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Abstract  
In recent years, Sweden has received a huge amount of immigrants and the number of people 

who have been granted residence permits has been record high. At the same time, the 

statistics show high unemployment among immigrants and many of them experience ethnic 

discrimination by not being called to employment interviews. The purpose of this essay is to 

investigate whether the active measures that oblige the employer to counter discrimination are 

an adequate measure to break the power structures in the workplace, or if any form of 

unidentification of job applications should be required to ensure the legal protection in the 

recruitment process for people with different ethnicity than Swedish. In order to answer the 

purpose of the essay, the doctrinal method has been used. This method is based on 

establishing the current law through a systematic and critical interpretation. The material 

obtained in this essay is further examined through an intersectional perspective based on the 

power structures in society. The result of the study shows that the method of unidentifying job 

applications can be a reliable complement to the employer’s work with the active measures, 

as this method ensures that discrimination does not occur during the first recruitment phase 

and that issues of discrimination and diversity arise through the practice of the method. From 

there, the employer can focus the active measures on the second phase of recruitment. 

Furthermore, the study has shown that both the active measures and the method are 

insufficient to break the power structures in society, but that they together to some extent 

contributes to this.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Etnisk diskriminering kan inträffa i många olika situationer i arbetslivet. Det kan handla om 

att en arbetstagare blir trakasserad på grund av sin hudfärg, att en arbetssökande inte får 

jobbet på grund av ett allt för högt språkkrav eller att en arbetssökande helt enkelt inte kallas 

till anställningsintervju på grund av sitt utländskt klingande namn. 

 

Under 2017 fick DO in 710 anmälningar rörande etnisk diskriminering och majoriteten av 

dessa anmälningar var kopplade till arbetslivet. Samtidigt är det få personer som väljer att 

göra en anmälan vilket gör att mörkertalet av personer som upplever sig blivit diskriminerade 

är stor.1 Schömer och Svenaeus ställer sig kritiska till DO:s arbete med 

diskrimineringsanmälningar och menar att DO systematiskt undviker att utreda etnisk 

diskriminering. År 2012 fick DO in 559 anmälningar om diskriminering, 514 av dessa 

anmälningar handlade om missgynnande på grund av etnisk tillhörighet och vidare 507 

anmälningar hade inträffat inom arbetslivet. Men trots detta handlade ingen av de åtta 

stämningsansökningar som DO lämnade in till AD om etnisk diskriminering. Författarna 

menar att DO låter bli att utreda många anmälningar, detta då cirka hälften av de anmälningar 

som kommer in avslutats inom 14 dagar och nästan 70 procent inom en månad. Att utreda ett 

diskrimineringsärende på ett korrekt och opartiskt sätt tar längre tid än detta menar Schömer 

och Svenaeus. Vidare menar de att DO tar sig friheten att välja ut de anmälningar de känner 

för att utreda och låter resten vara. Schömer och Svenaeus menar att arbetslivets 

diskrimineringsärenden borde få en egen ombudsman för att arbetet ska kunna skötas på ett 

regelrätt sätt.2 

 

I studien Mångfaldsbarometern 2018 har ett så kallat ”arbetslivsindex” studerats vilket mäter 

Sveriges befolknings attityder till mångfald i relation till arbetet och arbetsplatsen. Siffrorna 

visar ett lågt index på 1,3 procent vilket enligt studien innebär att attityderna till mångfald 

inom arbetslivet är förhållandevis positiva.3 Men trots detta visar siffror från SCB att 

arbetslösheten för utrikes födda uppgick till 15,1 procent år 2017, motsvarande siffra är 4,4 

                                                        
1 DO, Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-
diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#noter.  
2 Schömer, Eva & Svenaeus, Lena, DO undviker systematiskt att utreda etnisk diskriminering, DN debatt, 2013.  
3 Ahmadi, Fereshteh & Palm, Irving, Mångfaldsbarometern 2018, Högskolan i Gävle, 2018, s. 36. 
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procent för inrikes födda.4 Så trots positiva attityder till mångfald är sysselsättningsgraden 

lägre för människor med annan etnisk tillhörighet än svensk. En studie gjord av Agerström 

och Rooth visar vidare på arbetsgivares attityder till arab-muslimska män i relation till 

svenska män. Studien visar att arbetsgivare i betydligt högre utsträckning har mer negativa 

implicita attityder mot arab-muslimska män än svenska män samt att de automatiskt 

förknippar arab-muslimska män med lägre produktivitet.5 Arbetsgivarens attityder är därmed 

en faktor av betydelse när det ses till sysselsättningsgraden för människor av utländsk 

härkomst.  

  

Antalet människor som invandrat till Sverige och beviljats uppehållstillstånd ligger idag på 

rekordhöga nivåer.6 Under de senaste tio åren har människor från bl.a. Afghanistan, Syrien, 

Irak, Somalia och Eritrea invandrat på grund av de förhållanden av krig, våld och förtryck 

som finns i deras hemländer.7 Vid årsskiftet 2017 bestod den svenska befolkningen av 18,5 

procent utrikes födda personer vilket motsvarar en siffra på 1 877 050 människor.8 Under 

mars 2018 var 58 procent av dem inskriva på Arbetsförmedlingen utrikes födda och efter åtta 

års inskrivning är fortfarande varannan av dessa utrikes födda utan arbete.9 Aldén och 

Hammarstedt skriver i sin rapport att utrikes födda från Europa är en grupp som klarar sig 

förhållandevis bra på den svenska arbetsmarknaden medan de utomeuropeiska utrikes födda 

har svårare att förankra sig på arbetsmarknaden.10 Skälet till detta är bl.a. de nätverk individen 

innehar. Ett nätverk med goda kontakter har en betydande inverkan på individens chanser på 

arbetsmarknaden. Enligt rapporten har utrikes födda sämre tillgång till dessa goda nätverk än 

inrikes födda. En annan faktor som spelar in är normer. Enligt rapporten anser utrikes födda i 

lika stor grad som inrikes födda att det är viktigt att ha ett arbete. Dock bidrar normer kring 

kvinnans roll i samhället att vissa grupper utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden. 

                                                        
4 SCB, Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda under 2017, 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-
aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-arsmedeltal-2017/. 
5 Agerström, Jens & Rooth, Dan-Olof, Implicit Prejudice and Ethnic Minorities: Arab-Muslims in Sweden. International 
journal of manpower, 30(1-2), 43-55, 2009, s. 7-8. 
6 SVT, Rekordhög invandring trots ny flyktingpolitik, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordhog-asylinvandringtrots-ny-
flyktingpolitik. 
7 SCB, Från massutvandring till rekordinvandring, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-
sverige/in-och-utvandring/. 
8 SCB, Flera miljongränser passerades under 2017, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-
befolkningsforandringar-2017/. 
9 SVT, Varannan utrikes född fortsatt utan jobb efter åtta år, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svart-for-utrikesfodda-att-fa-
jobb-tar-i-snitt-atta-ar. 
10 Aldén, Lina & Hammarstedh, Mats, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden – en översikt och en internationell 
jämförelse, Underlagsrapport till Socialdemokraternas forskningskommission, Linnéuniversitetet: Arbetsmarknads- och 
diskrimineringsforskning, 2014 s. 36. 
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Ett annat skäl till att utrikes födda står utanför arbetsmarknaden är den etniska 

diskrimineringen samt att det saknas metoder som effektivt kan bryta denna diskriminering. 

Det finns lagstiftning och metoder med syfte att främja attityderna kring de utrikes föddas 

kompetens men dessa metoder bör enligt rapporten utformas på ett mer ändamålsenligt sätt 

för att bidra till en ökad sysselsättning.11  

 

Carlsson och Rooth har i sin fiktiva studie undersökt huruvida etnisk diskriminering gentemot 

personer med arabiskklingande namn förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Deras 

studie går ut på ett fältexperiment där en grupp individer med svenskklingande namn och en 

grupp med arabiskklingande namn söker samma jobb. Båda grupperna har likvärdiga meriter 

och kvalifikationer i sina Cv:n. Om båda grupperna kallas till anställningsintervju respektive 

om ingen av grupperna blir kallade anses de ha blivit likvärdigt behandlade.12 Resultatet av 

studien visar att personer med svenskklingande namn fick cirka 50 procent fler positiva svar 

än personer med arabiskklingande namn.13 Studien visar att etnisk diskriminering 

förekommer på arbetsmarknaden och därmed att skillnader i sysselsättningsgraden mellan 

inrikes- och utrikes födda kan förklaras genom diskriminering.14 En liknande studie gjordes 

vidare av Attström som visade att en kvinnlig arbetssökande med svensk bakgrund fick jobb 

efter att ha sökt fyra gånger medan en kvinnlig sökande med utländsk bakgrund fick söka 26 

gånger innan hon fick jobb. Även denna studie visar att arbetssökanden av utländsk härkomst 

diskrimineras i rekryteringen genom att de sorteras bort på grund av deras utländska namn.15  

 

Vad kan då förklara den etniska diskrimineringens förekomst på arbetsmarknaden? 

Darvishpour och Westin förklarar att om etniska relationer analyseras utifrån ett 

maktperspektiv blir frågor om just diskriminering, marginalisering och exkludering centrala. 

Det handlar om att ”vi” det svenska samhället är en del av det problem som upprätthåller 

etniska minoriteters utanförskap och försvårar deras integration i samhället. Vidare förklarar 

de att den diskriminering som många människor av utländsk härkomst upplever kan leda till 

                                                        
11 Aldén & Hammarstedh, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden – en översikt och en internationell jämförelse, s. 
37. 
12 Carlsson, Magnus & Rooth, Dan-Olof, Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using experimental 
data, Discussion Paper No. 2281, 2006, s. 3.   
13 Carlsson & Rooth, Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using experimental data, s. 7.   
14 Aldén & Hammarstedh, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden – en översikt och en internationell jämförelse, s. 
29. 
15 Attström, Karin, Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment. International 
Migrations Papers 86E. ILO, 2007, s. 29.  
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både ett socialt och ekonomiskt utanförskap.16 Forskning visar även att etnisk diskriminering 

inte alltid är kopplad till en persons invandrarbakgrund, utan att den i vissa fall istället riktas 

mot personer som avviker från den svenska idealbilden. Detta gör att människor oavsett om 

de invandrat eller inte utsätts för diskriminering på grund av att de t.ex. har ett utländskt 

klingande namn, mörk hudfärg eller brytning när de talar.17 Människor av annan etnisk 

tillhörighet än svensk utgör en minoritet i det svenska samhället och dessa människor har det 

generellt svårare att förankra sig på den svenska arbetsmarknaden. Mycket tyder på att det är 

just de attityder och de hierarkiska maktrelationer som finns i samhället som upprätthåller den 

strukturella diskrimineringen. De maktstrukturer och normer som finns i samhället definieras 

av ”svenskarna” och det som vi idag kallar för ett ”mångkulturellt samhälle” bidrar 

fortfarande till att människors möjligheter begränsas på grund av dennes hudfärg, namn eller 

etniska tillhörighet.18 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Under de senaste åren har Sverige tagit emot en enormt stor mängd invandrare och nivån på 

antal människor som beviljats uppehållstillstånd har varit rekordhög. Med tanke på att siffror 

samtidigt visar på en hög arbetslöshet bland invandrare och att många arbetssökanden av 

utländsk härkomst upplever diskriminering på grund av etnicitet, är syftet med denna uppsats 

att belysa frågan huruvida de aktiva åtgärderna som åläggs arbetsgivaren är en tillräcklig 

åtgärd för att bryta de maktstrukturer som finns på arbetsplatsen eller om någon form av 

avidentifiering av jobbansökningar bör krävas för att säkerställa det rättsliga skyddet i 

rekryteringsprocessen för människor av annan etnicitet än svensk. Syftet är därmed att utreda 

vikten av att arbetsgivaren arbetar med de normer och strukturer som finns på arbetsplatsen 

och därmed hur de aktiva åtgärderna och metoden att avidentifiera jobbansökningar kan bidra 

till att människor behandlas lika oavsett hudfärg, namn eller etnisk tillhörighet. 

 

Följande frågeställning har använts för att besvara uppsatsens syfte:  
 

– I vilken mån kan ett krav på avidentifierade jobbansökningar utgöra ett tillförlitligt 

komplement till arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder?  

