11 SOU 2014:41. Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, s.86. 

https://www.europaportalen.se/2016/04/sverige-gav-nast-flest-flyktingar-asyl
https://www.europaportalen.se/2016/04/sverige-gav-nast-flest-flyktingar-asyl
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
http://www.do.se/globalassets/om-do/arsredovisning-statistik-2014.pdf
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-utrikes-fodda/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-utrikes-fodda/
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vidare i löneskillnader och andra samhällspolitiska frågor. Klyftan mellan olika 

grupperingar i samhället kan därför öka om inget görs.12  

 

En intressant aspekt av arbetet med jämställdhet är den skillnad som finns mellan 

utvecklingen av diskrimineringsförbudet av kön och den av etnicitet. Jämställdhetslagen 

som togs i bruk 1979 har genomgått en kontinuerlig utveckling av hur lagen är utformad 

genom tillexempel införandet av skadestånd, bevisbördesregel, krav på 

jämställdhetsåtgärder och möjligheten att införa positiv särbehandling. I jämförelse med 

utvecklingen av den etniska diskrimineringen och dess jämställdhet kan det uppfattas som 

bestämmelserna kring detta förbud har stått still i sin utveckling.13  

 

Med ökande etniska minoriteter i samhället, tillsammans med den strukturella 

diskrimineringen och att utvecklingen av lagar som har till syfte att motverka ett sådant 

problem inte har skett. Kan innebära svårigheter som måste lösas. Positiv särbehandling 

är ett undantag från likabehandlingsprincipen som kan tillämpas för att uppnå 

jämställdhet. Sverige har valt att införa undantaget för att ha möjligheten till en metod 

som kan motverka den skillnad som existerar mellan könen i arbetslivet. När det gäller 

positiv särbehandling av kön är Sverige också ledande bland de skandinaviska länderna.14 

Sverige har endast infört positiv särbehandling gällande kön där Norge har även valt att 

införa positiv särbehandling gällande etnicitet.  Ur ett EU perspektiv är positiv 

särbehandling ej en enkel lösning eftersom begreppet i sig är otydligt och det är inte helt 

klart hur medlemsländerna ska tolka positiv särbehandling. För att kunna analysera ifall 

positiv särbehandling är lösningen på den strukturella diskrimineringen bör det först 

redogöras för de fördelar och nackdelar som det innebär.15  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att klargöra den positiva särbehandlingen, genom att undersöka 

vilka möjligheter Sverige har att tillämpa bestämmelsen utifrån EU-rätten. I uppsatsens 

andra del studeras norsk lagstiftning i avseende etnisk positiv särbehandling med dess 

fördelar och nackdelar i en svensk kontext. 

                                                 
12 SOU 2005:56. S.445–446. 
13 SOU 2005:56, s.121–122. 
14 Nielsen, Ruth. Positive action in Scandinavia - Equal Opportunities International, Vol. 2 Issue: 2 

(1983) s.1-3, https:// doi.org/10.1108/eb010370. (Hämtad 2017-10-05). 
15 SOU 2006:22. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. s.607-608.  
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-  Vilka möjligheter har EU länder vid användning av positiv särbehandling? 

 

- Vilka fördelar och nackdelar med införandet av etnisk positiv särbehandling till 

svensk rätt går det att finna med hjälp utav en jämförelse av norsk lagstiftning?  

 

1.3 Metod 

För att besvara ovanstående frågeställningar är studien baserad på den rättsdogmatiska 

metoden. Metoden innebär och har som intention att tolka, systematisera samt att 

fastställa gällande rätt, ”de lege lata”.16 Med systematisk avses att försöka hitta de 

samband, likheter eller principer som finns i den aktuella frågan. Den rättsdogmatiska 

metoden ger studien möjligheten att få en överskådlig bild utav rättens yttre system. En 

ytterligare möjlighet som metoden erbjuder är att på ett kritiskt sätt granska ”de lege 

lata”.17  Nackdelen med användandet av den rättsdogmatiska metoden är att den kan anses 

som begränsad eftersom metoden utgår från rättskälleläran. Rättskälleläran har som 

uppgift att fastställa vilka källor som ska anses som ”de lege lata”, vilket inkluderar; lag, 

förarbeten, prejudikat samt doktrin.18 Sandgren påvisar att rättskälleläran inte är något 

som ska ses som oföränderligt utan den har ändrats under åren till att omfatta mer än de 

källor som beskrivs ovan. I och med teknikens utveckling vilket har resulterat i att det är 

enklare att hitta relevanta källor vilket leder till att fler källor finns till förfogande och bör 

därmed användas i en studie som utförs idag.19  

 

Rättsdogmatikern får även tillåta sig att bli influerad av värderingar och normer som anses 

vara av allmän lära som till exempel likabehandlingsprincipen vilket är ett av de mer 

centrala begreppen i uppsatsen. Allmänna läror bör vara en del i den analytiska ram som 

används när en rättsdogmatisk metod brukas.20 I hänseende till EU-rättens suveränitet 

kommer EU-rättens rättskällor att tas i anspråk när den positiva särbehandlingen studeras 

                                                 
16 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, häfte 1, 2004. s. 8. 
17 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT, häfte 3, 2005, s. 249-250. 
18 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 3, 

[utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
19 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s.41.  
20 Ibid, s.45. 
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i uppsatsen. Även hur EU-domstolen har valt att tolka rättsfallen som berört positiv 

särbehandling gör dessa till en vital del när utredningen av begreppet ska genomföras.21 

 

Studien kommer att innehålla inslag av en komparativ metod när jämförelsen med etnisk 

positiv särbehandling i Norge görs i ett analyserande avsnitt i uppsatsen. Norge valdes på 

grund utav dess likhet till Sverige. Både när det kommer till normer och värderingar samt 

hur Norges rättsväsende är strukturerat. Att Norge har valt att införa den etniska positiva 

särbehandlingen till skillnad från Sverige kommer resultera i en intressant jämförelse 

mellan dessa länder. Enligt Sandgren måste dock ett klart syfte etableras innan en 

komparativ metod genomförs. Syftet med den komparativa metoden i uppsatsen är att 

utreda etnisk positiv särbehandling i norska propositioner och utredningar för att sedan 

jämföra den med svenska motsvarigheter. För att både fördelar och nackdelar ska kunna 

belysas utifrån ett land som har valt att införa bestämmelsen och ett land som har valt att 

avstå. Vilket medför att det inte kommer ske en full komparativ studie mellan de två 

rättssystemen utan bara utvalda och relevanta delar kommer att tas med i uppsatsens 

resultatkapitel.22  

 

1.4 Material 

Materialet som har använts i studien har skett genom att söka, identifiera, samla in, 

värdera samt dokumentera materialet för att sedan utföra ett källkritiskt urval för det som 

är relevant för syftet. Även detta har skett i enlighet med Sandgrens krav; när ett material 

ska användas i ett vetenskapligt sammanhang ska det värderas i fyra olika aspekter 

relevans, tillförlitlighet, autencitet samt kvalitet.23 För att kunna undersöka vad etnisk 

positiv särbehandling har för innebörd kommer uppsatsen först utreda vad positiv 

särbehandling innebär för kön och vilka möjligheter en medlemsstat har vid tillämpandet 

av undantaget från likabehandlingsdirektivet.  

 

De svenska rättsfall som berör den positiva särbehandlingen är äldre och få till antalet 

men kommer att användas för att visa hur Sverige har valt att döma i hur bestämmelsen 

ska tillämpas. Att det finns få svenska rättsfall vägs upp utav de förhandsavgöranden som 

finns inom EU-rätten och dess betydelse för den positiva särbehandlingen. Rättsfallen 

                                                 
21 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och 

kompletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014. s 65. 
22 Sandgren, s.54. 
23 Ibid, s.33. 
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som har valts från EU-rätten har gjorts efter deras relevans till positiv särbehandling och 

har därefter studerats i kronologisk ordning för att ett senare rättsfall ska bygga vidare på 

det tidigare.  Även på grund av den hierarki som existerar bland rättskällorna måste EU-

rätten få utrymme att studeras i större utsträckning. EU-rätten är uppbyggd av primärrätt 

samt sekundärrätt där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ingår i det 

tidigare. Fördraget har använts i studien för att få en bättre kännedom i hur EU-rätten 

reglerar frågan om främjande av jämställdhet mellan könen.24 För en förtydligande effekt 

ska också nämnas att beteckningen Europeiska Gemenskapen (EG) kommer förekomma 

frekvent i studien vilket var den tidigare benämningen på det samarbete som fanns mellan 

medlemsstaterna i Europa.25 Andra centrala delar i EU-rätten som berör den positiva 

särbehandlingen kommer att tas upp i studien där direktiv och förberedande rättsakter 

ingår. För att besvara uppsatsens syfte kommer relevanta utredningar, propositioner, 

betänkanden samt utredningsresultat från Sverige att användas.  

