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Abstract 
The inspiration for this essay started with my own experience of an issue within 

personal assistance. I witnessed a situation where a user expressed a reluctance to 

receive support from personal assistants with another ethnicity. There is something 

called “self-determination” which is a statutory right who follows from the legal act 

named Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personal 

assistance is one of many supports people with disabilities can be entitled to within the 

rights of LSS and when it comes to personal assistance especially, the user’s right to 

self-determination is significant. According to the right of self-determination the user 

should be given considerable influence when the employer hires the personal assistant. 

The problematic aspects of this is when the user require someone, or express an 

aversion of someone, with a certain ethnicity. The self-determination can therefore 

collide with another strong law which is the discrimination act (Diskrimineringslagen, 

DL). Since special treatment because of ethnicity is forbidden according to DL, the 

main question this essay aims to investigate is how to interpret these two legislations 

when they collide in this type of situation. Different interpretations cause employers to 

act differently which leads to different opportunities for assistants and users depending 

on the municipality they live in, therefore it is an important question which needs to be 

investigated. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
”Personlig assistent tvingades köpa knark med brukare”1 är en av flera rubriker som 

rapporterar svårigheter inom personlig assistans. Flera studier och rapporter har gjorts 

som lyfter problemet som uppstår när personliga assistenter tvingas utföra eller hjälpa 

brukaren med saker som anses oetiskt. Exempel som har lyfts är om assistenten ska 

hjälpa en tonåring att tjuvröka, om assistenten ska hjälpa brukaren med sina sexuella 

behov osv.2 Listan kan göras lång på saker som människor utan funktionsnedsättning är 

fria att själva ta beslut om men som en funktionsnedsatt person behöver assistans för. 

Brukarens rätt att bestämma över sig själv och sin vardag finns uttryckt som 

”självbestämmande” i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det 

innebär att brukaren ska ges så stort inflytande som möjligt över sina insatser.  

 

Efter att ha arbetat inom funktionsstödsförvaltingen väcktes en nyfikenhet för en fråga 

som berör just självbestämmanderätten och som jag upplevde problematisk. Det handlar 

dock inte om hur insatsen ska utföras som redan är studerat utan om vem som ska utföra 

den. Det uppstår nämligen situationer då brukaren uttrycker en ovilja av att ha en 

assistent med viss etnisk tillhörighet. Personlig assistans är en form av insats som är ett 

väldigt personligt utformat stöd där brukarens behov står i centrum och där insatsen 

formas utefter brukarens individuella svårigheter. Den personliga assistenten arbetar tätt 

med brukaren och det lyfts fram i förarbeten till lagen att brukarens rätt till 

självbestämmande är betydande när det gäller personlig assistans, brukaren ska bland 

annat ges stort inflytande över vem som anställs som personlig assistent. Frågan som då 

uppstår är om och när skyddet mot etnisk diskriminering sätter stopp för brukarens 

självbestämmande. 

 

Vad som händer när brukaren inte vill ha en viss personlig assistent av skäl som hänför 

sig till personens etniska tillhörighet är ett relativt outforskat område. Denna ovisshet 

leder till att frågan kan bemötas olika i olika kommuner beroende på om man väger 

självbestämmandet eller förbudet mot diskriminering tyngst. Osäkerheten över lagens 

bestämmelser skulle kunna vara en faktor som påverkar den etniska mångfalden inom 

                                                
1 Silverberg, Josefin, ”Personlig assistent tvingades köpa knark med brukare”, Aftonbladet, 10 oktober 
2018. 
2	Calleman, Catharina, ”En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans?”, svensk juristtidning, 2008. S. 
489-490.	
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dessa arbetsplatser, då rädslan för att ställas inför det problemet kan undvikas genom att 

inte anställa personer med annan etnicitet. 