                                                        
16 Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 2., 
[omarb.] uppl., Lund, 2015, s. 16-17. 
17 De los Reyes, Paulina, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, Landsorganisationen i 
Sverige, 2008, s. 2. 
18 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 101.  
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1.3 Metod och material  
I denna uppsats har den traditionella rättsdogmatiska metoden används för att fastställa aktuell 

lagstiftning kring innebörden av de aktiva åtgärderna och på vilket sätt de kan bidra till en 

minskad risk för diskriminering i rekryteringsprocessen.19 I denna metod utgör rättskällorna i 

form av den gällande rätten grunden.20 Syftet med metoden är att på ett sammanhängande och 

etiskt godtagbart sätt fastställa den gällande rätten genom en systematisk och kritisk 

tolkning.21 Denna tolkning har gjorts genom att utreda de aktiva åtgärdernas rättsliga skydd i 

relation till metoden att avidentifiera jobbansökningar, och genom detta har det fastställts hur 

människor av annan etnisk tillhörighet än svensk påverkas av arbetet med de aktiva 

åtgärderna respektive utövandet av metoden. Den gällande rätten som har studerats är 

Diskrimineringslag (2008:567), förarbeten i form av bl.a. prop. 2007/08:95 – Ett starkare 

skydd mot diskriminering och prop. 2015/16:135 – Ett övergripande ramverk för aktiva 

åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Följaktligen har även SOU 

2005:115 – Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald och SOU 2005:41 – 

Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering bl.a. varit av betydelse för denna uppsats. Förarbeten har haft en stor betydelse 

i denna uppsats för att utreda hur lagstiftningen i praktiken ska tillämpas och för att ge 

förklaring på de enskilda lagreglernas ändamål.22 Vidare har även rättspraxis och doktrin 

studerats.23 Detta rättsliga material har vidare kompletterats med statistik och annat 

vetenskapligt material från SCB och IFAU med syfte att tydliggöra det aktuella problemet. 

Material har även inhämtats från källor som SVT och DN.se, viktigt är här att belysa att detta 

material har med tanke på dess ej vetenskapliga förankring inte använts i avsikt att uppnå 

uppsatsen syfte utan har endast använts som underlag för att belysa det rättsliga problemet.   

 

I den rättsdogmatiska metoden har vidare den rättsvetenskapliga argumentationen en stor 

betydande roll, vilken syftar till att systematisera det material som använts, analysera 

argument samt lägga fram förslag som kan vara en lösning på problemet.24 Denna uppsats 

bygger därmed både på att fastställa den gällande rätten men även på en fri argumentation där 

                                                        
19 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., 
Stockholm, 2015, s. 43. 
20 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 8.  
21 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., Stockholm, 1995, s. 34. 
22 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 58. 
23Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metodlära, 6., [utök.] uppl., Stockholm, 2011, s. 
68. 
24 Kulin-Olsson, Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metodlära, s. 54. 
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analys av olika argument och lösningsförslag framställs.25 Den rättsvetenskapliga 

argumentationen visar sig i uppsatsens analytiska inslag. Här systematiseras och kritiskt 

tolkas det material som inhämtats för att på så sätt besvara uppsatsens syfte.  

 

En viktig del i denna uppsats är den rättspraxis som studerats. De AD-domar som studerats i 

uppsatsen har haft en analyserande roll där de syftar till att på ett kritiskt sätt utreda hur 

Arbetsdomstolen bedömer situationer där det sägs föreligga etnisk diskriminering. Dessa 

rättsfall har därmed avsett att utreda vad Arbetsdomstolen lägger fokus på när de avgör om 

etnisk diskriminering föreligger eller ej och vilka aspekter som är av betydelse när de värderar 

den påstådda diskrimineringen. Detta har vidare gjorts för att kunna utläsa hur arbetet med de 

aktiva åtgärderna respektive utövandet av metoden kan minska risken för negativ 

särbehandling i rekryteringsförfarandet. De valda rättsfallen i uppsatsen har således använts 

till att besvara uppsatsens syfte. Sökningar har gjorts på rättsfall där en person anser sig blivit 

etniskt diskriminerad genom att den inte kallats till anställningsintervju, de funna rättsfallen 

har vidare använts i uppsatsen.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Materialet i denna uppsats kommer att diskuteras ur ett intersektionellt perspektiv utifrån de 

maktstrukturer som finns i samhället vilket kommer att redogöras för nedan. Valet av denna 

teoretiska utgångspunkt bygger på att få en djupare förståelse för hur etnisk diskriminering 

upprätthålls och skapas av människor i samhället och få en förklaring på hur maktstrukturer 

kan bidra till att människor av utländsk härkomst får en sämre position på arbetsmarknaden.26 

För att förstå vad som skapar den diskriminering som finns i samhället krävs det nämligen att 

frågan om makt och överordnad diskuteras, vidare är även maktutövandet ett centralt begrepp 

för att förstå vad den strukturella diskrimineringen i samhället innebär. Begreppet 

maktutövande är kopplat till de grupper som innehar makt och bidrar till att maktstrukturer 

reproduceras i samhället. Maktstrukturerna i sin tur ger människor som definieras som ”vita” 

en överordnad position i samhället.27 Valet av detta perspektiv bygger på att det finns tydliga 

skillnader mellan människor i olika maktpositioner i samhället och tanken är att undersöka 

hur dessa maktställningar har betydelse för etnisk diskriminering i arbetslivet.28 Detta 

perspektiv kommer även att användas för att undersöka om arbetsgivarens arbete med de 

                                                        
25 Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Jure, Stockholm, 2009, s. 229. 
26 Eriksson, Stefan, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, Bilaga 4 till LU2011, s. 267.  
27 SOU 2005:41 – Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, s. 34 
28 SOU 2005:41, s. 33-34. 
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aktiva åtgärderna är tillräckliga eller om dessa bör kompletteras med införandet av 

avidentifierade jobbansökningar för att få bukt på den etniska diskrimineringen i 

rekryteringsprocessen. Valet av detta perspektiv bidrar även till ett ifrågasättande och 

problematiserande vad gäller en människas maktpositions betydelse för att lyckas på den 

svenska arbetsmarknaden.  

 

1.4.1 Det intersektionella perspektivet utifrån maktstrukturer 

Om etniska relationer diskuteras ur ett maktperspektiv blir just frågor om diskriminering, 

marginalisering och exkludering centrala. Etniska relationer innebär det förhållningssätt som 

utvecklas mellan människor som tillhör skilda etniska grupper och omfattar alla olika 

sammanställningar av etniska grupper på olika nivåer i samhället.29 Inom detta perspektiv är 

det majoritetens d.v.s. svenskarnas attityder som ger upphov till etniska minoriteters 

utanförskap och motverkar deras integration i samhället,30 etniska relationer kan därmed ses 

som en social konstruktion där ojämlikheter mellan människor är beroende av deras 

maktställning i samhället.31  

 

I detta perspektiv är etniska relationer en del av den samhälleliga struktur som delar upp 

människor i grupper av hierarkiska maktrelationer.32 Etniska relationer ska i ett större 

sammanhang snarare ses som en fråga om makt och status än identiteter som urskiljer särdrag 

hos etniska grupper.33 Darvishpour och Westin menar att etniska relationer främst bör 

studeras som en maktrelation där vissa grupper har en överordnad position och andra grupper 

en underordnad. Denna över- och underordnad innebär en hierarkisk maktrelation där etniska 

minoriteter vanligtvis är underordnade och etniska majoriteter är överordnade.34 D.v.s. i 

dagens samhälle ses svenskar som överordnade gentemot utsatta grupper med utländsk 

härkomst.35 I det intersektionella perspektivet studeras skärningspunkten mellan olika 

maktordningar relaterade till kategorier som t.ex. klass, kön, ålder, sexuell läggning och 

etnicitet och analyser sker kring de maktordningar som tillsammans formar etniska 

minoriteters ställning i samhället. De olika kategorierna innebär för- och nackdelar i kampen 

om begränsade ekonomiska och symboliska resurser. I dagens samhälle är det t.ex. förknippat 

                                                        
29 Prop. 1989/90:86 – om åtgärder mot etnisk diskriminering mm, s. 9 
30 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 16. 
31 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 19. 
32 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 16.  
33 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 16-17. 
34 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 20. 
35 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 291. 
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som en fördel att vara en vit svensk man.36 Medan det ses som en nackdel att vara en utländsk 

kvinna. Den utländska kvinnan har den sämsta positionen på arbetsmarknaden just för att hon 

är kvinna och för att hon tillhör en etnisk minoritet.37 Multipel diskriminering innebär att bli 

diskriminerad på fler än en grund och intersektionalitet förklarar vidare effekten av detta. 

Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg som förklarar hur olika diskrimeringsgrunder 

samverkar med varandra.38 Det är därmed inte endast tillräckligt att se till de olika 

kategorierna var för sig för att förklara hur ojämlikhet uppstår och på vilket sätt makt utövas, 

ett intersektionellt perspektiv på diskriminering och dess förebyggande åtgärder kräver 

således att de maktrelationer som finns synliggörs.39 Genom det intersektionella perspektivet 

som analyserar olika maktordningar kan diskriminering studeras och förklaringar kan därmed 

ges för hur diskrimineringen upprätthåller etniska relationer.40  
 

1.5 Avgränsningar  
Etnisk diskriminering kan ske i många olika situationer för människor i arbetslivet, såväl för 

arbetssökande som för arbetstagare. Men för att problematisera den höga arbetslösheten bland 

utrikes födda och deras lägre chans att få ett jobb i jämförelse med svenskfödda har uppsatsen 

inte behandlat etnisk diskriminering av människor som redan har ett arbete utan endast 

arbetssökande personer som diskriminerats. Ett närliggande område till etnisk diskriminering 

är diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning. Denna form av 

diskrimineringsgrund är ofta kopplad till den etniska diskrimineringen och många 

anmälningar berör båda grunder.41 Denna uppsats har därför inte behandlat detta område utan 

har endast fokuserat på situationer där personer nekas anställningsintervju på grund av deras 

etnicitet i form av på vilket sätt arbetsgivaren uppfattar dem komma från ett annat land, någon 

vikt har därmed inte lagts på arbetssökandens religion eller trosuppfattning. Slutligen har 

denna uppsats inte behandlat EU-rätten, detta då det inte finns något rättsligt krav på aktiva 

åtgärder på EU-nivå. 

 

 

                                                        
36 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 294 
37 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 295. 
38 SOU 2014:34 – Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, s. 63. 
39 SOU 2014:34, s. 81.  
40 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 19-20. 
41 DO, Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund, http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-
diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#5. 
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2. Det rättsliga ramverket   
I detta kapitel kommer lagstiftning som reglerar förbudet mot etnisk diskriminering att 

fastställas. Vidare kommer även lagreglerna kring arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva 

åtgärder att redogöras för. 

 

2.1 Grundlagsskyddet 
Diskriminering har blivit en viktig fråga för det svenska samhället vilket har gjort att skyddet 

mot diskriminering även har fått en plats i en av Sveriges grundlagar, följaktligen kommer 

detta grundlagsskydd att redovisas. Det nationella lagstadgade skyddet mot diskriminering 

grundar sig i de mänskliga fri- och rättigheterna vilka regleras i Regeringsformen. 1 kap. 2 § 

RF stadgar att den offentliga makten ”ska utövas med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans frihet och värdighet”. Femte stycket i samma paragraf 

reglerar vidare att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av 

hudfärg, nationellt- eller etniskt ursprung. Grundlagsskyddet mot diskriminering finns vidare i 

2 kap. 12 § RF, vilken reglerar att lag eller annan föreskrift inte får innebära att en individ 

missgynnas därför att personen tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung eller 

hudfärg.   