 

Vid utredningen av det norska lagrummet som behandlar positiv särbehandling har dessa 

utretts på samma sätt som vid utredningen av de EU-rättsliga och svenska rättskällorna. 

Uppsatsen tar upp de norska lagar och förarbeten som är relevanta för den etniska positiva 

särbehandlingen. De bestämmelser som har valts har gjorts utifrån utredningen en 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning, som har studerat Norges lagstiftning och 

förarbeten som berör etnisk positiv särbehandling.26 Utrymmet för det norska materialet 

har begränsats eftersom det inte är där huvudsyftet ska ligga i den här uppsatsen utan 

materialet från Norge används endast till att framföra för- och nackdelar med en etnisk 

positiv särbehandling. Norge är inte medlem i EU men i landets utredningar till 

diskrimineringsloven används EU:s rättspraxis och unionens betänkanden.27 Norge är 

dock medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som är ett 

associeringsavtal. EES-avtalet omfattar alla medlemsstater i EU och alla medlemmar i 

European Free Trade Association (EFTA). Vilket innebär att Norge använder stora delar 

av EU:s materiella regelverk.28 Vilket gör att EU-rätten blir relevant när vi studerar 

                                                 
24 Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2012/C 326/01, Artikel 157.4. 
25 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.18-19. 
26 SOU 2006:22. 
27 Ot prop br 33,2004–2005, Kap.10.9.4 
28 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5., [omarb. och uppdaterade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2014, s.250. 
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Norges rättssystem. FN:s rättsakter kommer också att nämnas i rättsutredningen eftersom 

Norge och Sverige har valt att ratificera dessa konventioner.29 

 

Det EU-rättsliga materialet som har använts har sökts fram genom portalerna; CURIA 

och EUR-lex, genom att använda sökord som; discrimination, equality, jämlikhet, 

likabehandling, positiv särbehandling och positive action. Svenska källor som har 

använts har sökts fram genom hemsidorna; regeringen.se, lagrummet.se, Zeteo, infotorget 

och riksdagen.se. De norska rättskällorna har sökts upp på regjeringen.no med 

användandet av sökorden diskrimineringslov och positiv særbehandling.  

 

Litteraturen som har nyttjats i uppsatsen har skett i linje av Sandgrens ord där dessa har 

valts på ett källkritiskt och med en tanke på hur relevant litteraturen är för uppsatsens 

syfte.30 Urvalet av litteraturen har skett genom att läsa doktrin som berör positiv 

särbehandling av kön och etnicitet samt Linneuniveristets biblioteks sökfunktion 

OneSearch för att hitta aktuella och relevanta källor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 1971:40. Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering New York den 

7 mars 1966. 
30 Sandgren, s.33. 
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2 Begreppet positiv särbehandling och dess bestämmelser 

2.1 EU rättsliga bestämmelser 

EU har suveränitet när det gäller i vilken utsträckning som Sverige kan använda den 

positiva särbehandlingen. Sverige kan därför inte som medlemsstat införa lagregler som 

går utöver de bestämmelser som finns i EU-rätten.31 I artikel 157.4 FEUF står det att för 

att kunna uppnå full jämställdhet i arbetslivet får inte likabehandlingsprincipen hindra 

sådana åtgärder som har som till syfte att göra det enklare för det underrepresenterade 

könet att bedriva yrkesverksamhet eller förebygga nackdelar i yrkeskarriären.32  

 

Positiv särbehandling etablerades redan i det tidigare likabehandlingsdirektivet från 1976 

vilket hade som syfte att det inte får hindra främjandet av lika möjligheter mellan kvinnor 

och män.33 I artikel 2.1 i direktivet fastlås det att det inte får ske någon diskriminering 

indirekt eller direkt när det gäller kön. Artikel 2.4 som är undantaget till förbudet står det 

att det inte utgör diskriminering när det handlar om åtgärder som främjar lika möjligheter 

och som strävar efter jämlikhet. Dessa bestämmelser står numera i det omarbetade 

direktivet 2006/54/EG.34  Direktivet från 2006 ersatte ett flertal andra direktiv vilket var 

enligt kommissionen för att förenkla, modernisera och förbättra lagstiftningen om 

likabehandling av kvinnor och män.35 I direktivet från 2006 står det att medlemsstaterna 

får behålla eller besluta om sådana åtgärder som faller inom ramen av artikel 157.4 

FEUF.36 

 

2.2 Svenska bestämmelser 

Positiv särbehandling har funnits i svensk lag i någon form sedan jämställdhetslagen 

trädde i kraft.37 I Sveriges regeringsform står det i 2 kap. 13 § att en medborgare inte får 

bli missgynnad på grund av sitt kön om det inte innebär att det hindrar främjandet av 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Positiv särbehandlingen finns även i 

                                                 
31 Proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering. s.166. 
32 Artikel 157.4 FEUF 
33 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. 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG, Om genomförandet av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), 2006, Avdelning 1, 

Artikel 3. 
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen 

om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning). 
36 Direktiv 2006/54/EG. Avdelning 2. Kapitel 1. Artikel 3. 
37 SOU 2006:22 s.602. 
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diskrimineringslagen i 2 kap. 2 §. 2 p. Diskrimineringslagen har som syfte att motverka 

diskriminering och att främja andra sätt att uppnå lika rättigheter.38 Lagstiftare i Sverige 

har valt att inte använda ordet positiv särbehandling i någon av lagtexterna utan använder 

istället frasen främja jämställdhet mellan kvinnor och män.39 Positiv särbehandling i 

förarbeten används främst till att ge de åtgärder som främjar jämställdhet ett utryck.40 

 

2.3 Begreppet positiv särbehandling 

Valet att inte använda begreppet positiv särbehandling i lagen medför att det kan uppstå 

en viss förvirring av vad begreppet innebär.41 Det finns även ingen definition som alla är 

överens om. Liknande begrepp som förväxlas med positiv särbehandling är kvotering och 

aktiva åtgärder. Skillnaden mellan aktiva åtgärder och positiv särbehandling är att de 

aktiva åtgärderna sker vid ett målinriktat jämställdhetsarbete, där målet är att bryta 

obalansen mellan könen i samhället eller på en specifik arbetsplats. Positiv särbehandling 

brukar anses ingå i dessa aktiva åtgärder, vilket framgår av den numera upphörda 

jämställdhetslagens 9 §.42 Begreppet kvotering innebär att en viss kvot av de tjänster som 

finns inom en personalkategori ska vara reserverade utifrån ett bestämt antal. Oftast 

används kvotering i ledande positioner på arbetsmarknaden där syftet med kvoteringen är 

att bryta en ojämn fördelning mellan specifika grupper. Kvotering skulle kunna ses som 

en kvalificerad form av positiv särbehandling. Att metoden innebär att tjänsten tillträds 

automatiskt av det underrepresenterade könet utan att det har gjorts en objektiv 

bedömning av alla sökande är en av de viktigare skillnaderna i förhållande till den positiva 

särbehandlingen.43  

 

                                                 
38 SFS 2008:567, Diskrimineringslagen, 1 kap, 1 §. 
39 2 kap. 2 §. 2 p DL.  
40 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s.215. 
41 SOU 2006:22 s.600. 
42 Ibid, s.627. 
43 Ibid, s.629. 
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Figur 144 

Hur de tre olika begreppen förhåller sig till varandra illustreras här (se figur 1) där vi ser 

att kvotering kan ses som en bestämd form utav positiv särbehandling som i sin tur kan 

ses som en aktiv åtgärd. Den aktiva åtgärden skulle då kunna ses som ett samlingsbegrepp 

för både positiv särbehandling och kvotering.45 

 

Begreppen svag och stark positiv särbehandling har förekommit i domslut i svenska 

rättsfall, vilket har lett till mer förvirring än vad det har gett klarhet i vad positiv 

särbehandling egentligen innebär.46 Där svagare pekar på lika möjligheter för alla 

arbetstagare med grundidén att arbetsgivaren ska bortse från alla faktorer förutom de som 

är relevanta för den sökandes kvalifikationer.47 Den svaga formen av positiv 

särbehandling skulle även kunna beskrivas som uppsökande, uppmuntrande och 

förstärkande åtgärder. Denna varianten är inte vad som ska falla inom ramen för 

begreppet utan det skulle vara mer tillämpligt på begreppet aktiva åtgärder.48 Den starkare 

varianten där idén istället är att det ska medföra lika resultat istället för lika möjligheter. 