 

Detta problem ställer alltså två lagar mot varandra som båda är viktiga för två svaga 

grupper i samhället. Brukarens rätt till självbestämmande ställs emot personalens rätt till 

arbete.3 Därför behöver det tydliggöras hur man ska arbeta för att varken kränka 

brukarens rätt till inflytande eller diskriminera arbetstagare på grund av etnicitet. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur Diskrimineringslagen och Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade förhåller sig till varandra då brukarens rätt till 

självbestämmande krockar med personalens rätt till likabehandling inom personlig 

assistans. 

 

Huvudfrågan för denna uppsats är därför följande; Vilket utrymme ger 

diskrimineringslagen för brukarens självbestämmanderätt gällande valet av personlig 

assistent? 

För att kunna besvara frågan behöver ett par underfrågor också studeras. Framförallt är 

följande frågor viktiga; Vad innebär begreppet självbestämmande enligt LSS inom 

personlig assistans? Vad utgör etnisk diskriminering i enlighet med 

diskrimineringslagens bestämmelser? 

 

1.3 Begreppsdefinition 
 
Brukare är ett centralt begrepp för denna uppsats och står för de personer som erhåller 

insatser enligt LSS. Enligt Wolmesjö och Zanderin är begreppet brukare accepterat av 

både handikapporganisationer och de verksamheter som tillhandahåller och utför 

insatserna.4 Ett synonymt begrepp som förekommer är till exempel stödanvändare.5 I 

                                                
3 Calleman, Catharina, ”En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja 
personlig assistent”, Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4, 2008. S. 295. 
4 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, LSS – regelsystem, implementering och realitet, Lund: 
Studenlitteratur, 2009. S. 83. 
5 Se till exempel Lewin, Barbro, för din skull, för min skull eller för skams skull?: om LSS och 
bemötande, Lund: Studentlitteratur, 2011. 
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denna studie ligger fokus på brukare som har insatsen personlig assistans och kommer 

främst vara det som åsyftas när begreppet brukare används. 

 

1.4 Avgränsning 
För att avgränsa studien kommer inte de rättsliga bestämmelserna för barn och unga 

som erhåller insatser enligt LSS undersökas. Gällande personlig assistans kan denna 

utformas på olika sätt, denna studien fokuserar på situationen då brukaren erhåller 

personlig assistans genom kommunal regi och därmed inte då brukaren själv är 

arbetsgivare eller anlitar en privat assistanssamordnare. 

 

1.5 Metod och material 
Studien har utförts utifrån ren rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken syftar till att 

”beskriva, systematisera och tolka gällande rätt”.6 Den gällande rätten som ligger till 

grund för denna uppsats är källor i rättshierarkin vilket innebär lagregler, förarbeten, 

rättspraxis och juridisk doktrin.7 För att besvara frågeställningen har en utredning gjorts 

av gällande rätt genom att ha granskat vad lagen säger, vad syftet med lagen är och hur 

domstolen har tolkat lagen. För att få en djupare förståelse för vad rätten säger krävs ett 

tillförande av doktrin. Detta metodsätt ger en bild av hur de rättsliga källorna 

sammanhänger och kan fylla de luckorna som finns. Doktrinen bidrar också till ett 

nytänkande vilket kan skapa en förståelse för fler frågor som behöver besvaras inom det 

här ämnet.8 Eftersom syftet med denna studie är att undersöka otydligheter i lagen så 

har därmed den rättsdogmatiska metoden varit bäst lämpad för att besvara 

frågeställningen.  

 

1.5.1 Material 
Det material som ligger till grund för utredningen i detta arbete utgår som nämnt ifrån 

rättskällehierarkin. Stor vikt har lagts vid lagtext, förarbeten samt rättspraxis. Det första 

steget för att söka svar på frågeställningen har varit att studera relevant lagtext för att 

sedan gå till lagtextens förarbeten för att få ett mer utförligt svar om hur lagen ska 

tillämpas. Framförallt när det gäller svensk rätt har förarbetena haft en central roll för 