 

2.2 Definition av etnisk tillhörighet 

För att förstå vad etnisk diskriminering innebär, är det viktigt att först klargöra vad begreppet 

etnisk tillhörighet betyder. Etnisk tillhörighet definieras i 1 kap. 5 § 3 st DL och innebär en 

människas nationella- eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.42 Med 

etnisk tillhörighet menas därmed att en individ tillhör ett visst folk eller en viss etnisk grupp 

som har samma etniska bakgrund eller utseende.43 Det som dock avgör en individs etnicitet är 

hur denna uppfattar och identifierar sig själv. En individs etniska tillhörighet handlar om hur 

denna kulturellt känner tillhörighet till andra människor av samma folkgrupp.44 En etnisk 

minoritet är vidare ett folk som bor i ett land med en majoritet av människor av ett annat 

etniskt ursprung. Om en människa som tillhör en minoritet behandlas sämre på grund av dess 

etniska ursprung kallas detta för etnisk diskriminering.45 Etnisk tillhörighet innefattar även en 

förmodad etnisk tillhörighet. Detta innebär att en arbetsgivare kan bli skyldig till etnisk 

                                                        
42 Prop. 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 120. 
43 Prop. 1997/98:177 – Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, s. 56. 
44 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 15. 
45 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 20. 
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diskriminering ifall den särbehandlar en person på grund av att den tror att denna har en viss 

etnisk tillhörighet, trots att det senare visar sig att den sökanden inte uppfattar eller 

identifierar sig med den etnicitet som arbetsgivaren förmodat.46   

 

2.3 Strukturell diskriminering 

Diskriminering kan ge sig i uttryck genom olika förfaringssätt. Men för denna uppsats är den 

strukturella diskrimineringen aktuell då den är nära sammankopplad med de maktstrukturer 

som finns i samhället. Strukturell diskriminering innebär att den lagstiftning som finns inte 

följs.47 Vidare innebär den en negativ särbehandling som grundar sig i regelverk, normsystem 

och maktstrukturer i samhället, negativ särbehandling kan t.ex. skapas utifrån de rutiner som 

finns vid en rekrytering och bli en del av rekryteringsprocessen.48 Strukturell diskriminering 

är vid anblicken etniskt neutral men resulterar i en särbehandling som påverkar underordnade 

etniska grupper negativt vilket gynnar majoritetssamhällets maktpositioner,49 detta innebär 

därmed att samhället systematiskt underordnar etniska grupper.50 Det är lätt att tro att 

”majoritetssamhället” endast syftar på de överordnade gruppernas större antal, men faktum är 

att termen i vissa fall även står för den överordnade gruppens dominerande position i 

samhällets maktstrukturer, detta oavsett hur stor gruppen är eller dess etniska 

sammansättning.51 

 

2.4 Förbud mot etnisk diskriminering  
Ovan har en övergripande bild redovisats för hur diskriminering kan ge sig i uttryck i 

samhället och vilka olika aspekter som är viktiga att ta i beaktning när begreppet diskuteras. 

Detta medför att detta avsnitt ska klargöra vilka olika faktorer som måste finnas för att etnisk 

diskriminering ska anses föreligga samt redogöras för hur etnisk diskriminering i praktiken 

kan ge sig i uttryck. Diskrimineringslagen (2008:567) är den lag som reglerar förbudet mot 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.52 DL:s ändamål fastställs i den första 

paragrafen vilken säger att lagens syfte är att motverka diskriminering och främja för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns, däribland etnisk 

tillhörighet. 2 kap. 1 § 2 st DL fastslår vidare att en person som gör en förfrågan eller söker ett 
                                                        
46 Prop. 2002/03:65 s. 91. 
47 SOU 2005:56 – Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige, s. 75. 
48 Oxford research AB, Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet, Diskrimineringsombudsmannen, 2012, s. 23. 
49 SOU 2005:41, s. 32. 
50 SOU 2005:41, s. 35. 
51 SOU 2005:41, s. 34. 
52 DO, Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund, http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-
diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/#noter.  
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arbete hos en arbetsgivare omfattas av lagen. Diskriminering kan vidare ske genom olika 

förfaringssätt. I samband med rekrytering är den direkta- och indirekta diskrimineringen 

relevant att belysa. Vad dessa innebär definieras i 1 kap. 4 § DL. När det gäller etnisk 

diskriminering har arbetsgivaren ingen skyldighet att bland flera likvärdiga sökanden välja 

den som tillhör en minoritet, det är endast om den etniska tillhörigheten varit grunden för att 

arbetsgivaren beslutar att välja någon annan som förbudet mot diskriminering enligt 2 kap. 1 

§ DL blir tillämplig.53  

 

För att avgöra om ett missgynnande enligt DL ägt rum måste en jämförelse göras mellan 

personen som anser sig blivit diskriminerad och en person av en annan etnisk tillhörighet. 

Personerna måste vidare befinna sig i en jämförbar situation. En jämförbar situation föreligger 

om personerna sökt samma anställning och har likvärdiga meriter i form av utbildning, 

erfarenhet och personlig lämplighet för ett visst arbete. Personen som anser sig blivit 

diskriminerad måste således visa att den har tillräckliga kvalifikationer och varit 

konkurrenskraftig i relation till de andra sökandena. Befinner sig sökandena inte i en 

jämförbar situation har inte någon diskriminering ägt rum.54  

 

I AD 2006:60 menar M.O. att han och de övriga sökandena befunnit sig i en jämförbar 

situation. Enligt domstolen ska en jämförelse göras av de meriter som de sökandena uppgett i 

sina ansökningar. Jämförelsen ska vidare ske utifrån den kännedom som arbetsgivaren haft 

om dem vid tidpunkten då urvalet till intervjun gjordes. När domstolen jämför M.O. med en 

av de tre sökanden som tagits ut till intervju finner de att de sökandes meriter att inneha 

körkort är likvärdiga, dock har den andra sökanden en förstegsgivande kvalifikation vilket 

inte M.O. har. Därmed föreligger det inte diskriminering i detta fall. Det framkommer vidare 

att de två övriga sökanden som kallats till intervju inte har den förstegsgivande 

kvalifikationen och domstolen drar därmed slutsatsen att M.O. befunnit sig i en jämförbar 

situation och därmed blivit mindre förmånligt behandlad än dem. Men för att etnisk 

diskriminering ska anses föreligga måste således domstolen även bedöma andra aspekter av 

betydelse i rekryteringsförfarandet. I AD 2005:126 gör domstolen en liknande slutsats. Z.S. 

har likvärdiga teoretiska meriter som de övriga sökanden i form av utbildning, men i 

annonsen till tjänsten efterfrågas även kvalifikationskravet att den sökanden ska ha 

yrkeserfarenhet inom området. Denna praktiska erfarenhet framkommer inte i Z.S:s ansökan. 

                                                        
53 AD 1997:61. 
54 AD 2006:60. 
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Domstolen menar således att vid bedömning huruvida en jämförbar situation föreligger ska 

det ses till de uppgifter som arbetsgivaren hade tillgång till vid uttagningen till intervjun, och 

då arbetsgivaren inte fått kännedom om Z.S:s yrkeserfarenheter i hans ansökan bedömer 

domstolen att Z.S. inte befinner sig i en jämförbar situation med de andra sökandena. 

 

För att avgöra om en person kan anses vara lämplig för en befattning kan den upprättade 

kravprofilen i annonsen från arbetsgivaren vara ett användbart riktmärke. I AD 1997:61 vägde 

domstolen Dimitris meriter mot kommunens upprättade kravprofil och fann att han borde 

anses vara lämpad för arbetet. Dimitri menade således att kommunen ändrat 

kvalifikationskraven för att dölja diskriminering vid förbigåendet av honom. Domstolen gör 

här bedömningen att arbetsgivaren får så länge det inte anses diskriminerande fritt välja vilka 

kunskaper och erfarenheter i kravprofilen som väger tyngst och får utifrån detta välja den 

sökanden som passar bäst in på arbetet. I AD 2003:58 utspelar sig en liknande situation. 

Domstolen finner att arbetsgivarens annons inte helt återspeglar de kriterier som arbetsgivaren 

lagt stor vikt vid när denna gjorde urvalet av sökanden till intervju. Enligt domstolen är det 

viktigt att beakta om det från arbetsgivarens sida använts andra bedömningsnormer än de som 

använts vid tjänstens utannonsering. Detta förfaringssätt kan ha till syfte att dölja att den som 

blev kallad till intervju har sämre kvalifikationer för tjänsten än den person som blev 

förbigången. I fallet kommer domstolen fram till att arbetsgivaren vid urvalet av de sökande 

till intervju delvis tillämpade andra kriterier men att detta inte hade till syfte att dölja att de 

sökandena som kallades till intervju hade sämre kvalifikationer. Vid bedömningen om de 

sökandena befunnit sig i en jämförbar situation menar domstolen att prövning ska göras 

utifrån de bedömningsnormer som arbetsgivaren tillämpade vid urvalet av sökandena till 

intervjun, detta trots att de inte helt överensstämmer med kravprofilen. 

 

Vikten av att lämna in en ansökan som överensstämmer med arbetsgivarens kravprofil visar 

sig vidare i AD 2009:11. SK.A. lämnade in en ansökan som ansågs ofullständig i form av att 

den saknade vissa efterfrågades personuppgifter samt information om S.KA:s lokalkännedom. 

Då SK.A. underlåtit att fylla i ansökningsformuläret på ett fullständigt sätt bedömde 

domstolen att SK.A. och de övriga sökanden som fyllt i en fullständig ansökan inte befunnit 

sig i en jämförbar situation. En annan anledning till att SK.A. blev bortsållad för intervju var 

att hon i sin ansökan nämnt att hon i ett flertal år jobbat som VD, rekryteringspersonalen 

ansåg därmed att SK.A. inte passade för det förhållandevis enkla arbetet som biluthyrare 
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speciellt inte utan en särskild förklaring till varför hon sökte arbetet. Domstolen menar att det 

inte är självklart att denna erfarenhet måste ses som meriterande för arbetet som biluthyrare. 

 

AD använder uttrycket ”den etniska faktorn” när de bedömer om etnisk diskriminering 

förekommit eller inte. Med detta avses faktorer som är grunden för särbehandling av en 

person, t.ex. hudfärg, namn eller etnisk tillhörighet. För att etnisk diskriminering ska anses 

föreligga måste den etniska faktorn vara anledning till att arbetsgivaren valt att förbigå den 

sökanden, det anses därmed inte föreligga diskriminering om det står klart att något annat än 

den etniska faktorn legat till grund för att inte kalla en sökande till intervju, t.ex. om det berott 

på den sökandes mer kvalificerade meriter.55 

 

I AD 1997:61 granskar domstolen arbetsgivarens inställning till att anställa personer med 

annan etnisk tillhörighet än svensk och finner att arbetsgivaren värnar om att ingen ska 

särbehandlas av etniska skäl. Rekryteringsgruppen framhåller att de inte ens diskuterat de 

sökandes etniska tillhörighet och domstolen anser att de på ett övertygande sätt framfört detta 

ställningstagande. Domstolen bedömer även i detta fall huruvida beskrivningen av 

rekryteringsförfarandet från arbetsgivarens sida skulle vara konstruerat i efterhand med syfte 

att dölja diskriminering, vilket enligt domstolen inget tyder på. I AD 2003:73 resonerar AD 

att förbigåendet av H.A. inte haft samband med den etniska faktorn, detta eftersom det inte 

framkommit något ur de två parternas talan som tyder på detta. Den negativa inställning 

rekryteringspersonalen haft till H.A. förklaras istället genom det aggressiva intryck han gett 

gentemot bolaget via ett telefonsamtal. Enligt AD framstår det således som naturligt att H.A:s 

aggressiva beteende vägs in i bedömningen av hans ansökan. I AD 2003:58 framkommer 

även där att arbetsgivaren inte sorterat bort M.S. på grund av hennes etniska tillhörighet. 

Arbetsgivaren fick in omkring etthundra ansökningar och ett stort antal av dessa hade sina 

yrkeserfarenheter från vårdsektorn och samtliga av dessa sorterades därmed bort, däribland 

M.S. Domstolen fann att denna schabloniserade sållning var förståeligt med tanke på det stora 

antalet sökanden och att M.S. därmed inte sorterades bort på grund av hennes etnicitet. I AD 

2006:60 framkommer det att arbetsgivaren hade kännedom om M.O:s etniska tillhörighet men 

de menar att den etniska faktorn inte varit ett skäl till att M.O. inte kallades till intervju. Enligt 

domstolen måste arbetsgivaren visa att det funnits godtagbara skäl för deras agerande som 

inte haft samband med den etniska faktorn, vidare måste de framföra denna information på ett 

                                                        
55 AD 1997:61. 
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övertygande sätt. Arbetsgivaren förklarade urvalet av sökanden till intervju genom att det i 

M.O:s ansökan inte framgick vilka praktiska erfarenheter han hade av truckkörning samt att 

han inte uppfyllde den förstegsgivande kvalifikationen som efterfrågades. De övriga sökanden 

kände personer på arbetsplatsen och genom dessa personer fick arbetsgivaren kompletterande 

uppgifter som tydde på att de personerna skulle passa bra in för anställningen. Även i detta 

fall bedömde domstolen det mycket stora antalet sökanden vara en faktor som gör att 

arbetsgivarens rekryteringsförfarande bör ses som förklarlig.  