Här tar arbetsgivaren eller beslutsfattaren i beaktning den sökandes kön eller etniska 

bakgrund för att tillgodose de grupperingar i samhället som tidigare kan ha ansetts som 

diskriminerade.49 Oftast används inte stark respektive svag positiv särbehandling i 

Sverige eftersom den svagare som sagt inte anses tillhöra begreppet positiv särbehandling 

utan är en variant av aktiva åtgärder.50  

 

 

                                                 
44 Ibid, s.630. 
45 Ibid, s.630. 
46 NJA 2006, s.683. 
47 Åsard, Erik & Runblom, Harald (red.), Positiv särbehandling i Sverige och USA, Carlsson, Stockholm, 

2000, s.15. 
48 SOU 2006:22, s.628. 
49 Åsard, s.15. 
50 SOU 2006:22, s.628. 



  
 

11 

3 Beståndsdelar i den positiva särbehandlingen 

Den positiva särbehandlingen har varit uppe för tolkning av EG-domstolen (nuvarande 

EU-domstolen) ett flertal gånger.51 Det gemensamma för alla rättsfallen som tolkats av 

EG-domstolen är att den positiva särbehandlingen behandlar endast kön. Även en 

intressant aspekt är att majoriteten av rättsfallen behandlar olika typer av 

kvoteringsregler.52 De rättsfall som studien tar upp har frågor som behandlar det äldre 

likabehandlingsdirektivet och dess huvudregel artikel 2.1 och undantag artikel 2.4 samt 

artikel 141.4 FEG (nuvarande 157.4 FEUF).53  

 

3.1 Ett undantag från diskrimineringslagen   

Positiv särbehandling är först och främst ett undantag från likabehandlingsdirektivet, 

detta framgår redan av ordalydelsen i den tidigare artikeln 141.4 FEG (nuvarande 157.4 

FEUF). Den positiva särbehandlingen utgör även ett undantag från 

diskrimineringsförbudet.54 Hur detta undantag ska utföras ska ske från fall till fall och det 

ska göras på ett restriktivt tillvägagångssätt. Det ska endast vara en tillfällig åtgärd vilket 

innebär när målet är uppnått ska undantaget upphöra att gälla. Undantaget innebär enbart 

en möjlighet och det finns därmed ingen skyldighet att införa en sådan bestämmelse av 

medlemsstaten.55  

 

Dessa bestämmelser har slagits fast i ett flertal rättsfall; i målet Kommissionen mot 

Frankrike fastslogs det att undantaget som föreskrivs i artikel 2.4 i 

likabehandlingsdirektivet är utformat på ett sätt som tillåter sådana åtgärder som kan 

anses som diskriminerande, men som har syftet att främja jämställdhet och förhindra 

ojämlikheter ska anses vara tillåtna.56 Rättsfallet Kommissionen mot Frankrike var om 

ett kollektivavtal som gav kvinnor rättigheter vilket omfattade tillexempel en förlängning 

av mammaledigheten, ledigt på morsdag och förkortning av arbetstid.57 EU-domstolen 

fann att Frankrike inte hade lyckats visa att kollektivavtalet hamnade inom gränsen för 

                                                 
51 SOU 2006:22, s.617. 
52 Fransson, s.219 
53 Numhauser-Henning, s.151 
54 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG, om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om 

genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 

yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 2002, Artikel 141.4. 
55 SOU 2006:22, s. 626. 
56 Mål 312/86 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1988. (Celex 

61986J0312). 
57 Mål 312/86, p.8. 
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undantaget i direktivet och menade att de förmåner som gavs till kvinnorna inte var 

förenliga med syftet i artikel 2.4.58 

 

Hur undantaget i artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet ska tolkas utvecklades vidare i 

Kalanke-målet. Målet handlade om en manlig arkitekt vid namn Kalanke som sökte en 

tjänst i den tyska delstaten Bremen, tjänsten var som chef inom parkeringsförvaltningen. 

Tjänsten tillsattes dock istället av en kvinna.59 Att kvinnan fick tjänsten hade stöd av en 

bestämmelse i Bremens lagstiftning som innebar att ifall det fanns mindre än hälften 

kvinnor på en arbetsplats och de sökandena hade likvärdiga meriter ska tjänsten gå till 

kvinnan.60 EG-domstolen svarade att när det gäller sådana nationella åtgärder som gynnar 

kvinnor och har som syfte att förbättra kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden ska 

anses vara tillåtna enligt artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet.61 Men när en nationell 

föreskrift som den i Bremen, föreskriver att kvinnor med likvärdiga meriter som män 

söker en tjänst och ger automatiskt företräde för kvinnor som anses vara 

underrepresenterade innebär detta diskriminering av kön.62 När tolkningen av Kalanke-

målet nådde medlemsstaterna möttes det av förvirring; frågan många ställde sig var ifall 

EG-domstolen hade förbjudit all form av kvotering eller bara de kvoteringsregler som 

hade använts i delstaten Bremen. En stor del av att förvirringen uppstod var att många 

ansåg positiv särbehandling som något positivt och eftersträvsamt.63 Kommissionen kom 

med ett förtydligande av vad domen innebar och hur räckvidden av den positiva 

särbehandlingen ska tolkas. Förtydligandet förklarade att bestämmelserna i Kalanke-

målet hade brustit när de gav kvinnor automatiskt företräde och att regeln inte gav 

utrymme för personliga förutsättningar.64  

 

3.2 Likvärdiga meriter och en objektiv bedömning 

Det Kalanke-målet etablerade var att en nationell regel som automatiskt gav kvinnor 

företräde framför männen vid likvärdiga meriter utan att ta hänsyn till personliga 

förutsättningar ansågs vara otillåten. I och med ovanstående uppkom kravet att det alltid 

                                                 
58 Mål 312/86, p.15-16. 
59 Mål C-450/93, Kalanke mot Freie Hansestadt Bremen, REG 1997, (Celex 61993J0450), p.4-5. 
60 Mål C-450/93, p.6. 
61 SOU 2006:22, s.618. 
62 Mål C-450/93, p. 22. 
63 Numhauser-Henning, Ann (red.), Perspektiv på likabehandling och diskriminering: antologi, Juristförl., 

Lund, 2000, s.149.  
64 KOM (96) 88 om tolkningen av EG-domstolens dom av den 17 oktober 1995 i mål C-450/93 Kalanke 

mot Freie Hansestadt Bremen, s.10. 
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ska ske en objektiv bedömning av de sökande. Att det ska ske en objektiv bedömning 

utvecklades ytterligare i Marschall-målet.65 Även detta rättsfall hade sitt ursprung i 

Tyskland men denna gång från delstaten Land Nordrhein-Westfalen. Målet handlade om 

när den manliga läraren Marschall ansökte om en befordran. Tjänsten gick åter igen till 

en kvinnlig kollega.66 Anledningen till att tjänsten gick till en kvinna var hur delstatens 

lag om hur offentlig anställning var utformad. Lagen föreskrev att ifall det fanns färre 

kvinnor än män i en tjänstegrupp och en befordran blev tillgänglig ska kvinnor ges 

företräde om det inte fanns omständigheter som visar på att det fanns skäl att välja en 

annan sökande till tjänsten.67 EG-domstolen tar upp i sin tolkning att ifall sökanden har 

likvärdiga meriter så brukar tjänsten ändå gå till en manlig sökande, med anledningen av 

de fördomar och stereotypa föreställningar som finns i samhället.68 Detta innebär att två 

sökande som tillhör olika kön med likvärdiga meriter inte har samma möjligheter i 

arbetslivet på grund utav normer i samhället. Med det som grund i sin tolkning tillät EG-

domstolen en sådan nationell regel som ger en kvinna företräde när denna har likvärdiga 

meriter som den manliga sökande, med kravet att en sådan regel kan bidra till att motverka 

de negativa föreställningarna som finns i samhället.69  

 

Sammanfattningsvis av Marschall-målet är att positiv särbehandling är tillåtet enligt 

artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet när det sker en objektiv bedömning av alla 

manliga och kvinnliga sökandes kriterier som är relevanta till personen i hänseende för 

den aktuella tjänsten och de båda sökande har likvärdiga meriter. EG-domstolen påpekade 

även i Marschall-målet att en sådan bedömning ska göras i varje enskilt fall och om det 

finns rättsliga skäl att välja en manlig sökande framför den kvinnliga ska också mannen 

få tjänsten, detta ska dock ske på ett sätt som inte diskriminerar kvinnan.70 

 

Hur de olika kvalifikationerna som ställs mot de krav som tjänsten innebär och hur dessa 

ska bedömas tog EG-domstolen ställning till i Badeck-målet.71 Detta blev det tredje målet 

från Tyskland som EG-domstolen tog upp för tolkning av den positiva särbehandlingen 

och även den tredje delstaten, Hessen. Målet handlade om en befodringsplan som gällde 

                                                 
65 Mål C-409/95 Hellmut Marschall mot Land Nordhein-Westfalen, REG 1997, (Celex 61995J0409). 
66 C-409/95, p 7. 
67 C-409/95, p 3. 
68 C-409/95, p.29. 
69 C-409/95, p.31. 
70 SOU 2006:22, s.618. 
71 Mål C-158/97 Georg Badeck m.fl. i närvaro av Hessice Ministerpräsident och Landeswalt beim 