                                                
6 Olsen, Lena, ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, Svensk Juristtidning, 2004. S.111. 
7 Peczenik, Alexander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., 
Stockholm: Fritze, 1995. S. 9. 
8 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 uppl., Stockholm: Norstedts 
juridik, 2014. S. 185. 
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tolkningen av lagtexten.9 Doktrin har använts för att dels hitta viktiga förarbeten, dels få 

en förståelse för vilka internationella och EU-rättsliga källor som är viktiga inom dessa 

ämnen men också för att hitta rättsfall. För att hitta relevant litteratur har sökningar 

gjorts på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek genom sökord så som: 

självbestämmande, LSS, diskrimineringslagen och etnisk diskriminering. För att hitta 

specifika kommentarer i förarbeten om till exempel självbestämmande och 

missgynnande som är centrala begrepp i denna studie så har en datoriserad sökning 

använts, vilket gör att man kan söka på enskilda ord i texten.10 
 

Insamlingen av rättsfall har främst hämtats från arbetsdomstolen men även högsta 

förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans och insamlingen har skett 

genom sökord relaterade till ämnet för uppsatsen på databaserna Infotorg och Zeteo. För 

rättsfall från EU-domstolen har databaserna Curia och EUR-lex använts. Sökord som 

har använts är etnisk diskriminering, språkkrav och personlig assistans. Endast ett fall 

har tagits med som varken berör etnisk diskriminering eller personlig assistans vilket är 

ett fall från Hovrätten då det förs en diskussion om tolkningen av begreppet 

missgynnande. Viktigt att nämna i sammanhanget är att fall från Hovrätten inte är 

prejudicerande.11 

 

Ett fåtal artiklar har använts i uppsatsens inledande del som inte tillhör rättskällorna. 

Dessa artiklar har dock enbart använts i syftet att ge en förståelse för ämnet och används 

inte som grund för analys och slutsats. 

 

1.5.2 Metod- och källkritik 
Svårigheter som har uppstått i arbetet med att undersöka detta ämne utifrån 

rättsdogmatiken är bland annat bristen på material som behandlar det konkreta fallet.12  

Det största problemet med det valda ämnet för denna studie är bristen på rättsfall som 

berör självbestämmande och etnisk diskriminering inom personlig assistans. Genom att 

studera andra fall rörande etnisk diskriminering och göra en analogisk tolkning har en 

förståelse skapats för hur arbetsdomstolen skulle se på etnisk diskriminering även inom 

personlig assistans. Jag har också valt att betrakta hur Justitieombudsmannen (JO) har 

bedömt liknande fall när två målsättningar strider emot varandra för att ha kunnat ta 

                                                
9 Ibid. S. 111-112. 
10 Ibid. S. 211. 
11 Ibid. S. 140. 
12 Ibid. 
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vägledning i min analys. JO diskuterar inte specifikt DL och LSS men uttalandena kan 

användas i diskussionen om hur man gör en avvägning när två intressen går emot 

varandra och vilka principer i lagarna som blir bärande för utgången. 

 

Ett annat problem som kan uppstå är den snabba rättsutvecklingen som kan skapa 

problem när man använder doktrin.13 Diskussioner och analyser av rättsliga källor som 

förs i den juridiska litteraturen kan ha förändrats sen den skrevs. Det har därför krävts 

en egen rättssökning i kombination med läsandet av doktrinen för att avgöra om det som 

sägs fortfarande är relevant. Gällande diskrimineringslagen har förarbeten och rättsfall 

använts från tiden innan nuvarande diskrimineringslag trädde i kraft. Innehållet i den 

tidigare lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering har i princip överförts till 

nuvarande lag och därför är förarbeten och rättsfall fortfarande av relevans. 

 
  

                                                
13 Ibid. S. 186.	
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2 FN, ILO & EKMR 
Sverige är medlem i FN, ILO och Europarådet vilket medför att Sveriges lagstiftning 

ska överensstämma med internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter. 