 

I ingen av de ovanstående rättsfallen från AD har det styrkts att etnisk diskriminering har 

förelegat. Tidningen Publikt tar upp statistik över de fall som DO lämnat in till AD gällande 

etnisk diskriminering. Mellan år 2003 och år 2009 drev DO tolv fall om etnisk diskriminering 

i AD och i ingen av dessa fall lyckades DO visa att etnisk diskriminering hade förekommit. 

Vidare har enskilda personer stämt arbetsgivare i ytterligare 15 fall och i alla dessa fall har 

arbetsgivarna gått fria.56 Vidare visar en annan studie att drygt 40 fall om etnisk 

diskriminering har tagits upp i AD, men att endast två arbetsgivare gjorts sig skyldiga till 

etnisk diskriminering på 19 år. DO har uttalat sig i ett reportage med SVT att anledningen till 

att det är svårt att vinna ett fall mot arbetsgivaren är att fallen oftast gäller rekrytering. Vidare 

menar de att det är svårt att bevisa att förbigåendet av en person har samband med den etniska 

faktorn, detta då domstolen ofta förutsätter att arbetsgivaren vet bäst varför han väljer en 

person och inte en annan i rekryteringsprocessen.57 Detta framkommer vidare i de 

resonemang som domstolen för i några av de rättsfall som ovan tagits upp.58  

 

Som precis nämnts är det svårt att få en fällande dom för etnisk diskriminering i AD. I de 

ovanstående fall som tagits upp visar det sig att många aspekter väger in i bedömningen 

huruvida diskriminering föreligger eller inte, och i många av dessa fall ges nästan känslan av 

att arbetsgivaren kan slingra sig ur situationen genom att t.ex. skylla på att information i 

ansökan saknades, genom att övertyga domstolen över att de absolut inte sett till de sökandes 

etniska ursprung eller att antalet sökanden gjorde att de inte kunde förhålla sig på något annat 

sätt. Att domstolen lägger vikt vid att arbetsgivaren framför sitt ställningstagande på ett 

övertygande och trovärdighet sätt är något som enligt Schömer bidrar till att arbetsgivaren 

enkelt kan undkomma diskriminering. Genom detta kan även de maktstrukturer som finns i 

                                                        
56 Publikt, DO vinner aldrig i AD, https://www.publikt.se/artikel/do-vinner-aldrig-i-ad-10669.  
57 SVT, Etnisk diskriminering stort problem, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/etnisk-diskriminering-stort-problem.  
58 AD 1997:61, AD 2006:60, AD 2009:11. 
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samhället tydas, detta genom att arbetsgivaren som befinner sig på en överordnad position 

beskrivs som trovärdig medan den arbetssökande blir en ”överkänslig underordnad 

invandrare”.59 Synen att det alltid är arbetsgivaren som vet bäst kring vem som bör rekryteras 

gör att den etniska diskrimineringen blir något omöjligt att bevisa. Det gör att den 

överordnade rekryteraren får makten över den underordnade sökanden som bara får finna sig i 

situationen.60 Hur lätt är det som underordnad att bevisa att man blivit etniskt diskriminerad 

när hela samhället bygger på maktstrukturer som blivit till något vardagligt och normalt? 

Strukturer som nu befinner sig i regler, rutiner och normer och kanske nu mera också i 

Arbetsdomstolens bedömning? Detta resonemang styrks av Schömer som menar att AD är 

med och konstruera rasism som något normalt när de i målen bekräftar arbetsgivarens 

påståenden.61 Vidare menar hon att effekterna av lagreglerna i DL kommer att försvinna om 

AD inte ändrar sin syn på vad som är normalt och vad utanförskap innebär för t.ex. utländska 

minoriteter. Om detta synsätt inte ändras innebär det en förstärkning av de överordnades makt 

och de underordnades maktlöshet och utanförskap.62 Schömer kritiserar vidare det faktum att 

AD inte bedömer mål om etnisk diskriminering ur ett maktperspektiv då de flesta av dessa 

mål just handlar om maktförhållanden mellan över- och underordnade i form av arbetsgivare i 

relation till arbetssökande och arbetstagare.63 

 

2.5 Aktiva åtgärder  
I ovanstående avsnitt har etnisk diskriminering diskuterats. Detta medför att detta kapitel 

kommer att redogöra för vad det finns för tillvägagångssätt för att motverka diskriminering. 

Ett tillvägagångssätt som syftar till att motverka diskriminering är arbetsgivarens arbete med 

de aktiva åtgärderna vilket kommer att redogöras för nedan.  

 

2.5.1 Arbetsgivarens skyldigheter  

Arbetsgivaren är den som har det yttersta ansvaret för att förhindra diskriminering på 

arbetsplatsen.64 Dock kräver lagen att arbetsgivare och arbetstagare samverkar med arbetet 

kring de aktiva åtgärderna.65 I 3 kap. DL finns lagstiftning kring de aktiva åtgärder 

arbetsgivaren är skyldig att vidta i syfte att motverka och förhindra diskriminering. Tanken 

                                                        
59 SOU 2014:34, s. 73. 
60 SOU 2005:69 – Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering, s. 38.  
61 SOU 2014:34, s. 79. 
62 SOU 2014:34, s. 80. 
63 SOU 2014:34, s. 81. 
64 DO, Diskriminering och missgynnande i arbetslivet, http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-
olika-omraden/diskriminering-missgynnande-arbetslivet/.   
65 3 kap. 11 § DL. 
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med dessa aktiva åtgärder är att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

lika rättigheter och möjligheter.66 Den 1 januari 2017 trädde reglerna om de aktiva åtgärderna 

i kraft, syftet med dessa ändrade regler är att tydliggöra för arbetsgivaren vilka aktiva åtgärder 

hen är skyldig att vidta. Något som även var nytt med 3 kap. DL är att alla 

diskrimineringsgrunder nu omfattas när det gäller kravet på att arbetsgivaren vidta aktiva 

åtgärder.67 Arbetet med de aktiva åtgärderna syftar inte till att tillämpas i enskilda fall utan är 

ett arbete av kollektiv natur som ska verka pådrivande och mana till ökad ansträngning för att 

förhindra diskriminering.68 De aktiva åtgärderna syftar vidare till att utjämna skillnader i 

förutsättningar för olika grupper, t.ex. att skapa förutsättningar för att människor med olika 

etniska tillhörigheter ska få chansen att få arbete inom olika verksamheter.69 Regeringen anser 

att det är själva arbetsprocessen med de aktiva åtgärderna som ger mest vinning, d.v.s. genom 

arbetet blir arbetsgivaren medveten och uppmärksammas kring olika diskrimineringsfrågor. 

Arbetsgivaren ska därmed utgå från det övergripande ramverket och sätta sina egna mål och 

utifrån detta finna de åtgärder som krävs för verksamheten.70  

 

2.5.2 De fyra stegen 

För att få klarhet i hur arbetsgivarens arbete med de aktiva åtgärderna ser ut ska följaktligen 

de fyra stegen i processen presenteras. I 3 kap. 2 § DL beskrivs det övergripande ramverket 

för arbetet med de aktiva åtgärderna. I paragrafen radas de fyra stegen upp som arbetsgivaren 

fortlöpande måste arbeta med i ett förebyggande och främjande syfte.  

 

Det första steget i det förebyggande och främjande arbetet är att arbetsgivaren ska undersöka 

om det finns risk för diskriminering eller repressalier på arbetsplatsen eller om det finns andra 

hinder för att arbetstagarna inte får lika rättigheter och möjligheter, på detta sätt säkerställs att 

de vidtagna åtgärderna är relevanta i verksamheten. De hinder som kan finnas på en 

arbetsplats kan t.ex. vara konkreta problem men det kan också handla om hinder i form av 

normer, strukturer och attityder.71 Arbetsgivaren kan bedriva undersökningen på olika sätt, 

t.ex. genom att se över arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och policydokument kring rekrytering 

eller använda sig av enkäter, intervjuer eller arbetsplatsträffar.72 Oavsett hur arbetsstyrkan ser 

                                                        
66 3 kap. 1 § DL. 
67 Prop. 2015/16:135 – Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, s. 1.  
68 Prop. 2015/16:135, s. 31. 
69 Prop. 2015/16:135, s. 32. 
70 Prop. 2015/16:135, s. 36. 
71 Prop. 2015/16:135, s. 37. 
72 Göransson & Del Sante, Diskrimineringslagen: en lärobok, s. 97.  
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ut måste undersökningen göras utifrån alla diskrimineringsgrunder på en övergripande nivå, 

ingen vikt ska läggas på individnivå och personliga förhållanden. Undersökningen får vidare 

inte kartlägga arbetstagarnas etniska tillhörighet eller andra känsliga uppgifter då detta bryter 

mot lagreglerna rörande hantering av personuppgifter.73  

 

Efter att arbetsgivaren utfört det första steget i de aktiva åtgärderna ska hen analysera 

resultatet. Om arbetsgivaren upptäckt hinder och risker i sin verksamhet ska hen utreda dess 

orsaker samt reflektera och dra slutsatser kring varför verksamheten ser ut som den gör, detta 

bör ske på ledningsnivå.74 I det analyserande steget kan arbetsgivaren vidare behöva 

komplettera det hen kommit fram till med ännu fler undersökningar för att urskilja risker och 

hinder som inte framkommit.75  

 

Ett nästa steg i arbetet med de aktiva åtgärderna är att arbetsgivaren ska vidta de 

förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas för att undanröja de risker och 

hinder hen kommit fram till i undersökningen och analysen. I detta steg ska arbetsgivaren 

göra en bedömning kring vilka åtgärder som bör göras och vidare ska åtgärderna 

tidsplanernas och genomföras så fort som möjligt. En skälighetsbedömning ska vidare göras 

med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.76  

 

Det sista steget i de aktiva åtgärderna består av en uppföljning och utvärdering av 

undersökningen, analysen och åtgärderna. Det som framkommer i utvärderingen ska kunna 

vara användbar information inför nästkommande undersökningsfas i de aktiva åtgärderna. När 

arbetsgivaren har utvärderat arbetet med de aktiva åtgärderna börjar processen om på steg ett 

igen. Det innebär att arbetet med de aktiva åtgärderna är en process som fortlöpande sker hela 

tiden i verksamheten. De erfarenheter som arbetsgivaren erhållit används således som 

underlag vid nästa undersökningsfas av verksamheten.77  

 

 

                                                        
73 Prop. 2015/16:135, s. 37. Förarbetet hänvisar till den tidigare lagstiftningen i Personuppgiftslagen (1998:204), nu mera 
finns dessa lagregler reglerade i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
74 Prop. 2015/16:135, s. 38. 
75 Diskrimineringsombudsmannen, Nya bestämmelser för arbetsgivare – undersöka, analysera, åtgärda och följa upp, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-aktiva-atgarder-for-arbetsgivare.pdf, s. 3. 
76 Prop. 2015/16:135, s. 38. 
77 Prop. 2015/16:135, s. 38. 
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2.5.3 Dokumentationskravet 

För att arbetet med de aktiva åtgärderna ska bedrivas på ett korrekt sätt är dokumentation av 

arbetet ett viktigt verktyg för arbetsgivaren. I detta avsnitt ska därför detta 

dokumentationskrav redovisas. Kravet att arbetet skriftligen ska dokumenteras syftar till att 

underlätta det löpande arbetet och bidra till effektivitet. Genom dokumentationen kan 

arbetsgivaren lättare säkerställa att lagens krav uppfyllts. Regeringen menar att 

dokumentationskravet fungerar som en tillsyn över reglerna, då regler utan en effektiv tillsyn 

vanligtvis följs sämre.78 Dokumentationen ska ske årligen för att underlätta tillsynen av det 

arbete som bedrivs samt underlätta för arbetsgivaren att se var i arbetet med de aktiva 