Staatsgerichthof des Landes Hessen, REG 2000, (Celex 61997J0158). 
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offentliga tjänster.72 Den nationella regeln i Hessen föreskrev att ifall kvinnor var 

underrepresenterade i en personalkategori ska minst hälften av alla tjänster göras 

tillgängliga för kvinnor.73 Den första frågan som den nationella domstolen i Tyskland 

ville ha svar på var ifall när en kvinnlig och manlig sökande som har likvärdiga meriter 

och som söker en tjänst i en personalkategori där kvinnor är underrepresenterade ska ges 

företräde framför sina manliga konkurrenter när detta är nödvändigt för att uppnå 

målsättningar i en befodringsplan. Det Hessen ville ha svar på var ifall denna 

bestämmelse stred mot artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet.74 EG-domstolen 

svarade att det alltid ska ske en bedömning av vissa positiva och negativa kriterier av de 

sökandes lämplighet till den lediga tjänsten. De färdigheter och erfarenheter som har 

förvärvats genom familjearbete ska tas in för beräkning ifall erfarenheterna kan ha en 

betydelse för de sökandes lämplighet, kvalifikationer och yrkeserfarenheter när det 

kommer till de krav som har ställts till den lediga tjänsten. Tjänsteår, ålder och dagen för 

senaste befordran ska endast tas i beaktning ifall det har någon betydelse i det aktuella 

fallet. Sådana kriterier som familjesituation eller partners inkomst ska däremot inte ha 

någon betydelse för lämpligheten av den sökande. Kriterierna ska även vara utformade 

på ett könsneutralt sätt vilket resulterar i att även om det i allmänhet kommer att gynna 

kvinnan kommer det också vara möjligt att det även nu kan gynna en manlig sökande. 

EG-domstolen poängterade att det endast är i de fall som det inte är möjligt att skilja på 

sökanden åt på de kriterierna som finns som en kvinna ska väljas med anledningen att 

uppnå målsättningen i en befodringsplan.75 EG-domstolen slutsats blev därmed att 

Hessens lag som den stod vid tolkningen av målet inte ansågs som tvingande eller 

ovillkorlig som den i Kalanke-målet. Artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet 

innebar inte något hinder, enligt EG-domstolen, för delstatens bestämmelse i frågan om 

när kvinnliga och manliga sökande med likvärdiga meriter där kvinnor är 

underrepresenterade ges företräde för att uppnå målsättningarna i en befodringsplan.76 

 

En annan frågan som gick upp till EG-domstolen för tolkning i Badeck-målet var ifall de 

nationella bestämmelserna som föreskrev att hälften av alla utbildningsplatser ska ges till 

kvinnor som tillhör en kvalificerad yrkesgrupp och där staten inte har monopol på 

                                                 
72 Mål C-158/97, p.4. 
73 Fransson, s.220. 
74 Mål C-158/97, p.26. 
75 Mål C-158/97, p.30-33. 
76 Mål C-158/97, p 33-38. 
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utbildningen och ifall dessa bestämmelser skulle utgöra hinder för artikel 2.1 och 2.4.77 

EG-domstolen konstaterade att det ska göras skillnad på ifall det är en fråga om 

utbildningsplatser eller tjänster som ska ges företräde till kvinnorna. Eftersom 

utbildningsplatsen kan ge kvinnor en möjlighet att meritera sig och ha en större 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden.78 EG-domstolens svar på frågan blev att artikel 2.1 

och 2.4 i likabehandlingsdirektivet inte utgör några hinder för de nationella 

bestämmelserna. När syftet är att få bort kvinnlig underrepresentation i kvalificerade 

yrkesgrupper är det alltså tillåtet att tilldela hälften av utbildningsplatserna till kvinnorna. 

Om inte antalet kvinnliga sökande är tillräckligt och att lämpliga åtgärder har genomförts 

för att uppmärksamma om de lediga utbildningsplatserna är det tillåtet att ta in mer än 

hälften män.79 

 

Badeck-målet överensstämde med vad som redan hade skett i de tidigare avgörandena i 

Kalanke-målet och Marschall-målet. Badeck-målet var mer omfattande i sin beskrivning 

av hur tolkningen av positiv särbehandling ska utföras. Det EG-domstolen etablerade 

ytterligare i Badeck-målet i hänseende till räckvidden av positiv särbehandling var att 

avsättning av tjänster för kvinnor om det fanns i målsättningar där regelrätta kvoter 

användes är tillåtet. EG-domstolen tillät även med Badeck-målet att hälften av platserna 

i styrelser eller andra bestämmande organ ska kunna avsättas för kvinnor. Om en man ska 

anställas och detta står i strid med bemanningsplanen måste detta godkännas av en 

överordnad. Vid avsaknaden av en bemanningsplan ska detta innebära att en anställning 

inte får ske alls. Med Badeck-målet öppnade EG-domstolen även upp i hur man ska 

bedöma en sökandes meriter eftersom den nationella regleringen innehöll detaljerade 

föreskrifter om hur detta ska utföras.80  

 

3.3 Jämställdhetsarbete och i proportion till målet 

Att det ska finnas en målsättning i en befodringsplan var något som tidigare redan tolkats 

i Badeck-målet. Att jämställdhetsarbetet blev en viktig del i den positiva särbehandlingen 

etablerades i ett antal andra rättsfall som även tolkats av EG-domstolen. Att åtgärden ska 

vara i proportion till målet var något som togs upp av EG-domstolen när Tham-

                                                 
77 C-158/97, p 45. 
78 C-158/97, p 52. 
79 C-158/97, p 55. 
80 Numhauser-Henning, s.160. 
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förordningen underkändes i Abrahamssons-målet.81 Abrahamssons-målet handlade om 

en tillsättning av en professurtjänst och om förordningen var förenlig med artikel 2.1 och 

2.4 i likabehandlingsdirektivet samt artikel 141.4 FEG (nuvarande 157.4 FEUF). När 

tjänsten utannonserades gjordes det med kännedom i annonsen att valet av sökande 

kommer att göras med metoden positiv särbehandling.82 Det som skiljde Abrahamsson-

målet mot det tidigare förhandsavgörandet som gjorts av EG-domstolen vid den här 

tidpunkten var att Tham-förordningen gav det underrepresenterade könet företräde inte 

bara vid likvärdiga meriter utan vid endast tillräckliga meriter.83 Vidare ansågs det av EG-

domstolen att det inte var tillräckligt klart hur de sökandes kvalifikationer stod i 

förhållande till de krav som den lediga tjänsten ställde och hur dessa skulle kunna 

förebygga eller kompensera för nackdelar för de personer som tillhörde det 

underrepresenterade könet. Förordningen gjorde endast skillnad på att kvalifikationerna 

mellan de sökande inte var för stor och att det inte stod i strid med kravet av saklighet. 

Dock framgår det av EG-domstolens tolkning att det inte går att fastställa en exakt 

innebörd av krav på saklighet vilket då gör att valet baseras endast på om den sökande 

tillhörde det underrepresenterade könet. Vilket i sin tur innebär att urvalet sker 

automatiskt. Eftersom det konstaterades av EG-domstolen att urvalet ger företräde till 

kvinnor automatiskt faller även den objektiva bedömningen bort av de sökande som ska 

anses som obligatorisk när en tillsättning av en tjänst görs vid tillämpningen av positiv 

särbehandling.84 Artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet utgör även hinder för en 

nationell bestämmelse som innebär en tillsättning av ett på förhand bestämt antal tjänster 

som ingår i ett program om positiv särbehandling.85 Slutligen konstaterar EG-domstolen 

att det inte ska göras någon skillnad på ifall det innebär tillsättning av en högre eller en 

lägre tjänst.86 Tham-förordningen upplöstes den 1 juni 2005.87 

 

I Schnorbus-målet fastställdes det vidare vilka skillnader det får göras mellan kvinnan 

och mannen när dessa söker en tjänst. Schnorbus-målet handlade om en tjänst som notarie 

som blev tillgänglig för studenter som nyligen tagit sin juristexamen. Målet handlade 

vidare om att de studenter som hade gjort värnplikt eller civilplikt gavs företräde till 

                                                 
81 Förordningen (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent vilka inrättas i 

jämställdhetssyfte. 
82 Mål C-407/98, p.16. 
83 Mål C-407/98, p 44. 
84 Mål C-407/98, p 50-53. 
85 Mål C-407/98, p 57-59. 
86 Mål C-407/98, p 63-65. 
87 SOU 2006:22, s.621. 
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tjänsten som notarie. Frågan som ställdes till EG-domstolen var ifall detta skulle kunna 

utgöra en indirekt diskriminering eftersom det endast var män som fick utföra en sådan 

plikt. EG-domstolen svarade med att det visserligen kan utgöra en indirekt diskriminering 

som gav män fördel. Men eftersom regeln grundades på att kompensera för den tid som 

männen hade förlorat genom att utföra värnplikt eller civilplikt ansåg EG-domstolen att 

det inte stred mot likabehandlingsdirektivet och därmed utgjorde det inte en direkt 

diskriminering.88  

 

I en utredning från 2006 står det att skillnaden i meriter endast ska vara en del i en 

helhetsbedömning som alltid ska genomföras och som ska göras i det enskilda fallet. 