 

En av de konventioner som Sverige har ratificerat är FN:s konvention om avskaffande 

av alla former av rasdiskriminering som syftar till att bekämpa diskriminering som 

hänför sig till ras. Vidare har Sverige även ratificerat FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter som ger varje person ett likvärdigt skydd mot 

diskriminering. Denna konvention bekräftar också alla människors rätt till 

självbestämmande vilket framgår av första artikeln. En annan konvention som också 

står för både skyddet mot diskriminering men också rätten till självbestämmande är 

FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

 

Till sist har Sverige även ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning vilket är en konvention som bygger på flera principer som räknas 

upp i artikel 3. Principer som nämns här är bland annat respekt för individuellt 

självbestämmande, frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende.  

 

ILO-konventionen nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning är också en konvention som är ratificerad av Sverige och utgör ett förbud 

mot bland annat diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Ytterligare en ILO-

konvention är nummer 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens 

initiativ som stadgar att bland annat etnisk tillhörighet inte är ett giltigt skäl för 

uppsägning. 

 

En väldigt viktig konvention som står för mänskliga rättigheter är Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) som 

bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och gäller som svensk lag.14 I 

artikel 3 fastställs vilka principer som är genomgående i konventionen, här räknas bland 

annat individuellt självbestämmande och en innefattande frihet att göra egna val upp. Vi 

hittar ett förbud mot diskriminering även i denna konvention. 

 

                                                
14 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 5 uppl., Stockholm: Wolters kluwer, 2017. S. 96-97. 
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3 EU-rätt 
Förbudet mot diskriminering finns även i ett flertal EU-rättsliga källor. Dels har vi 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) 

som är juridiskt bindande och innehåller diskrimineringsförbud och rättigheter som EU 

ska respektera. Sedan är också Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

(FEUF) av vikt då det enligt artikel 18 är förbjudet att diskriminera på grund av 

nationalitet. Enligt artikel 19 i FEUF har unionen rätt att vidta åtgärder mot 

diskriminering på grund av kön, ras etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Tillsammans med vissa EU-direktiv har 

dessa EU-rättsliga bestämmelser haft en stark påverkan på dagens 

diskrimineringslagstiftning.15 Två viktiga direktiv som låg till grund för lagändringarna 

2003 och som hade stor betydelse för just skyddet mot etnisk diskriminering var 

direktivet mot etnisk diskriminering samt arbetslivsdirektivet. 16 Nedan redogörs för 

huvuddragen i dessa direktiv.  

 

3.1 Direktiv 2000/43/EG 
Detta är det så kallade direktivet mot etnisk diskriminering. I artikel 1 där syftet med 

direktivet fastställs framgår att direktivet syftar till att bekämpa diskriminering på grund 

av ras eller etniskt ursprung för att genomföra principen om likabehandling i 

medlemsstaterna. 

 

I artikel 2 definieras diskriminering och direktivet räknar där upp direkt och indirekt 

diskriminering, trakasserier samt instruktioner att diskriminera. I artikel 4 finns en 

undantagsregel från artikel 2 som säger att särbehandling som föranleds av en egenskap 

som har samband med ras eller etniskt ursprung inte ska utgöra diskriminering, om det 

är en egenskap som krävs av verksamheten och förutsatt att målet är legitimt och kravet 

är proportionerligt. 

 

3.2 Direktiv 2000/78/EG 
Det så kallade arbetslivsdirektivets syfte är att bekämpa diskriminering i arbetslivet på 

grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning vilket 

framgår i artikel 1. Notera att detta direktiv räknar upp en uttömmande lista på 

                                                
15 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: En kommentar, 2. Uppl., Stockholm: 
Norstedts juridik, 2015. S. 27. 
16 Iseskog, Tommy, Diskrimineringslagen i arbetslivet, Stockholm: Talentum fakta, 2008 S. 10.	
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diskrimineringsgrunder och etnisk diskriminering är inte en av dem. Direktivet tar dock 

upp religion eller övertygelse och detta samt etnisk tillhörighet kan vara svårt att 

urskilja och därför har dessa båda diskrimineringsgrunder i den svenska 

diskrimineringslagen ansetts komplettera varandra.17 

 

I artikel 2 stadgar även detta direktiv att diskriminering utgörs av direkt och indirekt 

diskriminering samt trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direktivet fastställer 

samma undantagsregel i artikel 4 som återfinns i direktivet mot etnisk diskriminering. 