åtgärderna hen befinner sig.79 Dokumentationen ska vidare innehålla en redogörelse för alla 

delar inom de fyra stegen i arbetet med de aktiva åtgärderna inom alla fem områden,80 ett av 

områdena är rekrytering.81 En arbetsgivare som vid ingåendet av varje kalenderår haft 25 eller 

fler verksamma arbetstagare ska enligt 3 kap. 13 § DL skriftligen dokumentera arbetet med de 

aktiva åtgärderna. En arbetsgivare som haft mellan tio till 24 arbetstagare behöver endast 

dokumentera arbetet med lönekartläggningen.82 Vidare har en arbetsgivare med färre än tio 

arbetstagare inget dokumentationskrav men kravet på de aktiva åtgärderna föreligger 

fortfarande. Anledningen till dessa skillnader i dokumentationskravet är enligt Regeringen att 

arbetsgivare med färre arbetstagare av resursskäl inte bör ha samma krav som arbetsgivare 

med ett större antal arbetstagare.83 

 

2.5.4 Tillsyn  

Det har nu utretts vad de aktiva åtgärderna och dess fyra steg innebär samt klargjorts hur 

dokumentationskravet ser ut. Detta medför att det måste utredas vad som sker om 

arbetsgivaren inte följer sina skyldigheter i arbetet med de aktiva åtgärderna. DO är således 

den myndighet som ska föra tillsyn över att reglerna om de aktiva åtgärderna följs.84 Om 

arbetsgivaren inte vidtar sina skyldigheter kan arbetsgivaren få ett vitesförläggande mot sig att 

upprätta en plan eller i övrigt följa de skyldigheter som DL ställer.85 I övrigt finns det inga 

                                                        
78 Prop. 2015/16:135, s. 57. 
79 Prop. 2015/16:135, s. 59. 
80 3 kap. 13 § 2 st 1 p DL. 
81 3 kap. 5 § 3 p. DL.  
82 3 kap. 14 § DL. 
83 Prop. 2015/16:135, s. 60.  
84 4 kap. 1 § DL. 
85 4 kap. 5 § DL. 
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andra sätt att få arbetsgivaren att vidta sina åligganden och vidare faller vitesföreläggandet 

bort så fort arbetsgivaren meddelar att hen påbörjat arbetet.86  
 

2.5.5 Rekrytering i relation till aktiva åtgärder 
Föregående kapitel har nu gått igenom arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder 

och detta gör att följande två kapitel ska fokusera på själva rekryteringsprocessen i relation till 

de aktiva åtgärderna. Det är således viktigt att klargöra vad arbetsgivaren kan göra för att 

undvika diskriminering i rekryteringen samt belysa vilka fallgropar som finns för en 

omedveten arbetsgivare. De fyra olika stegen i de aktiva åtgärderna som arbetsgivaren ska 

arbeta med ska som tidigare nämnts genomföras inom fem olika områden däribland 

rekrytering.87 I rekryteringsprocessen uppstår det lätt situationer som är diskriminerande, ett 

vanligt scenario är t.ex. att arbetssökanden med utländskt klingande namn inte kallas till 

anställningsintervju.88 Arbetsgivaren är inte skyldig att undersöka eller registrera vilka 

arbetstagare som rekryteras i verksamheten eller huruvida dessa tillhör en specifik grupp, utan 

arbetet handlar om att arbetsgivaren ska undersöka hur rekryteringen i verksamheten går till, 

detta görs t.ex. genom att analysera vilken rekryteringspolicy som finns i verksamheten. 

Utifrån de hinder och problem som arbetsgivaren kommer fram till kan hen sedan genomföra 

åtgärder.89 

 

2.5.6 Att undvika diskriminering i rekrytering 

Det finns många olika faktorer att beakta för att undvika diskriminering i rekryteringen. DO 

har sammanställt ett dokument där forskning ur både ett nationellt och internationellt 

perspektiv diskuterar de risker som finns för diskriminering i rekryteringsprocessen. Detta 

dokument har som ändamål att vara vägledande för arbetsgivaren för att undvika 

diskriminering vid rekrytering.90  

 

Ett första steg för arbetsgivaren är att se till att de personer som ingår i rekryteringsprocessen 

har de kunskaper som krävs gällande hur diskriminering kan undvikas. Det är viktigt att 

rekryteraren är medveten om alla de handlingar den gör under rekryteringens gång, hur 

bilderna av de sökande formas och hur detta påverkar de beslut som tas. Forskning visar även 

                                                        
86 SOU 2014:34, s. 66. 
87 2 kap. 5 § DL. 
88 Prop. 2015/16:135, s. 40.  
89 Prop. 2015/16:135, s. 44. 
90 Diskrimineringsombudsmannen, Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf.  
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att sammansättningen av en rekryteringsgrupp har betydelse när det gäller synen på vilka 

sökanden som är lämpliga för arbetet. T.ex. skiljer sig synen mellan olika befattningar i 

verksamheten, d.v.s. en chef kan ha en helt annan syn på vem som bör anställas än en vanlig 

medarbetare. Faktorer som rekryterarens ålder, kön, utbildning och etniska tillhörighet kan 

även påverka beslutet.91 Om vi ser detta utifrån de maktstrukturer som finns i samhället kan 

det diskuteras huruvida de aktiva åtgärderna är tillräckliga för att undvika diskriminering. Om 

rekryterarens maktställning, kön och etnicitet är avgörande för vilken sökande som kallas till 

anställningsintervju finns det mycket som styrker att människor med annan etnisk tillhörighet 

än svensk blir strukturellt diskriminerade på arbetsmarknaden. Detta då beslutsfattarna i dessa 

positioner i större utsträckning har svenskt ursprung i form av en ”vit” svensk man eller 

kvinna. Dessutom finns det mycket som tyder på att det just är den utländska kvinnan som 

blir diskriminerad, detta då män i högre utsträckning än kvinnor befinner sig på ledande 

positioner.92 D.v.s. utgår rekryteraren utifrån sin egen identitet när den fattar beslut finns det 

risk att det alltid är den svenska sökanden som går före sökanden med utländsk tillhörighet.  

 

Regeringen menar att nyanlända invandrare är den grupp som behöver få en ökad 

sysselsättning. Många nyanlända invandrare har både erfarenhet och utbildning i yrken där 

det finns brist på arbetskraft, men trots detta har många svårigheter att få jobb eller har ett 

yrke under sin kompetensnivå. En av orsakerna till detta är bl.a. diskriminering.93 Om 

arbetsgivaren rekryterar utifrån sin egen maktställning och etniska tillhörighet utan att 

reflektera över varför hen tar de beslut som hen gör finns det risk för att den strukturella 

diskriminering som äger rum vid rekrytering inte upptäcks genom de aktiva åtgärderna. 

Utifrån detta resonemang kan diskuteras huruvida de aktiva åtgärderna är tillräckliga. Kanske 

behöver de aktiva åtgärderna kompletteras med ytterligare tillvägagångsätt för att uppnå sitt 

syfte eller behöver kraven som de aktiva åtgärderna ställer preciseras för att arbetsgivaren 

tydligare ska se hur arbetet ska bedrivas.  

 

Det har nu diskuterats hur diskriminerande beslut kan fattas genom rekryterarens 

identifikation med de sökandena samt hur maktstrukturer i samhället påverkar dessa beslut. 

Följaktligen ska det diskuteras vilka verktyg arbetsgivaren kan använda sig av för att 

                                                        
91 Diskrimineringsombudsmannen, Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf, s. 9. 
92 SCB, Ojämn könsfördelning mellan chefer, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-
yrkesstatistik/pong/statistiknyhet/yrkesregistret-med-yrkesstatistik-2015/.  
93 Prop. 2015/16:135, s. 25.  
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motverka diskriminerande handlingar i rekryteringen. DO belyser nämligen vidare betydelsen 

av att utarbeta en arbetsanalys för att senare kunna utforma en tydlig kravprofil för den lediga 

anställningen. En arbetsanalys handlar om att arbetsgivaren samlar in den information som är 

av betydelse för arbetets utförande för att få tydliga riktlinjer kring vilka arbetsuppgifter som 

ingår i anställningen. Arbetsanalysen hjälper således till att fastställa den kompetens de 

sökandena bör ha. DO menar att en välgjord arbetsanalys kan bidra till att diskriminerande 

förfaringssätt undviks genom att besluten i rekryteringsprocessen endast utgår från de krav 

som arbetet kräver. Utifrån arbetsanalysen kan sedan en kravprofil upprättas vilken t.ex. kan 

innehålla utbildningskrav, krav på erfarenhet, kunskap, kompetens och personlighet. 

Kravprofilen hjälper rekryteringspersonalen att tydligt se vad som efterfrågas och vad som 

krävs av den sökanden.94 För att undvika diskriminering vid rekrytering är därför 

kravprofilens utformande ytterst viktig och bör enligt DO användas i alla faser av 

rekryteringen. Det är således även viktigt att definiera innebörden av de olika kriterier som 

uppställs i kravprofilen samt rangordna dessa. Viktigt är här att belysa att denna kravprofil 

kan utgöra ett steg i de krav som de aktiva åtgärderna ställer i rekryteringen. Om 

arbetsgivaren för in kravprofilen som ett steg i arbetet med de aktiva åtgärderna finns det 

mycket som talar för att de aktiva åtgärderna kan vara en lösning för att minska etnisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen. Om arbetsgivaren utformar en sådan väldefinierad 

kravprofil som beskrivits ovan samt använder denna i alla rekryteringsfaser utan att låta 

samhällets maktstrukturer väga in när beslut att kalla till intervju ska fattas finns det mycket 

som tyder på att de aktiva åtgärderna är ett effektivt verktyg för att undanröja diskriminering 

på de svenska arbetsplatserna.  

 

Vidare framkommer det även att rekryteraren i sina beslut kan styras av de normer och 

värderingar som finns på arbetsplatsen. Detta betyder att idealbilder kan skapas som gör att 

andra faktorer än de som har betydelse för arbetet väger in i bedömningen. DO menar att 

uppfattningar om lämplighet, kompetenser och kvalifikationer kan underordna sökanden som 

inte stämmer överens med den organisationskultur som finns på arbetsplatsen.95 Ur ett 

maktperspektiv kan detta ge sig i uttryck att personer av utländsk tillhörighet som faktiskt 

uppfyller det som kravprofilen efterfrågar sorteras bort då denna person ses som avvikande. 