Även vilka kriterier som ska anses vara nödvändiga att ta hänsyn till ska ske från fall till 

fall. Den positiva särbehandlingen kan således tillämpas när det finns två arbetssökanden 

som har lika eller nästintill lika meriter. Det är när det råder en större skillnad som det 

kan anses strida mot undantaget.89 

 

En annan form av jämställdhetsplan som har kommit till EG-domstolen för tolkning är i 

det så kallade Lommers-målet. Jämställdhetsplanen i målet hade som syfte att motverka 

en underrepresentation av kvinnor och med syftet att främja jämställdheten på 

arbetsplatsen. Reglerna innebar att kvinnor skulle få förtur till barnomsorgsplatser som 

arbetsgivare tillhandahöll och att manliga anställda endast skulle få företräde till platserna 

ifall det innebar ett nödläge.90 EG-domstolen valde att tolka reglerna att de inte stred mot 

artikel 2.1 eller 2.4 i likabehandlingsdirektivet eftersom kvinnor var underrepresenterade 

och att det inte fanns tillräckligt många barnomsorgsplatser så innebar det risken att 

kvinnor blev tvingade att avsluta sin anställning.91 Dock hade EG-domstolen vissa krav 

för att den nationella bestämmelsen ska vara tillåten; kravet var att ifall det finns manliga 

anställda som hade ensam vårdnad över sitt barn skulle dessa ha samma förutsättningar 

att få företräde till barnomsorgsplatserna som sina kvinnliga kollegor. 92  

 

                                                 
88 Mål C-79/99 Julia Schnorbus mot Land Hessen, REG 2000 (Celex 61999J0079). 
89 SOU 2006:22, s.632. 
90 Mål C-476/99, p.30. 
91 Mål C-476/99 H. Lommers mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, REG 2002, (Celex 

61999J0476), p. 37. 
92 Mål C-476/99, p. 45-47. 
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3.4 Positiv särbehandling i svensk rättspraxis 

Det finns inte många studier om den positiva särbehandlingens effekt eller förekomst i 

Sverige. De rättsfall som faktiskt berör bestämmelsen är få och behandlar i huvudsak 

könsdiskriminering men är av värde att belysa när det gäller tillämpningen av den positiva 

särbehandlingen i förhållande till ett aktivt jämställdhetsarbete.93   

 

Rättsfallet från 1981 handlade om ifall en kommun hade gjort sig skyldig till 

könsdiskriminering genom att tillsätta en man istället för en kvinna till en vikarietjänst 

som assistent till konsumentsekretaren i kommunen. Tjänsten som blev tillsatt var på ett 

kvinnodominerat område. Kommunen menade att eftersom de bedrev ett aktivt 

jämställdhetsarbete ska inte kommunen ha gjort sig skyldig till diskriminering av kön. 

AD dömde dock att detta jämställdhetsarbete inte var tillräckligt aktivt och innebar att 

diskriminering av kön faktiskt hade förlegat.94  

 

Jämställdhetskommittén föreslog, i en proposition som också togs upp i rättsfallet från 

1981 med kommunen, att när ett missgynnande sker i samband med anställning, 

befordran eller utbildning borde utformas som en presumtionsregel. Syftet att införa en 

sådan regel var att det skulle förhindra förvirringen om vad förbudet mot missgynnande 

faktiskt hade för betydelse. Det skulle vidare konkretersera de krav som ställs mot 

arbetsgivaren när denne ska välja arbetssökande och när valet står mellan att anställa en 

kvinna eller en man. Detta innebär att om en arbetsgivare väljer det motsatta könet fastän 

denna har sämre meriter kommer arbetsgivaren strida mot lagstiftningen och har därmed 

gjorts sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. För att bryta en sådan presumtion 

måste arbetsgivaren bevisa att det har blivit en felbedömning eller att det inte berodde på 

könet. 95 

 

Ett år senare, 1982, i ett rättsfall från AD där tvisten istället handlade om ifall ett landsting 

hade gjort sig skyldig till könsdiskriminering. Tjänsten i rättsfallet var som första 

utbildningsledare och med tanke på att detta innebar en högre befattning än den tjänst 

som fanns i tidigare rättsfall från 1981 ska det ställa högre krav på arbetsgivaren vid 

tillsättandet av tjänsten. Mannen som hade fått tjänsten hade enligt landstinget bättre 

                                                 
93 SOU 2006:22, s.602. 
94 AD 1981 nr 171. 
95 Proposition 1978/79:175 med förslag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet m.m. s. 59. 
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förutsättningar för arbetet. AD hävdade dock det motsatta och svarade att arbetsgivaren 

hade felbedömt de båda sökandes meriter. Men eftersom syftet med tillsättning inte var 

könsdiskriminerande, att flera av de sökande var kvinnor och att den som hade fått 

tjänsten först men som hade dragit tillbaka sin ansökan var kvinna ansåg AD att det inte 

fanns skäl för diskriminerande av kön.96 

 

Samma år kom det ytterligare ett rättsfall där frågan var ännu en gång ifall ett landsting 

hade gjort sig skyldig till könsdiskriminering. Tjänsten som studierektor hade gått till en 

manlig sökande framför en kvinnlig, AD menade dock att kvinnan i fråga var betydligt 

mer meriterad än den manliga sökande. AD ansåg att landstinget hade möjligheten att 

motbevisa presumtionen om att det förelåg könsdiskriminering genom att visa på att det 

finns ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen eller att det finns en jämn 

könsfördelning. AD fann dock att landstinget inte kunde bryta presumtionen och att det 

att förelåg könsdiskriminering.97 

 

I en dom från 1990 där frågan gällde ifall ett företag i byggnadsindustrin hade brutit mot 

ett jämställdhetsavtal när denna inte hade anställt en kvinna trots att denna tillhörde det 

underrepresenterade könet och hade likvärdiga meriter som sina manliga konkurrenter. 

AD dömde i frågan att det finns en skyldighet för arbetsgivaren att bedriva en 

jämställdhetsplan på arbetsplatsen enligt avtalet. Men i det aktuella fallet hade inte 

arbetsgivaren någon skyldighet att ge företräde till en sökande som tillhörde det 

underrepresenterade könet enligt jämställdhetsavtalet.98 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 AD 1982 nr 102. 
97 AD 1982 nr 139. 
98 AD 1990 nr 34. 
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4 Positiv etnisk särbehandling 

4.1 EU rättsliga bestämmelser 

På liknande sätt som EU reglerar positiv särbehandling av kön reglerar även EU ramarna 

för hur medlemsstaterna ska agera vid tillämpningen av etnisk positiv särbehandling. I 

direktiv 2000/43/EG som har syftet att bekämpa och motverka alla former av 

diskriminering av ras eller etniskt ursprung.99 Undantaget för positiv särbehandling av 

etnicitet finns stipulerat i artikel 5 i samma direktiv. I artikeln står det att principen om 

likabehandling inte får hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om sådana 

åtgärder som skulle kompensera ett missgynnande på grund av etniskt ursprung.100  

 

4.2 Norska bestämmelser 

Positiv särbehandling i Norge innebär att det inte är står i strid med förbudet mot 

diskriminering om syftet är att främja lagens ändamål.101 Lagens ändamål är att främja 

jämlikhet, garantera lika möjligheter och rättigheter samt förhindra all form av 

diskriminering när det gäller etnicitet, nationellt ursprung, härkomst, färg, språk, religion 

eller livsfilosofi.102 Detta kan tillexempel vara när en kvinnlig sökande får företräde 

framför en manlig sökande när de har likvärdiga meriter.103 När det gäller etnisk positiv 

särbehandling stipuleras även detta i Norges diskrimineringslov som trädde i kraft 1 

januari 2006.104  

 

FN konventionen mot rasdiskriminering som har haft en viss inverkan på hur Norges 

diskriminierngslov ser ut stipulerar att rasdiskriminering är när det sker en skillnad, 

undantag, inskränkning eller företräde där anledningen avser ras, hudfärg, härstamning 

eller nationalitet eller etniskt ursprung får en effekt som kan anses försämra de lika villkor 

av mänskliga rättigheter eller de grundläggande mänskliga friheterna.105 Dock ska inte 