 
 

  

                                                
17 Fransson & Stüber, 2015, s. 104. 
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4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387) 
4.1 Bakgrund 
År 1989 fick handikapputredningen i uppgift att undersöka bland annat kommunernas 

insatser för människor med funktionshinder. Syftet med utredningen var att få underlag 

för ytterligare reformer inom det socialpolitiska område som omfattar människor med 

svåra funktionshinder. Utifrån handikapputredningens slutbetänkande lade regeringen 

fram en proposition som innehöll förslag till en omfattande reform av 

handikappolitiken. Reformen bestod av två nya lagar, dels lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) som 

nu är ersatt av kap. 51 i Socialförsäkringsbalken.18 

 

4.2 Lagens mål och syfte 
LSS är en så kallad rättighetslag vilket innebär att det är en definierad personkrets som 

har rätt till vissa bestämda insatser och dessa personer har rätt att överklaga angivna 

rättigheter enligt denna lag.19 Målet med LSS ställer högre krav än till exempel insatser 

som ges enligt Socialtjänstlagen (SoL). LSS har ”goda levnadsvillkor” som mål till 

skillnad från SoL där ”skäliga levnadsvillkor” är målet. När det handlar om skäliga 

levnadsvillkor så tas hänsyn till de resurser som finns till förfogande, vilket inte får ha 

någon betydelse för insatser enligt LSS. Det här innebär att LSS medför en större 

självbestämmanderätt än SoL och enligt Barbro Lewin har detta inneburit en 

maktförskjutning från personalen till brukaren.20 

 

Två begrepp som är fundamentala för LSS är ”valfrihet och integritet” som går in i 

varandra. Begreppen är sammanlänkade genom att valfriheten stärker den enskildes 

integritet.21 

 

Målet med lagen är att personer som omfattas av lagen ska få möjlighet att leva som 

andra.22 De grundläggande principerna för detta mål är tillgänglighet, inflytande, 

delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.23 Med principen om 

                                                
18 Bergstrand, Bengt Olof, LSS 2012: stöd och service till vissa funktionshindrade, Höganäs: Komlitt, 
2012. S. 7. 
19 Ibid. S. 8. 
20 Lewin, 2011. S. 16. 
21 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
22 5 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 
23 Prop. 1992/93:159 s. 171. 
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kontinuitet menas att brukaren och brukarens familj ska känna sig säkra i att stödet inte 

plötsligt upphör eller förändras.24 Om en person har rätt till insatser, alltså får sin 

begäran om insats beviljad, så ska personen få insatserna som den har rätt till. Att 

kommunen har brist på resurser är inte ett skäl till att avslå en begäran om insatser.25 

 

Insatsen ska sedan utformas till brukarens individuella behov samt enligt 

närhetsprincipen vilket innebär att insatserna ska vara lättillgängliga för brukaren. Det 

är tillåtet att neka brukaren insatser om behovet tillgodoses på annat sätt, men då måste 

behovet redan tillgodoses på annat sätt, det räcker alltså inte att det finns en möjlighet 

att insatserna skulle kunna tillgodoses på annat sätt.26 

 

4.3 Personkretsen 
Lagens personkrets anges i 1 a § LSS och medför rättigheter till personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som inträffat under personens utvecklingsperiod, det 

behöver alltså inte vara medfödda nedsättningar. Funktionsnedsättningen måste vara av 

den grad att personen behöver stöd och service i vardagen. Den innefattar även personer 

som på grund av en hjärnskada har fått ett bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder, det kan handla om yttre våld eller sjukdomsburna hjärnskador så som 

tumörer. Till sist kan personer omfattas av lagen som har varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionshinder som är stora och medför betydande svårigheter i vardagen. 