D.v.s. en arbetsplats som domineras av etniskt svenskar riskerar att se på människor av annan 

                                                        
94 Diskrimineringsombudsmannen, Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf, s. 11. 
95 Diskrimineringsombudsmannen, Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf, s. 12. 
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etnisk tillhörighet som något som inte passar in i deras sociala sfär.96 Likheter till detta kan 

även ses i den statistiska diskrimineringen som baseras på arbetsgivarens värderingar och 

negativa generaliseringar om personer av utländsk härkomst.97 Detta innebär att arbetsgivaren 

baserar anställningsbeslutet på de gruppegenskaper som de sökandena har, t.ex. att personer 

av utländsk härkomst inte förstår svenska.98 Dessa föreställningar leder sedan till att 

arbetsgivaren undviker att anställa dessa personer.99 Ser man detta ur ett maktperspektiv kan 

man dra slutsatsen att majoritetens attityder ger upphov till utanförskap av grupper som 

befinner sig i underordnade maktställningar i samhället.100 Att den utländska sökanden med 

exakt lika bra meriter, erfarenhet och personliga lämplighet sorteras bort utan att ens få en 

chans att visa vem den är på anställningsintervju visar hur etniska relationer är något socialt 

konstruerat, d.v.s. tillhör du inte majoriteten är du därmed avvikande och ett hot för 

arbetsplatsens organisationskultur.101 Ur detta perspektiv blir således frågan om de aktiva 

åtgärderna är tillräckliga. Kan de aktiva åtgärderna verkligen bryta starkt rotade 

organisationskulturer och bjuda in ”de andra” som befinner sig på lägre maktställningar? Om 

en arbetsgivare utformar en väldefinierad kravprofil och följer denna i varje steg hen tar i 

rekryteringsfasen, utan att låta vare sig sina egna eller arbetsplatsens normer och värderingar 

spela in skulle mångfalden på svenska arbetsplatser kunna bli ett faktum. Det går därmed att 

diskutera huruvida de aktiva åtgärderna kan rubba de djupt rotade maktstrukturerna i 

samhället som växt in i rutiner, lagar och regler som något normalt och vardagligt. Aktiva 

åtgärder som bidrar till att rekryteringspersonalen är ytterst medveten om organisationens 

idealbilder och förväntningar och gör så att rekryteraren kan se vilka krav som bör anses vara 

sakliga respektive osakliga när de bedömer de sökandena, bör således kunna vara tillräckliga 

för att motverka diskriminering.102  

 

 

 

 
                                                        
96 SOU 2005:41, s. 34.  
97 Ds 2005:12 – Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige, s. 29. 
98 Arai, Mahmood, Schröder, Lena & Vilhelmsson, Roger, En svartvit arbetsmarknad: en ESO-rapport om vägen från skola 
till arbete: rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Ds (2000:47), Stockholm: Fritzes, 2000, s. 25. 
99 SOU 2005:41, s. 53. 
100 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 31.  
101 Darvishpour & Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, s. 19. 
102 Diskrimineringsombudsmannen, Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen, 
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf, s. 12. 
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3. Avidentifierade jobbansökningar  
Uppsatsen har nu gått igenom innebörden av arbetet med de aktiva åtgärderna och även 

problematiserat huruvida de är tillräckliga för att bryta samhällets maktstrukturer och på sätt 

motverka etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen. För att kunna avgöra huruvida de 

aktiva åtgärderna säkerställer ett tillräckligt skydd för människor av utländsk härkomst måste 

det även ses till andra förfaringssätt, detta för oss till metoden att avidentifiera 

jobbansökningar vilket kommer att redogöras för nedan.  

 

Regeringen tillsatte år 2005 Anonymitetsutredningen med syfte att utreda huruvida metoden 

att avidentifiera jobbansökningar kan vara en främjande metod för mångfald inom den 

offentliga sektorn. Tanken är att denna metod ska kunna hjälpa myndigheter att endast se till 

sakliga grunder vid rekrytering och motverka osaklig behandling av arbetssökanden. Detta 

innebär att alla arbetssökanden ska få en likvärdig behandling utifrån sina meriter och att 

därmed de mest formellt kvalificerande sökandena kallas till anställningsintervju.103 Ur ett 

maktperspektiv kan härigenom slutsatsen dras att metoden syftar till att undanröja de 

maktställningar som finns i rekryteringsförfarandet och därmed säkerställa att alla sökanden 

blir behandlade på sakliga grunder utan att den strukturella diskrimineringen lyser igenom och 

placerar sökanden i fack som underordnade. Metoden har vidare utformats på ett sådant sätt 

att den är möjlig att använda vid alla sorters anställningar.104   
 

3.1 Vad innebär metoden? 

Följande avsnitt ska klargöra vad metoden att avidentifiera jobbansökningar innebär och hur 

den kan inskränka de maktstrukturer som finns i samhället för att motverka etnisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen. Metoden att avidentifiera ansökningshandlingar bör 

enligt utredningen endast användas till att ta fram sökanden som ska kallas till 

anställningsintervju.105 Efter att urvalet har gjorts och sökanden har kallats till intervju 

fungerar rekryteringsprocessen som den traditionellt brukar. D.v.s. när beslutet att anställa en 

person ska tas ska all relevant information beaktas oavsett om den varit avidentifierad eller 

inte i det inledande skedet.106 Två centrala mål bör uppfyllas genom utövandet av metoden. 

Det första målet är att de mest kvalificerade sökandena ur ett formellt hänseende kallas till 
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intervju samt att metoden ska bidra till att sortera ut ett rimligt antal av dessa. Detta innebär 

att arbetsgivaren ska kunna förvänta sig att vid intervjuerna endast träffa sökanden med de 

efterfrågade formella kvalifikationerna,107 exempel på dessa kvalifikationer är utbildning och 

arbetslivserfarenhet.108 Vidare ska metoden uppfylla målet att minska risken för att sökanden 

medvetet eller omedvetet diskrimineras genom att information om deras identitet eller 

grupptillhörighet förblir anonym och därmed inte kommer beslutsfattarna tillhanda. Därmed 

ska inte de informella kvalifikationerna i form av meritförteckning, personligt brev, 

betygsutskrifter, arbetsgivarintyg eller referenser beaktas i den första fasen, detta då dessa 

uppgifter avslöjar de sökandes identitet. Dessa mål bör vidare effektivt kunna uppfyllas utan 

omfattande administrativt merarbete.109  

 

Rekryteringen delas upp i två faser när metoden används. I den första fasen begränsas 

informationen genom att en kravprofil utformas samt att de sökandes meriter struktureras upp 

i en ansökningsblankett.110 En viktig aspekt är att blanketten utformas på ett sådant sätt att den 

information den sökanden ska fylla i inte avslöjar dennes identitet eller grupptillhörighet.111 

Annan personal än den som beslutar kring vilka som kallas till intervju bör därför granska de 

inkomna ansökningsblanketterna för att säkerställa att den sökanden inte lämnat någon 

information som ska vara avidentifierad.112 I den andra fasen rangordnas de sökande utifrån 

sina formella kvalifikationer av rekryteringspersonalen för att sedan väljas ut till intervju. För 

att säkerställa att all relevant information inkommit och försäkra sig om att de mest 

meriterade personerna väljs ut till intervju kan stickprov eller liknande göras innan 

intervjupersonerna kallas.113 När de sökande sedan kallas till intervju kan 

rekryteringspersonalen ta del av de övriga handlingar som inte är avidentifierade för att kunna 

fatta det slutgiltiga beslutet.114 Ur ett maktperspektiv bidrar denna metod därmed till att 

rekryteraren i fas ett förlorar sin maktställning som överordnad och tvingas att bedöma de 

sökande utifrån sakliga grunder, dock senare i fas två får rekryteraren tillbaka sin 

maktställning och kan här fatta beslut som är diskriminerande för underordnade grupper. Men 

om vi utifrån detta gör en jämförelse med de aktiva åtgärderna kan vi konstatera att 

rekryteraren innehar sin överordnade position under hela rekryteringsprocessen när endast de 
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 25 

aktiva åtgärderna vidtas, detta gör att diskriminerande handlingar kan fattas i både fas ett och i 

fas två. Metoden att avidentifiera ansökningshandlingar inskränker därmed rekryterarens 

överordnad i den första fasen och tillåter inga diskriminerande förfaringssätt i detta skede. De 

aktiva åtgärderna tillåter således både omedvetna och medvetna diskriminerande handlingar 

under båda faser. Ur detta hänseende finns det dock inget som säger att metoden att 

avidentifiera jobbansökningar är ett bättre verktyg för att motverka diskriminering än de 

aktiva åtgärderna. Inget säger nämligen att rekryteraren vid utövandet av metoden inte kan 

diskriminera i den andra fasen, här kan fortfarande diskriminerande beslut göras vilket gör att 

metoden blir verkningslös. För att kunna motverka diskriminering i rekryteringen och bortse 

från de maktstrukturer som finns i samhället måste därmed en vilja till detta finnas hos 

rekryteraren, utan denna vilja synes både metoden och de aktiva åtgärderna otillräckliga. 

 

3.1.1 Formella och informella kvalifikationer 

Metoden att avidentifiera jobbansökningar ska endast ta hänsyn till de formella 

kvalifikationerna när sökanden sorteras ut till anställningsintervju. I början av 

rekryteringsprocessen utgör dessa kvalifikationer ”utmärkta indikationer” på kompetens enligt 

Anonymitetsutredningen. De informella kvalifikationerna bör enligt utredningen inte 

bedömas utifrån ansökningshandlingar, denna information lämpar sig bättre att få tillgång till 

i det senare skedet i rekryteringsprocessen när de sökandena inte längre är anonyma. För att få 

tillgång till denna information kan arbetsgivaren exempelvis utföra intervjuer, referenstagning 

och i vissa fall testning.115 Förhoppningsvis när arbetsgivaren i den andra fasen har tagit del 

av all information om de sökandena och ska ta beslutet att anställa har metoden väckt frågor 

om diskriminering och mångfald.116 Men inget säger att så är fallet. Som tidigare nämnts finns 

det fortfarande risk att diskriminering sker i den andra fasen när beslutet att anställa ska fattas, 

vilket gör att inget säger att metoden faktiskt minskar risken för att diskriminering sker i 

rekryteringsprocessen. Men å andra sidan kan det vara så att metoden bidrar till att 

arbetsgivaren får insikt i att hen kallat de mest formellt kvalificerade sökanden och inte fäster 

någon vikt vid den etniska faktorn när beslutet att anställa tas. Ur ett maktperspektiv kan 

metoden därmed bidra till att anställningsbeslutet inte grundar sig på beslutsfattarens 

överordnad eller den sökandes underordnad, men viktigt är att betona att det inte finns något 

som garanterar detta. Därmed finns det inget som tyder på att metoden och de aktiva 
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åtgärderna i detta hänseende skiljer sig åt när det gäller att motverka etnisk diskriminering i 

rekryteringen.  

 

3.1.2 Upprättande av kravprofil 

Som tidigare nämnts i kapitel 2.5.6 har den upprättade kravprofilen en viktig roll i arbetet att 

motverka diskriminering. Det har redan konstaterats att en väldefinierad kravprofil kan vara 

ett effektivt steg i arbetet med de aktiva åtgärderna. I följande kapitel kommer även 

kravprofilens roll belysas i relation till metoden att avidentifiera jobbansökningar. Metoden 

förutsätter nämligen att arbetsgivaren upprättar en väldefinierad kravprofil för de formella 

kvalifikationer som efterfrågas. Här bör framgå vilka kvalifikationer som är nödvändiga 

(måste finnas), önskvärda (helst bör finnas) samt vilka övriga formella kvalifikationer som 

kan ge ett försteg (gärna bör finnas). När det gäller de kvalifikationer som är önskvärda och 

de som kan ge ett försteg bör arbetsgivaren rangordna dessa, detta för att ett mindre antal 

sökanden endast ska uppfylla kraven och urvalet därmed inte ska blir för stort.117 De 

önskvärda och förstegsgivande kvalifikationerna syftar därmed till att välja ut de mest 

meriterade personerna bland de sökande som har de kvalifikationer som måste finnas.118  

 

Anonymitetsutredningen menar att det är ovanligt att arbetsgivare på den svenska 

arbetsmarknaden utformar tydliga och väldefinierade kravprofiler.119 Detta styrks även av 

Bolander som menar att det sällan görs noggranna arbetsbeskrivningar samt att det inte är 

ovanligt att arbetsgivare använder sig av gamla kravprofiler.120 Precis som tidigare nämnts 

bidrar väldefinierade kravprofiler till att arbetsgivaren gör sin bedömning på sakliga grunder. 

En arbetsgivare som utformar bristfälliga kravprofiler borde inget annat än att förvänta sig att 

få bristfälliga ansökningar tillbaka. Här kan därmed slutsatsen dras att en dåligt utformad 

kravprofil som inte exakt definierar vad arbetsgivaren söker ökar risken för etnisk 

diskriminering, detta eftersom arbetsgivaren lättare kan kringgå sambandet mellan den etniska 

faktorn och förbigåendet av den sökande. Detta visar sig även i två av de rättsfall som tidigare 

behandlats.121 Något som i detta sammanhang talar för att metoden att avidentifiera 

ansökningshandlingar är ett tillförlitligt komplement till de aktiva åtgärderna är att metoden 

förutsätter väldefinierade kravprofiler, den sätter därmed press på arbetsgivaren att utforma 
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kravprofiler som inte kan misstolkas. Statskontoret som fick i uppdrag av Regeringen att 

utvärdera försöksverksamheten av metoden att avidentifiera jobbansökningar fann att 

metoden bidrog till att kravprofilerna utvecklades genom att bli tydligare och mer 

definierade.122 Lagreglerna kring arbetet med de aktiva åtgärderna däremot ställer inget krav 

på väldefinierade kravprofiler, men DO menar att användningen av en väldefinierad 

kravprofil är ett bra verktyg för att arbetsgivaren ska kunna undvika diskriminering och 

rekommenderar därför arbetsgivaren att använda sig av detta verktyg.123 Om vi då jämför 

metoden att avidentifiera jobbansökningar med en arbetsgivare som inte använder sig av en 

väl genomtänkt och utformad kravprofil som ett steg i de aktiva åtgärderna, kan slutsatser 

dras att metoden i högre utsträckning minskar risken för att etnisk diskriminering 

förekommer. Men om metoden jämförs med en arbetsgivare som använder sig av 

väldefinierade kravprofiler som ett steg i de aktiva åtgärderna finns det inget som säger att 

metoden skulle vara ett bättre verktyg än de aktiva åtgärderna. 