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

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Kapitel 1. Artikel 1.  
100 2000/43/EG, kapitel 1, artikel 5. 
101 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om 

etnisitet), Kapitel 1, § 8. 
102 Diskrimineringsloven om etnisitet, Kap, § 1. 
103 Proposition 88 L (2012–2013) L, kap.2.1.5.   
104 Loven (3 juni 2005 nr 33) om förbud mot diskriminering på grunn av etnicitet, religion mv.  
105 FN Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering. Del 1. Artikel 1. Punkt 1.  
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sådana åtgärder som har till syfte att sträva efter jämlikhet och jämställdhet mellan etniska 

grupper, rasgrupper eller enskilda personer utgöra rasdiskriminering.106  

 

I en proposition till diskriminierngsloven står det att den etniska positiva särbehandlingen 

inte är ett krav utan utgör endast en möjlighet, att det endast är tillåtet när det finns rimlig 

grund och att syftet ska vara för bidra till lagens ändamål.107 För att motverka en situation 

där en minoritet kan hamna i en gynnsam position till andra grupper i samhället ska 

undantaget upphöra när målet är uppnått.108 Det finns former av positiv särbehandling 

som inte ska tillåtas och ställer därmed vissa krav som att det måste finnas en rimlig och 

en skälig anledning för att det inte ska anses som en otillåten åtgärd. Åtgärden måste även 

överstämma med proportionalitetsprincipen där agerandet ska vara i proportion till 

ändamålet.109 Detta står även stipulerat i diskrimineringsloven att positiv särbehandling 

som är legitimt och som inte är oproportionerligt för sitt ändamål inte ska betraktas som 

diskriminering.110 Det uppstår heller inga hinder för den positiva särbehandlingen när det 

kommer till en proportionalitetsbedömning när det gäller annonser i etniska minoriteters 

tidskrifter, att personer med utländsk bakgrund uppmanas att söka ett specifikt arbete eller 

att arbetsgivaren arbetar aktivt med att få fler personer med utländsk bakgrund till 

anställningsintervjuer. Detta ska endast ses som en metod för att ge en person som tillhör 

en etnisk minoritet större möjligheter till att få ett arbete.111  

 

Den gamla jämställdhetslagen i Norge var utformad i avseende att främja två grupper i 

samhället, där ena gruppen var män och den andra kvinnor. Lagen förbjöd diskriminering 

av båda könen och öppnade upp för en eventuell positiv särbehandling för att främja 

jämställdhet mellan dessa två. När positiv särbehandling också började behandla etnicitet 

innebar det att fler grupper kom att beröras av undantaget. Att dela in personer i samhället 

mellan etnisk norsk och etnisk minoritet ger inte en rättvis helhetsbild av vad situationen 

faktiskt innebär. Eftersom det alltid kommer att finnas olikheter mellan etniska grupper. 

När det gäller kön finns det bara två grupper, när det gäller etnicitet utgörs det av en 

betydligt större mångfald vilket gör frågan också mer komplicerad. I förarbeten i Norge 

understryker utredaren att det inte är meningen att samla alla etniska grupper i en och 

                                                 
106 FN Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering. Del 1. Artikel 1. Punkt 4. 
107 SOU 2006:22, s.608. 
108 Ot.prp.nr.33 (2004-2005). Det kongelige kommunal-og regionaldepartment, Kap. 10.9.8. 
109 Ot.prp.nr 33, s.118-119. 
110 Diskrimineringsloven om etnisitet § 4. 
111 Ot.prp.nr 33, s.118-119. 
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samma enhet. Med anledningen att en etnisk minoritet kan ha andra förutsättningar och 

möjligheter från en annan etnisk minoritet. Lösningen på denna svårighet är att använda 

positiv särbehandling på olika sätt när det gäller olika etniska grupper. Hur långt den 

positiva särbehandlingen kan användas måste sedan överlåtas till praxis. Det är inte heller 

nödvändigt att den som omfattas av positiv särbehandling behöver hjälpen men den ska 

finnas för de personer som kan behöva en fördel i arbetslivet.112 Det är inte förens efter 

att det har gjorts en analys av minoritetens deltagandegrad i samhället, vilka problem 

dessa kan tänkas möta och vilka speciella behov minoriteten kan tänkas ha som man kan 

göra en objektiv bedömning om den positiva särbehandlingen ska tillämpas.113 I en 

utredning som kom 2002 som också tar upp svårigheten med att etniska minoriteter består 

utav flera olika grupper och att det inte går att samla alla under samma enhet. Utredaren 

anser dock att det inte kommer att uppstå några större svårigheter när användandet av den 

positiva särbehandlingen görs på etniska minoriteter eftersom syftet med bestämmelsen 

är att kompensera för en sämre utgångspunkt. Även att bestämmelsen endast kommer att 

gälla för relevanta minoriteter eftersom syftet med bestämmelsen inte skulle uppnås ifall 

det skulle inkludera majoriteten av Norges befolkning. Utredningen tar även upp 

svårigheten att konkretisera hur definitionen och räckvidden för den positiva 

särbehandlingen av etnicitet ska innebära utan att det strider mot förbudet mot etnisk 

diskriminering. Lösningen som utredningen föreslår är att även här är det upp till 

rättspraxis att avgöra ifall åtgärden som används är proportionerlig för ändamålet 

eftersom det är svårt för en arbetsgivare att bedöma detta på egen hand.114  

 

Kommittén kommenterade problematiken kring registrering av etnicitet. Utredningen 

kom fram till att det inte ska göras ett generellt krav på att registrera information om 

etnicitet. Det kan dock vara nödvändigt med en registrering för att kunna följa 

utvecklingen av likabehandlingsåtgärderna och om dessa har gjort någon skillnad. En 

registrering kan dock få effekten att det skapas grupperingar i samhället mellan 

registrerade invånare och de som inte är registrerade. Även risken för missbruk av 

informationen måste tas in i beräkningen.115 I Norges personuppgiftslag som har syftet 

att skydda individens integritet vid behandling av personuppgifter innefattar sådan 

registrering av ras eller etnisk bakgrund.116 Det finns dock sätt att kringgå förbudet men 

                                                 
112 Ibid, Kap.13.6.1. 
113 Ot.prp.nr 33 (2004-2005), s.118-119. 
114 NOU 2002:12, kap 13.6.2. 
115 SOU 2006:22, s.608. 
116 Lov om behandling av personopplysninger (personooplysningsloven). § 1 och § 2.8.a. 
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då måste ett antal villkor uppfyllas för att det ska vara tillåtet att registrera etnicitet. 

Huvudregeln är att det måste behandlas som känslig information och att Datatilsynet är 

den myndighet som kommer bevilja en licens för registrering. Det måste även göras en 

bedömning ifall det kan leda till nackdelar och om så är fallet ska Datatilsynet avgöra ifall 

anledningen kompenserar för nackdelen. Undantaget för huvudregeln är när det gäller 

behandling av personuppgifter i organ inom staten eller kommuner.117 

 

4.3 Svenska bestämmelser 

I Sverige har positiv särbehandling av etnicitet varit ett ämne som har diskuterats en 

längre tid.  Redan 1997 kom det en proposition med förslaget om att införa en etnisk 

positiv särbehandling för att planmässigt främja den etniska mångfalden som fanns i 

samhället. Förslaget blev nedslaget med anledningen att de krav arbetsgivare redan hade 

med de aktiva åtgärderna ansågs vara tillräckliga för att nå syftet vilket gjorde positiv 

särbehandling av etnicitet överflödig. Förslaget om regeln om ett undantag blev dock inte 

helt uteslutet för att kunna prövas längre fram i tiden när den aktuella lagen hade varit i 

kraft en längre tid.118 Nio år senare gjordes ytterligare en utredning av de för och 

nackdelar som införandet av etnisk positiv särbehandling skulle kunna innebära. Det 

första utredningen tar upp är den så kallade ikappeffekten. Effekten handlar om att de 

grupper i samhället som anses ha en sämre utgångspunkt än andra personer i samhället 

skulle genom särbehandlingens hjälp uppnå samma möjligheter på ett effektivare 

tillvägagångsätt. En annan effekt som utredningen i fråga tar upp är nyttoeffekten vilket 

är ett begrepp att beskriva att de arbetsplatser som speglar den mångfald som finns 

samhället kommer att bidra till nya perspektiv, vilket då ska anses som något positivt.119   

 

Utredningen tar även upp argument mot etnisk positiv särbehandling som tillexempel att 

det strider mot principen om likabehandling. Detta innefattar både positiv samt negativ 

särbehandling. Det kan även medföra att en grundprincip i diskrimineringslagen blir 

förbisedd; att man ska se till de personliga förutsättningar och inte bedömas som en 

gruppmedlem. Även skillnaderna mellan formell jämlikhet och reell jämlikhet är av vikt 

som tas upp. Formell jämlikheten innebär att jämlikhet uppnås genom 

diskrimineringsförbud och den reella jämlikheten betyder att det alltid kommer att krävas 