Det innebär att personen har ett omfattande behov av stöd och/eller service, detta 

bedöms oberoende av orsaken till funktionshindret. Dock omfattas inte personer där 

funktionshindret beror på ett normalt åldrande.27 

 

4.4 Självbestämmande 
6 § i LSS fastställer brukarens rätt till självbestämmande. Bestämmelsen fastställer att 

verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet, vilket innebär en respekt för den enskildes egna önskningar och behov. Enligt 

samma paragraf framgår det att brukaren i största möjliga utsträckning ska ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Om brukaren begär att en viss 

                                                
24 Ibid. S. 45. 
25 Bergstrand, 2012, s. 27. 
26 Prop. 1992/93:159  S. 172.	
27 Erman, Margareta, LSS – en vägledning, Stockholm: Kommentus, 2015. S. 23-26. 
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person ska anlitas för att ge insatser bör detta om möjligt tillgodoses.28 Bestämmelsen 

ger dock inte den enskilde rätt att bestämma vem som ska anställas.29 

 

Självbestämmanderätten återfinns i både LSS och den liknande lagen SoL, men i LSS 

kompletteras kravet med att brukaren i största möjliga utsträckning ska ges inflytande 

och medbestämmande över de insatser som ges, en bestämmelse som alltså inte finns i 

SoL.30 

 

I handikapputredningen diskuteras begreppet självbestämmande ur ett etiskt perspektiv 

där förslaget grundas på den humanistiska människosynen. Det innebär att människan 

inte ska ses som ett objekt eller ett föremål för åtgärder utan ska betraktas som en 

person med ett värde i sig. Alla människor har samma värde och samma mänskliga 

rättigheter.31 Människans värde respekteras genom att lagstiftning slår fast rätten till 

integritet. Att kunna formulera och försvara rätten till integritet är detsamma som rätten 

till självbestämmande. Om en person, av t.ex. psykiska besvär, inte själv kan utöva 

rätten till självbestämmande blir personen beroende av att rätten kan utövas av andra, 

t.ex. anhöriga eller personal.32 

 

4.5 Personlig assistans 
Personlig assistans ges till personer som har en varaktig funktionsnedsättning, men 

funktionsnedsättningen ska medföra att personen behöver hjälp med till exempel sin 

personliga hygien, att klä sig, att äta, att kommunicera med andra eller andra aspekter 

som kräver att personen som ska ge insatserna har ingående kunskaper om brukaren.33 

En brukare som har fått beviljad personlig assistans har valet att få ersättning för att 

själv kunna ordna insatsen istället för att få hjälp genom kommunen, men det är 

kommunens ansvar att betala ut denna ersättning. Brukaren kan alltså själv välja att vara 

arbetsgivaren, låta kommunen sköta tillsättandet av assistent eller anlita en privat 

assistansanordnare.34 Dock visar statistik att det vanligaste är att brukaren har 

kommunen som assistanssamordnare.35 Den personliga assistenten ersätter inte 

                                                
28 Prop. 1992/93:159 s. 174. 
29 Erman, 2015, s. 54. 
30 SOU 2008:77, s. 260. 
31 SOU 1991/46, s. 122-123. 
32 Ibid. S. 125.	
33 9 a § 1 st. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 
34 Wolmesjö & Zanderin, 2009, S. 116-117. 
35 SOU 2005:100, S. 80. 
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hemtjänsten som innefattar till exempel städning och inköp, syftet med den personliga 

assistansen är att insatserna ska utföras tillsammans med brukaren.36 

 

Gällande insatsen personlig assistans uttrycker förarbeten till lagen att rätten till 

självbestämmande över hur och när insatsen ska ges är hög. Det framgår att brukare 

som har ett mycket omfattande behov av stöd och/eller som är i behov av stöd av privat 

karaktär, som till exempel hjälp med den personliga hygienen, bör ha rätten att ha ett 

avgörande inflytande på vem som ska ge assistans då insatsen bör ges av någon som 

brukaren har förtroende för.37 Detta uttrycks även i handikapputredningens förslag till 

införandet av personlig assistans där vikten av att brukaren känner förtroende för 

assistenten framgår.38 Brukaren ska ges stort inflytande över sina insatser och om 

brukaren vill ha särskilda insatser så ska detta ges. Landstingen och kommunerna ska 

upprätta individuella planer, om brukaren begär det, som redogör för de insatser som 

brukaren har beslutat om. Anledningen till att brukaren ska kunna besluta om särskilda 

insatser är för att ges en möjlighet till ett så självständigt och oberoende liv som 

möjligt.39 Den individuella planen bör utgå från brukarens egna mål, intressen och 