 

Ansökningshandlingarna i metoden består vidare av två olika former av dokument. Det första 

dokumentet består av meritförteckning, personligt brev, betygsutskrifter, arbetsgivarintyg och 

referenser. Detta dokument är inte anonymt och öppnas därmed först när de sökandena genom 

det avidentifierade dokumentet valts ut till intervju. Det andra dokumentet består av en 

ansökningsblankett som inte avslöjar den sökandes identitet eller grupptillhörighet. Denna 

ansökningsblankett ska vara upprättad i enighet med den kravprofil som arbetsgivaren 

utformat, och därmed kommer endast information om krav på de formella kvalifikationerna 

fyllas i.124 När den sökande fyller i ansökningsblanketten ska det därmed t.ex. inte framgå 

information om den sökandes etniska tillhörighet, namn, adress, ålder eller födelseland. Om 

arbetet kräver svenskt medborgarskap får det efterfrågas. I ansökningsblanketten bör det 

vidare efterfrågas vilken typ av yrke, anställning och arbetsuppgifter den sökande tidigare haft 

eller nuvarande har, men närmare exakt information om detta bör inte efterfrågas. När det 

gäller den utbildning som den sökande har bör information efterfrågas på ett sådant sätt att 

utbildningsanordnaren och undervisningsspråket inte avslöjas. Ansökningsblanketten bör 

vidare inte efterfråga utbildning i det svenska språket men kompetens i språk är berättigat att 

efterfråga.125 Enligt utredningen bidrar således en tydlig kravprofil till att enkelt utforma en 
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strukturerad ansökningsblankett.126 Båda dokumenten ska lämnas in tillsammans, men det 

första dokumentet bestående av information som avslöjar den sökandes identitet öppnas först 

när metoden inte längre kräver avidentifieringen.127 

 

3.2 Metodens för- och nackdelar  
Metoden att avidentifiera ansökningshandlingar kan enligt Anonymitetsutredningen minska 

risken för att diskriminering uppstår i den första fasen i rekryteringsprocessen. Metoden kan 

dock inte påverka vad som sker i den senare fasen när ett beslut ska tas kring vilken sökande 

som ska anställas, här kan enligt utredningen fortfarande diskriminering förekomma. 

Utredningen påpekar vidare att det är viktigt att framhålla de positiva effekter som metoden 

bidrar till, vilka bl.a. är att verksamheten uppmärksammas på frågor kring diskriminering, 

mångfald och en förbättrad rekrytering samt att tydligare kravprofiler utformas vilket 

påverkar rekryteringsresultatet till det bättre.128 Om man ur ett maktperspektiv ser till det 

faktum att metoden gör att frågor om diskriminering och mångfald väcks finns det mycket 

som tyder på att metoden uppfyller sitt syfte. Något som dock är viktigt att påpeka är att 

metoden inte är det enda alternativet till att motverka diskriminering. Ett alternativ är t.ex. de 

aktiva åtgärderna vilka även väcker frågor om diskriminering.129  

 

Som tidigare nämnts är strukturell diskriminering en negativ särbehandling som bl.a. grundar 

sig i samhällets maktstrukturer. Denna negativa särbehandling kan skapas av rutiner och 

vidare bli en del av rekryteringsprocessen. Frågan är om arbetsgivarens arbete med de aktiva 

åtgärderna är tillräckliga för att bryta dessa rutiner? Och vad händer om arbetsgivaren blundar 

för denna negativa särbehandling? Metoden att avidentifiera ansökningshandlingar tillåter inte 

i den inledande fasen att dessa rutiner blir en del av rekryteringsprocessen. Metoden bidrar till 

att arbetsgivaren tvingas att öppna ögonen och därmed skapar den en medvetenhet om att alla 

de sökandena arbetsgivaren kallat till anställningsintervju har de formella kvalifikationer som 

efterfrågats, oavsett om den sökanden har svensk eller utländsk tillhörighet. Ett av de 

effektivaste sätten att låta majoritetssamhällets makt fortgå är just förnekelsen av rasism och 

diskriminering.130 Något som därför påvisar att metoden bör vara ett tillförlitligt komplement 

till de aktiva åtgärderna är just att metoden gör att frågan kring diskriminering och mångfald 
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väcks och att ingen arbetsgivare kan blunda för vad som försiggår i verksamheten. Samtidigt 

menar Regeringen att det är just arbetsprocessen med de aktiva åtgärderna som ger mest 

vinning då de gör arbetsgivaren medveten och uppmärksammad kring diskrimineringsfrågor. 

Men frågan är om de aktiva åtgärderna kan få en arbetsgivare som förnekar att etnisk 

diskriminering föreligger i hens verksamhet att öppna ögonen? Det förefaller dock som att de 

aktiva åtgärderna är tillräckliga om de bedrivs av en arbetsgivare som verkligen vill 

åstadkomma en förändring. Likaså förefaller det gällande metoden att avidentifiera 

jobbansökningar. D.v.s. en arbetsgivare som har viljan att främja mångfald åstadkommer 

också detta via de aktiva åtgärderna och metoden. Både metoden och de aktiva åtgärderna 

förutsätter att arbetsgivaren har en vilja att arbetssökanden ska bedömas utifrån sakliga 

grunder, utan denna vilja tillåts de maktstrukturer som finns i samhället att underordna 

sökanden och därmed särbehandla dem. Detta gör att varken metoden eller de aktiva 

åtgärderna blir ett tillräckligt verktyg för att motverka diskriminering ifall arbetsgivaren inte 

har viljan till förändring.  

 

De Los Reyes förklarar att för att kunna motverka diskriminering måste fokus skiftas från 

individuella diskriminerande handlingar till de regler, rutiner och praxis som gör att personer 

missgynnas.131 Det är svårt att se att en arbetsgivare med en stark organisationskultur baserad 

på svenskhet har förmågan att via arbetet med de aktiva åtgärderna bryta dessa rutiner i 

rekryteringsprocessen. Samtidigt är det även svårt att se att metoden att avidentifiera 

jobbansökningar kan bidra till detta på ett bättre sätt. Som nämnts tidigare kan arbetsgivaren 

fortfarande både medvetet och omedvetet göra diskriminerande beslut i fas två, därmed är det 

mycket som talar för att metoden inte har bättre förutsättningar än de aktiva åtgärderna att 

bryta rutiner i rekryteringsprocessen som grundar sig i en stark organisationskultur baserad på 

svenskhet.  

 

Vidare finns det även fler skäl till att vara kritisk till metoden. Många arbetsgivare som använt 

sig av metoden menar att det är en tung och krävande metod som tar mycket administrativa 

resurser. Dessutom menar de att det inte finns något som tyder på att metoden bidrar till en 

ökad mångfald.132 Att metoden upplevs som en krångligt administrativ och tidskrävande 

metod är ett faktum som borde anses vara adekvat om metoden uppfyller sitt syfte, men det 

                                                        
131 De los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, 2008, s. 8. 
132 GP, Inte fler jobb med anonyma jobbansökningar, http://www.gp.se/nyheter/göteborg/inte-fler-jobb-med-br-anonyma-
jobbansökningar-1.1178218.  



 30 

faktum att många arbetsgivare som använt sig av metoden inte anser detta är något som talar 

emot metoden. Men jag anser dock att det samtidigt kan ses som en positiv aspekt att metoden 

kritiseras av arbetsgivare i Sverige, detta visar på att det finns arbetsgivare som vill öka 

mångfalden på arbetsplatsen och som gör detta i att testa metoden att avidentifiera 

jobbansökningar. När de sedan inser att metoden inte uppfyller de förväntningar som de har 

på en ökad mångfald testar de andra tillvägagångssätt för att uppnå sina mål. T.ex. har  

Melleruds kommun slutat att använda sig av metoden och istället fört in 

diskrimineringsfrågan i deras rekryteringspolicy med syfte att alla chefer ska bli delaktiga i 

frågan.133 Denna insikt bör dock även kunna uppnås på andra sätt, t.ex. genom de aktiva 

åtgärderna. De aktiva åtgärderna är som tidigare nämnts ett fortlöpande arbete som 

arbetsgivaren ska arbeta med dagligen i sin verksamhet. Det förefaller som att de aktiva 

åtgärderna i lika hög utsträckning bidrar till en medvetenhet om diskrimineringsfrågan för 

arbetsgivaren. Den cirkelprocess som arbetet med de aktiva åtgärderna består av förefaller 

kunna bidrar till en medvetenhet hos arbetsgivaren som gör att denna kan arbeta vidare med 

de resultat hen uppnått. Ännu finns det dock ingen publicerad granskning gällande hur de nya 

reglerna om de aktiva åtgärderna bidrar till att motverka diskriminering i 

rekryteringsprocessen. Och förmodligen krävs det längre tid för att kunna dra slutsatser kring 

vilka effekter de aktiva åtgärderna ger och hur efterlevandet av lagkraven ser ut. 

 

När Anonymitetsutredningen utredde förutsättningarna för metoden att avidentifiera 

ansökningshandlingar fanns det varken forskningsbaserad kunskap om de effekter metoden 

bidragit till eller någon systematisk utvärdering av den erfarenhetsbaserade kunskapen om 

metoden. År 2007 utvärderade dock IFAU Göteborgs kommuns försök att använda sig av 

metoden.134 Resultatet från studien visar att när avidentifierade ansökningar användes fanns 

det ingen skillnad beroende på ursprung i chansen att bli kallad till anställningsintervju. 

Studien visar dock att i de fall där metoden inte användes, utan det sedvanliga 

rekryteringsförfarandet utövades blev chansen lägre för personer med tillhörighet utanför 

västvärlden.135 Studien kommer därmed fram till att metoden har en betydande effekt för 

människor av annan etnisk tillhörighet än svensk att komma vidare i rekryteringen. Studiens 
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slutsats är därmed att metoden att avidentifiera ansökningshandlingar påverkar rekryteringen i 

avsedd riktning.136  

 

Anonymitetsutredningen menar även de att metoden med stor säkerhet bidrar till att minska 

risken för diskriminering i den inledande fasen i rekryteringsprocessen, därmed uppfylls 

metodens målsättning. Utredningen motiverar detta som att avidentifieringen gör att 

arbetsgivaren varken medvetet eller omedvetet kan påverka sitt beslut genom att ”man inte 

kan påverkas av det man inte känner till eller ens gissa sig till det”.137 Metoden att 

avidentifiera ansökningshandlingar säkerställer därmed att ingen diskriminering förekommer i 

den första fasen av rekryteringen, detta då bedömningen endast baseras utifrån den sökandes 

formella kvalifikationer. Metoden bidrar även till som tidigare nämnts att frågor om 

diskriminering och mångfald väcks och medför förhoppningsvis att dessa frågor blir centrala 

när beslutet att anställa ska tas i fas två. Förvisso utesluter inte metoden att diskriminering 

sker i den andra fasen men vore det inte tillräckligt att den utesluter diskriminering i den 

första fasen? Om man jämför de aktiva åtgärderna med metoden kan det konstateras att stegen 

i de aktiva åtgärderna inte säkerställer att diskriminering inte förekommer, här kan 

arbetsgivaren både i fas ett och två fatta diskriminerande beslut. Av detta sagt kan konstateras 

att avidentifierade jobbansökningar bör vara ett tillförlitligt komplement till arbetsgivarens 

skyldigheter att vidta aktiva åtgärder. De aktiva åtgärderna bidrar till att ett systematiskt och 

förebyggande arbete bedrivs men det är inget som säger att något steg i de aktiva åtgärderna 

med stor sannolikhet utesluter diskriminering. Dessutom inskränker metoden de 

maktstrukturer som finns i samhället genom att varken medvetna eller omedvetna värderingar 

och generaliseringar kan påverka beslutet av vilken som kallas till anställningsintervju, helt 

plötsligt finns det ingen överordnad eller underordnad i den inledande fasen av 

rekryteringsprocessen. De los Reyes förklarar nämligen att ”förekomsten av diskriminering är 

ett uttryck för ett generellt maktproblem där somligas rätt att utesluta, särbehandla och 

exkludera andra manifesteras strukturellt, institutionellt och individuellt”.138 Därmed borde 

det finnas belägg för att metoden att avidentifiera ansökningshandlingar skulle kunna vara ett 

tillförlitligt komplement till arbetsgivarens arbete att vida de aktiva åtgärderna. Dessa två 

tillvägagångssätt borde således tillsammans kunna vara en effektiv lösning för att få bukt på 

den etniska diskrimineringen i rekryteringsprocessen. Viktigt är dock att förtydliga att 

                                                        
136 Nordström & Åslund, Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter?, s. 14-15. 
137 SOU 2005:115, s. 122. 
138 De los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, 2008, s. 13. 
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metoden inte bör anses vara ett bättre verktyg för att motverka diskriminering än de aktiva 

åtgärderna eftersom metoden inte garanterat att diskriminering inte förekommer. Dock borde 

metoden tillsammans med de aktiva åtgärderna kunna vara en effektiv lösning. 