                                                 
117 Ot.prp. nr 33 (2004-2005), s.196. 
118 Proposition, 1997/98/177, Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, s.27. 
119 SOU 2006:22, s.650-655. 
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fler åtgärder än endast ett förbud för att uppnå en jämlikhet. Etnisk positiv särbehandling 

kommer även resultera i att det kommer att fokuseras mer på skillnaderna mellan olika 

medborgare och mindre på vilka likheter som finns. Risken är att det kan etablera ett vi 

och ni-tänk i samhället. Även frågan om det är en effektiv metod att främja jämställdhet 

kommer upp för diskussion i och med att EU-rätten medför att det är med begränsade 

möjligheter som man faktiskt kan använda metoden på ett legitimt sätt.120 

 

Skillnaden mellan att använda positiv särbehandling för kön och etnicitet är att kön är 

enkelt att utforma och tillämpa. När vi ska börja identifiera en etnisk tillhörighet uppstår 

det en svårighet när vi ska bestämma vem som ska anses som etnisk svensk och vem som 

inte ska.121 I likhet med Norges argument mot etnisk positiv särbehandling är det faktum 

att det kommer att krävas att man för statistik över etnisk tillhörighet för att kunna se ifall 

det bidrar till att fler personer som tillhör en etnisk minoritet etablerar sig på 

arbetsmarknaden. Registrering av etnicitet kan dock stå i direkt strid med svensk 

personuppgiftslag (PUL).122 Eftersom syftet med PUL är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.123 I 13 § PUL 

framgår även att det är förbjudet att behandla personuppgifter som skulle avslöja ras eller 

etniskt ursprung.124 Men det går att göra undantag från regeln i vissa situationer om viljan 

finns.125 

 

Resultatet av utredningen från 2006 var att den etniska positiva särbehandlingen ska vara 

tillåten när både för och nackdelar hade vägts mot varandra.126 I propositionen som mötte 

utredningen kom ett nytt betänkande om införandet av etnisk positiv särbehandling där 

diskrimineringskommittén inte är helt enig om att införa en etnisk positiv särbehandling, 

majoriteten av ledamöterna var dock negativa till en sådan lagstiftning. Det argument som 

fördes mot etnisk positiv särbehandling i propositionen var ifall en individ blir positivt 

särbehandlad måste det också innebära att en med likvärdiga meriter blir missgynnad. 

Enligt propositionen måste även frågan om vilka som ska ingå i en eventuell etnisk 

tillhörighet lösas innan införandet av en bestämmelse kan göras. Även att den positiva 

                                                 
120 Ibid, s.650-655. 
121 Ibid, s.650-655. 
122 Ibid, s.657. 
123 SFS 1998:204, Personuppgiftslag, 1 §. 
124 PUL 13 §. 
125 SOU 2006:22 s.659. 
126 Ibid 660. 
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särbehandlingen endast får användas när det inte finns någon större skillnad i meriter 

mellan de sökande kan utgöra en svårighet vid tillämpningen av metoden. Det som 

propositionen menar med denna svårighet är att det iså fall inte kommer finnas något 

större utrymme för den positiva särbehandlingen eftersom det inte är tillåtet att använda 

metoden under vilka omständigheter som helst.127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Prop. 2007/08:95, s.170. 
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5 Analyserande slutsats 

5.1 Möjligheten att använda positiv särbehandling 

Den positiva särbehandlingen regleras i EU-rätten, detta betyder att medlemsstaterna i 

EU först och främst måste anpassa sina lagar efter EU:s förordningar och direktiv på 

grund av unionens suveränitet.128 EU-rätten som berör den positiva särbehandlingen har 

förändrats och utvecklats många gånger under de år som undantaget har funnits. Både 

avseendet vad innebörden av begreppet innebär och i vilket lagrum som det står stipulerat. 

Tidigare reglerades den positiva särbehandlingen i artikel 141.4 FEG och i artikel 2.1 och 

2.4 i det äldre likabehandlingsdirektivet där det stod stipulerat att inga åtgärder får 

förhindra främjandet av lika möjligheter för kvinnor och män.129 Idag regleras positiv 

särbehandling när det gäller likabehandlingen av kvinnor och män i arbetslivet i direktiv 

2006/54/EG vilket föreskriver att medlemsstaterna får agera inom ramen för vad artikel 

157.4 FEUF, tidigare 141.4 FEG, med syftet att sträva efter full jämlikhet och 

jämställdhet mellan kvinnor och män.130 

 

Utifrån EU praxis har uppsatsen beskrivit vilka möjligheter en arbetsgivare har i en 

medlemsstat när denna väljer att tillämpa positiv särbehandling. Sammanfattningsvis kan 

det fastställas att den positiva särbehandlingen kan delas upp i sex olika beståndsdelar när 

det gäller att beskriva vilka ramar en arbetsgivare måste förhålla sig till när tillämpningen 

av positiv särbehandling sker.131  

 

Den första beståndsdelen innebär att den positiva särbehandlingen är ett undantag från 

likabehandlingsprincipen, vilket framgår i artikel 157.4 FEUF och av EG-domstolens 

praxis.132 Den andra beståndsdelen är att den positiva särbehandlingen ska ge förtur, 

förmåner eller företräde till sådana grupper i samhället som är underrepresenterade eller 

eftersatta. Syftet med denna beståndsdel är att skapa lika möjligheter för alla och att ett 

underläge ska bekämpas.133 Den tredje beståndsdelen i positiv särbehandling är att skapa 

en jämlikhet i praktiken, det vill säga reell jämlikhet, vilket kan skilja sig från den 

                                                 
128 FEUF, Artikel 1. 
129 Direktiv 76/07/EEG, artikel 2.1 & 2.4. 
130 Direktiv 2006/54/EG, Avdelning 1, Artikel 3. 
131 SOU 2006:22, s.626. 
132 SOU 2006:22, s.624 & se även Mål C-312/86. 
133 SOU 2006:22, s.626. 
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formella jämlikheten.134 Den fjärde beståndsdelen är att den positiva särbehandlingen 

endast får utgöras av tillfälliga åtgärder och när målet med undantaget är uppnått ska 

också åtgärden upphöra att gälla. Den positiva särbehandlingen är inte någon skyldighet 

för arbetsgivaren, vilket innebär att det inte är obligatoriskt för en medlemsstat eller för 

den enskilda att använda eller godta metoden.135 Den sjätte beståndsdelen är att det alltid 

ska göras en objektiv bedömning av alla sökande. Denna del samverkar även med att en 

tjänst som automatiskt blir tillsatt utan att arbetsgivaren har gjort en bedömning av de 

sökandes kvalifikationer ska vara otillåten. I Sverige innebär det även att en arbetsgivare 

alltid ska se över för- och nackdelar hos de arbetssökande till den grad att det syns tydligt 

när en eventuell domstol eller någon annan utomstående part granskar beslutet som 

arbetsgivaren har fattat.136 

 

Att den positiva särbehandlingen har tolkats ett flertal gånger i EU-domstolen kan alltså 

konstateras. Men trots faktumet att EU-domstolen har försökt att klargöra vad som ska 

anses ligga inom den positiva särbehandlingens ram är det fortfarande svårt att precisera 

vad begreppet faktiskt innebär.137  Otydligheten i begreppet stärks även med att det finns 

ett flertal andra begrepp som med lätthet kan förväxlas med positiv särbehandling och att 

svenska domstolar har valt att utrycka sig på ett sätt som tyder på att det går att dela upp 

undantaget i ytterligare former.138 När det kommer till den svenska lagstiftningen som 

berör den positiva särbehandlingen på grund av kön återfinns undantaget både i 

diskrimineringslagen och i regeringsformen. Sverige har dock valt att inte använda sig 

utav just begreppet positiv särbehandling i lagtexten utan använder istället främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män.139 Att metoden enkelt kan förväxlas med andra 

begrepp som tillexempel kvotering eller aktiva åtgärder, där absolut och ovillkorlig 

kvotering utgör en otillåten metod. 140  Det är därför viktigt att hålla isär dessa begrepp. I 

en personlig utläggning skulle en lösning på svårigheten med definitionen av positiv 

särbehandling kunna vara att Sverige valde att använda sig utav begreppet positiv 

särbehandling i lagen för att ge en klarhet i att det faktiskt föreligger en skillnad i de olika 

begreppen.  

                                                 
134 SOU 2006:22, s.625. 
135 SOU 2006:22, s.626. 
136 Prop. 2007/08:95. 
137 SOU 2006:22, s.600. 
138 Prop 2007/08:95, s.166–167 & Åsar, s.15. 
139 2 kap. 2 §. 2 p. Diskrimineringslagen. 
140 SOU 2006:22, s.600–601. 
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5.2 För- och nackdelar med etnisk positiv särbehandling 

Det finns förbud i Sverige när det gäller diskriminering av etnicitet. I regeringsformen 

står det att ingen får missgynnas på grund av sin rastillhörighet, hudfärg eller sitt etniska 

ursprung.141 Det finns en främjande regel i Sveriges diskrimineringslag som har till syfte 

att uppnå lika rättigheter mellan olika etniska grupper i samhället.142 Detta är identiskt 

med Norges diskrimineringslov som har till syfte att uppnå lika rättigheter när det rör sig 

om etnicitet.143 EU-rätten har möjliggjort etnisk positiv särbehandling genom direktiv 

2000/43/EG i artikel 5. Det har förts diskussioner om ifall etnisk positiv särbehandling 

ska införas i svensk och i norsk lag. Skillnaden mellan Norge och Sverige är att Norge 

har valt att införa positiv särbehandling på grund av etnicitet och Sverige har valt att 

avstå.144 Ett eventuellt införande av etnisk positiv särbehandling diskuterades i Sverige 

1997.145 Propositionen blev dock nedröstad på grund av att det ansågs att de aktiva 

åtgärder som fanns vid tillfället som propositionen lades fram var tillräckliga för att uppnå 

syftet.146  

 

Nio år senare lades det fram en ny utredning i Sverige som undersökte de för- och 

nackdelar ett införande av etnisk positiv särbehandling skulle kunna innebära. Det 

utredningen kom fram till var två olika effekter som skulle kunna tala för etnisk positiv 

särbehandling. Den första utredningen lade fram var ikappeffekten vilket innebär att de 

grupper som har en sämre utgångspunkt skulle på ett mer effektivt sätt komma ifatt de 

grupper som hade en bättre utgångspunkt. Den andra effekten utredningen tar upp är 

nyttoeffekten där effekten på den mångfald en särbehandling av etnicitet skulle innebära 

på en arbetsplats skulle anses vara positivt för samhället i stort. De negativa aspekterna 

av etnisk positiv särbehandling är att det eventuellt skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen eftersom det inte är tillåtet att systematiskt frångå denna 

princip. Det kan även resultera i ett vi och ni-tänk i samhället eftersom det alltid kommer 

vara den grupp av människor med sämre utgångspunkt som kommer att ha företräde till 

den aktuella tjänsten. Även frågan om hur effektivt medel den positiva särbehandlingen 

                                                 
141 2 kap, 15 § RF. 
142 DL 1 kap 1 §. 
143 Diskrimineringsloven om etnicitet § 1.  
144 SOU 2006:22, s.607. 
145 Prop. 1997/98/177. 
146 Ibid, s.27. 
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av etnicitet faktiskt skulle innebära var något som ifrågasattes i utredningen på grund av 

dess begränsade möjligheter.147  

 

De personer som kommer att använda sig utav metoden kommer vara arbetsgivare som 

redan är väl medvetna och insatta i den problematik som det innebär med den 

obalanserade jämställdheten som finns i samhället. Det finns en osäkerhet att arbetsgivare 

som skulle behöva använda sig utav metoden inte kommer att göra det och inte har någon 

skyldighet. Eftersom metoden bara innebär en möjlighet vilket kommer i sin tur innebära 

att metodens effektivitet begränsas.148  

 

Vem som ska tillhöra vilken etnisk grupp är också en svårighet som utredare i Sverige 

och Norge valt att se närmare på. När det gäller positiv särbehandling av kön är denna 

svårighet betydligt enklare att lösa, då det endast existerar två kategorier. Om du inte 

direkt ser på personen i fråga vilken kategori den tillhör så kommer arbetsgivaren att se 

det på personnumret. Att veta vem som tillhör vilken etnisk minoritet kommer inte att 

lösas med samma lätthet som med indelningen av kön.149 Ifall samhället kan dela in 

personer i svenskar eller norrmän och personer med annan etnisk härkomst är en svårighet 

som båda länderna tar upp. Lösningen på problemet skulle kunna vara att dela upp de 

personer som är födda i Sverige och de personer som är födda utomlands. I en personlig 

utläggning kan även andra generationens invandrare ha sämre utgångspunkt vilket då 

skulle innebära att de skulle antas få företräde. I en vidare personlig utläggning är det inte 

heller säkert att alla personer som är födda utomlands innehar samma utgångspunkt. Har 

tillexempel en som härstammar från Finland sämre utgångspunkt än en person som är 

född i Sydafrika som båda är bosatta i Sverige. Båda personerna tillhör en minoritet i 

Sverige men vi kan ändå hävda att personerna inte innehar lika möjligheter. Norska 

utredare anser dock att detta inte kommer utgöra några större svårigheter eftersom syftet 

med en positiv särbehandling är att kompensera för en sämre utgångspunkt. Det ska även 

bara vara de individer som behöver hjälpen som ska få den. Samtidigt som att det inte är 

meningen att alla etniska minoriteter ska ses som gemensam enhet.150  

 

                                                 
147 Prop. 2007/09:95, s.170–171. 
148 SOU 2006:22, s.650–655. 
149 Prop. 2007/08:95, s.170. 
150 NOU 2002:12, kap 13.6.2. 
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Även den negativa effekten av att det måste ske någon form av registrering lyfts fram i 

båda ländernas utredningar. Syftet med registreringen är att avgöra ifall det har skett 

någon utveckling av jämställdheten. Norge har löst problemet med registrering genom att 

införa etnisk positiv särbehandling utan ett krav på att föra en statistik eller registrering 

av etnicitet. Men om syftet med att införa särbehandlingen är att öka mångfalden på 

arbetsplatsen måste någon form av registrering utföras för att kunna se om det sker några 

framsteg och då är det genom att föra någon form av statistik över etnicitet den enklaste 

lösningen. En registrering av etnicitet kan dock utgöra ett hot mot den registrerade 

personens integritet. Vilket vidare även kan innebära brott mot PUL och den norska 

lagens motsvarigheten.151 Syftet med PUL är att skydda människor mot att deras integritet 

kränks när det gäller personuppgifter.152 Det har hänt innan att man har valt att frångå de 

regler som finns i PUL, vilket innebär att ifall det finns en vilja att registrera etnisk 

tillhörighet på en arbetsplats så skulle det kunna genomföras rent lagligt. Dock kommer 

detta vara ett resurskrävande arbete och även den etiska faktorn spelar en stor roll vid 

sådana beslut. Ett annat sätt att kringgå svårigheten med PUL är att registrering utförs 

endast på frivilliga, detta innebär att det underlag som kommer att skapas kommer att 

vara missvisande eftersom alla inte kommer att vilja bli registrerade.153 

 

En personlig utvärdering i frågan ifall Sverige ska införa etnisk positiv särbehandling har 

många olika faktorer både positiva och negativa att förhålla sig till och gör det till en 

komplex fråga. Om ett överförande av hur den positiva särbehandlingen används 

appliceras på den etniska positiva särbehandlingen utan att det görs vissa justeringar av 

bestämmelsen kommer att utgöra vissa svårigheter. Det måste först klargöras vad den 

positiva särbehandlingen innebär och förtydliga begreppet innan något införande kan ske. 

Risken att det kan dela samhället och ge en motsatt effekt än vad syftet egentligen innebär 

är också något att ta hänsyn till men samtidigt kan den ökande mångfalden på en 

arbetsplats skapa en större gemenskap som sprider sig vidare i samhället vilket kan i sin 

tur skapa en vi-känsla.  

 

En vidare forskningsfråga när det gäller den etnisk positiva särbehandlingen tar avstamp 

i statistik från SCB vilket visar att Sverige ligger på ungefär 60 % när det gäller sysselsatta 

kvinnor som är utrikesfödda, av det manliga könet är det ungefär 65 % som finns i arbete. 

                                                 
151 SOU 2006:22, s.657. 
152 Personuppgiftslag § 1. 
153 SOU 2006:22, s.660. 
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Den norska motsvarigheten är 65 % kvinnor och nästan hela 80 % män som är i arbete.154  

Om detta har något med de metoder som lagstiftare har valt att införa i Norge men inte i 

Sverige som tillexempel den etnisk positiva särbehandlingen låter jag vara osagt men det 

kan vara ett intressant område att forska vidare inom. Den framtida studien skulle iså fall 

utröna vad det egentligen är som gör att Norge har högre procentuellt sysselsatta 

utrikesfödda än Sverige. En djupare empirisk studie av Norges integrationspolitik skulle 

iså fall tas in för analys för att sedan göra en fullständig komparativ studie med Sverige. 

Studien skulle vidare utreda om det finns något samband med den etniska positiva 

särbehandlingen och Norges högre antal sysselsatta invånare med annan etnisk bakgrund 

än norsk.  

 

Denna uppsats visar på att en strukturell diskriminering har ägt rum i Sverige sedan 1800-

talet. I alltså tvåhundra år har det präglat samhället utan att några betydande steg mot ett 

mer jämställt samhälle mellan etniciteter har gjorts. Det finns en spricka i samhället som 

fortsätter att växa om något inte görs. Den etniska positiva särbehandlingen kan vara ett 

steg i rätt riktning om det görs på rätt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet 
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