 

IFAU har som tidigare nämnts gjort en utvärdering av metoden i Göteborgs kommun. Ur 

rapporten framkommer det att rekryteringsansvariga självmant tagit del av 

ansökningshandlingar eller begärt orginalansökningarna innan avidentifieringen varit klar.139 

Detta agerande visar tydligt på de maktstrukturer som finns i samhället. Kan det vara så att 

rekryteraren som överordnad känner att hens maktställning inskränks genom metoden och 

därför måste få ta del av den information som gör att sökanden underordnas igen? Genom 

metoden försvinner ju den överordnades maktställning och hen får i ”blindo” eller snarare 

utifrån sakliga grunder besluta vem som ska kallas till intervju. Rapporten visar vidare att 

majoriteten av de chefer som använt sig av metoden är negativa till den samtidigt som en 

tredjedel tror att metoden bidrar till att personer av utländsk härkomst får en ökad chans att 

kallas till intervju och anställas.140 Om man se till de maktstrukturer som finns i samhället kan 

förklaringar ges på varför en del chefer är negativa till metoden att avidentifiera 

ansökningshandlingar. Självklart kan en anledning vara att de inte anser att metoden uppfyller 

sitt syfte, d.v.s. att minska risken för att personer med utländsk tillhörighet missgynnas i 

rekryteringen. En annan förklaring kan även vara det ökade administrativa arbetet som både 

är tidkrävande och bidrar till ökande kostnader. Men det kan också förklaras genom de 

maktstrukturer som finns i samhället som reproducerar den etniska diskrimineringen.141 Dessa 

maktstrukturer som underordnar personer med utländsk tillhörighet kan visa sig genom olika 

sätt i rekryteringsförfarandet. Anonymitetsutredningen menar att metoden att avidentifiera 

ansökningshandlingar är ytterst lämplig vid rekrytering av ledande befattningar, detta då 

etnisk diskriminering oftast förekommer där.142 Här kan man se tydliga maktstrukturer genom 

att den överordnade svenska rekryteraren undviker att anställa den underordnad utländska 

sökanden för att undvika att denna person hamnar på en maktposition och för att säkerställa 

sin egen maktställning.143 Paralleller till detta kan dras till begreppet ”etnosocialitet”, vilket 

innebär att personer på grund av sin etnicitet väljs in och inte sorteras bort. En form av 

etnosocialitet handlar om att personer av utländsk härkomst får anställningar på grund av 

                                                        
139 Sibbmark, Kristina, Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad, IFAU, Rapport 
2007:15, s. 29. 
140 Sibbmark, Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad, s. 30. 
141 SOU 2005:41, s. 34.  
142 SOU 2005:115, s. 102.  
143 SOU 2005:41, s. 19. 
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deras underordnade position på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren utnyttjar därmed den 

sökandes underordning till att tillsätta arbeten som har dålig arbetsmiljö, dålig lön och inte 

kräver någon utbildning. Genom att dessa personer bedömer att de inte kan få bättre arbeten 

kan arbetsgivaren därmed tillsätta oattraktiva arbeten.144 Ur detta exempel kan vi se hur 

intersektionalitet kan minska en persons chans på arbetsmarknaden, d.v.s. föreställningar om 

en persons etnicitet och t.ex. kön kan tillsammans göra så att personen tilldelas negativa 

egenskaper i form av kvalifikationer och kompetens. Dessa föreställningar kan som precis 

nämnts leda till att den sökanden endast tilldelas lågkvalificerade arbeten.145 Ur det ovan 

nämnda exemplet ser vi vidare hur maktstrukturer systematiskt bevarar utländska sökandens 

underordnade position. De överordnade som befinner sig på maktpositioner ser därmed till att 

utesluta de underordnade från höga befattningar men bjuder in dem till de lägre 

befattningarna för att bevara sin egen maktställning i samhället.146 Dessa två exempel visar 

tydligt på hur den strukturella diskrimineringen reproduceras av personer med institutionell 

makt.147 

 

Anonymitetsutredningen framhåller vidare att det finns risk för att sökanden med passande 

men udda meriter inte passar in i den ansökningsblankett som utformats utifrån kravprofilen 

och att de därmed inte får chansen att komma till intervju. Genom metoden finns det nämligen 

ingen möjlighet att genom ett personligt brev förklara på vilket sätt meriterna uppfyller 

kravprofilen innan urvalet till intervju sker. Enligt utredningen är det därför viktigt med en 

tydligt upprättad kravprofil som inte stänger ute sökanden med udda meriter som kan 

motsvara de uppställda kraven.148 Jag ställer mig där av kritisk till hur metoden hanterar dessa 

udda meriter då denna hantering kan göra att personer förbigås i rekryteringen. Dock har jag 

även funnit att metoden till viss del kan undanröja vissa maktstrukturer som visar sig genom 

vilka utbildningsanordnare som anses vara meriterande. T.ex. är risken stor att en vit svensk 

arbetsgivare anser att en utbildning läst på svenska universitet har ett större meritvärde än en 

utbildning läst på ett arabiskt universitet.149 Det är därmed viktigt att vara medveten om hur 

kompetens värderas vid rekrytering.150 En utbildning läst på t.ex. Stockholms universitet kan 

                                                        
144 SOU 2005:115, s. 38-39. 
145 Knocke, Wuokko, Drejhammar, Inga-Britt, Gonäs, Lena & Isaksson, Kerstin, Retorik och praktik 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anses vara ”finare” och mer meriterande än en utbildning läst på ett arabiskt universitet, trots 

att det i grund och botten är exakt samma utbildning och de sökandena har exakt samma 

examen. Detta endast på grund av att universitet i Sverige i jämförelse med en del universitet 

utomlands förknippas med prestige, status, auktoritet och ett högre anseende bland 

arbetsgivare. 

 

Utredningen framhåller vidare att metoden kan bidra till en del merkostnader, t.ex. kostnader i 

form av upprättandet av kravprofilen samt översättningen av kravprofilen till 

ansökningsblanketten. Utredningen menar dock att den tydligt utformade kravprofilen och 

den upprättade ansökningsblanketten bidrar till en effektivitet som väger upp de kostnader 

som de orsakat. Merkostnader kan även uppstå ifall den sökanden inte fyllt i 

ansökningsblanketten eller gjort detta på ett felaktigt sätt, dessa merkostnader är dock enligt 

utredningen små och bör anses vara acceptabla i relation till den minskade risken för 

diskriminering som metoden bidrar till.151 Ett problem som Norrköpings kommun ansåg 

metoden bidrog till var det ökade administrativa arbetet vilket uppkom av att fler personer 

behövde involveras i rekryteringen för att säkerställa avidentifieringen.152 Det kan därmed 

diskuteras huruvida dessa merkostnader som metoden bidrar till är adekvata.  

 

Med tanke på det som tidigare nämnts om svårigheterna att bevisa den etniska 

diskrimineringen i AD finns det belägg för att avidentifierade jobbansökningar bör vara ett 

tillförlitligt komplement till de aktiva åtgärderna. Detta då metoden borde underlätta för AD 

när de ska bedöma huruvida diskriminering föreligger eller inte. Vid utövandet av metoden 

behöver AD nämligen endast ta ställning till om diskriminering föreligger i fas två. Metoden 

bidrar som nämnts tidigare till att arbetsgivaren när den väljer ut de sökandena till intervju 

tvingas att endast se till de sökandes formella kvalifikationer utan någon som helst aning om 

vad för etnicitet den sökanden har. Detta gör att metoden med stor sannolikhet utesluter att 

diskriminering förekommer i den första fasen. AD behöver därmed inte beakta om den 

sökanden blivit diskriminerad genom att inte kallas till intervju, för metoden har redan 

bidragit till att fastställa att alla sökande befinner sig i jämförbara situationer och har 

likvärdiga meriter. Fokus i AD:s bedömning bör istället ligga på fas två huruvida den 

sökanden blivit etniskt diskriminerad genom att inte ha blivit anställd.  
 
                                                        
151 SOU 2005:115, s. 124. 
152 SOU 2005:115, s. 47. 
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4. Slutsatser 
Metoden att avidentifiera jobbansökningar har visat sig vara en effektiv metod för att 

förhindra diskriminering i den första rekryteringsfasen, men metoden säkerställer dock inte att 

diskriminerande förfaringssätt inte sker i den andra rekryteringsfasen. Trots att metoden 

väcker frågor om diskriminering, mångfald och en förbättrad rekrytering finns det fortfarande 

risk att arbetsgivarens normer och värderingar samt den organisationskultur som finns på 

arbetsplatsen väger tyngre när beslutet att anställa ska fattas i den senare fasen. 

 

Precis som Anonymitetsutredningen påtalar borde de något högre kostnader som metoden 

bidrar till vara adekvata då metoden faktiskt till stor säkerhet minskar diskriminering i den 

första fasen. Att metoden ensam kan undanröja all etnisk diskriminering och inskränka de 

maktstrukturer som finns i samhället ställer jag mig kritisk till. Det som jag dock har funnit är 

att metoden tillsammans med de aktiva åtgärderna kan vara en lösning. Jag framhåller 

nämligen att ett bra tillvägagångssätt för att minska den etniska diskrimineringen i 

rekryteringen hade varit att använda metoden för att säkerställa att ingen diskriminering sker i 

den första fasen och senare fokusera de aktiva åtgärderna på den andra fasen i rekryteringen. 

Detta gör att arbetet med de aktiva åtgärderna endast behöver fokusera på när 

anställningsbeslutet ska tas. För vi vet ju redan att metoden har säkerställt att de sökandena 

med bäst formella kvalifikationer tagits ut till intervju. Detta gör att arbetsgivaren endast 

behöver fokusera de aktiva åtgärderna på att anställningsbeslutet grundar sig på saklighet och 

inte har samband med den etniska faktorn. Det finns vidare mycket som tyder på att de 

maktstrukturer som delar in människor i över- och underordnade positioner har en stor 

betydelse för vilka som kallas till anställningsintervju. Sammanfattningsvis framhålls att det 

finns en chans att metoden tillsammans med de aktiva åtgärderna kan inskränka den 

strukturella diskriminering som sker i rekryteringsprocessen, och att det därmed finns hopp 

om ett mångkulturellt samhälle där människor oavsett hudfärg, namn eller etnisk tillhörighet 

får lika chans att lyckas på arbetsmarknaden. Den största utmaningen för att mångfalden ska 

öka på de svenska arbetsplatserna är viljan till förändring.  

 

Avslutningsvis hade det inför en framtida studie varit intressant att undersöka hur kravet på de 

aktiva åtgärderna efterlevs och utifrån detta undersöka hur kontrollen av arbetsgivarens arbete 

med de aktiva åtgärderna fungerar och bidrar till att lagreglerna får genomslag. 
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