önskemål.40 Domstolen har tolkat rätten till assistans restriktivt och lägger stor vikt vid 

att brukaren ska ha ett klart behov av hjälp i dessa situationer för att ha rätt till hjälp och 

att lagen gäller svårt funktionshindrade personer.41 

 

Med anledning av att brukaren själv kan välja att vara arbetsgivare varierar personliga 

assistenters arbetsvillkor i hög utsträckning beroende på vem dem har som arbetsgivare. 

När det kommer till kommunalt anställda personliga assistenter regleras deras 

anställningsvillkor i kollektivavtalet HÖK samt AB, det finns också särskilda 

anställningar genom det så kallade PAN-avtalet vilket gör det möjligt för brukaren att få 

ett större självbestämmande då till exempel en anhörig eller annan bekant kan anställas 

som personlig assistent enligt detta avtal, trots att utbildning etc. saknas.42 De assistenter 

som är anställda i enlighet med HÖK har det starkaste anställningsskyddet då 

huvudregeln är att en arbetstagare ska anställas i enlighet med LAS med endast ett fåtal 

avvikelser gällande t.ex. provanställning och vikariat. PAN-avtalet ger ett betydligt 
                                                
36 Erman, 2015, s. 46. 
37 Prop. 1992/93:159, s. 62-63. 
38 SOU 1991/46, s. 270. 
39 Prop. 1992/93:159, s. 95. 
40 Ibid. S. 96. 
41 Se HFD 2009 ref 57 samt HFD 2015 ref 46.	
42 Wolmesjö & Zanderin, 2009, s. 116-118. 
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sämre skydd då assistenten anställs för begränsad tid, det ger inte rätt till återanställning 

och medför ingen rätt för att tillgodoräkna anställningstid. Reglerna om turordning och 

det fackliga inflytandet går också förlorade genom detta avtal.43 Överlag har brukaren 

minst att säga till om – dvs minst självbestämmande – när det gäller assistans i 

kommunal regi.44  

 

I HFD 2012 ref. 62 ställdes domstolen inför ett fall där en pojke hade sina 

vårdnadshavare som personliga assistenter. På grund av assistenternas agerande 

gentemot pedagogerna utgjorde dem ett arbetsmiljöproblem och fick därmed inte vara 

med pojken i skolan. Kommunen beslutade då att dessa assistenter inte skulle tillåtas i 

skolan. HFD konstaterar att det i och för sig innebär en begränsning av pojkens rätt att 

välja assistent men eftersom kommunen inte inskränker på rätten till insatsen strider 

beslutet därför inte mot lagen. Domstolen menar att pojken fortfarande har rätt till 

insatsen personlig assistans under skoltid, inskränkningen innebär att det enbart är 

vårdnadshavarna som inte får vara assistenter under tiden i skolan. 

 

  

                                                
43 Ibid. S. 127. 
44 SOU 2008:77, s. 482. 
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5 Diskrimineringslagen (2008:567) 
Syftet med diskrimineringslagen (DL) anges i 1 kap. 1 § och innebär att lagen ska 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Diskrimineringsförbuden är ömsesidiga, det innebär att gällande t.ex. etnisk 

diskriminering så är det förbjudet att diskriminera både den som är etniskt svensk likväl 

som det är förbjudet att diskriminera den som har en utländsk etnicitet.45 

 

Vidare kan diskriminering ske på olika sätt enligt lagens definitioner. Det kan vara 

direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 

trakasserier och instruktioner att diskriminera.46 

 

5.1 Etnisk tillhörighet 
Skyddet mot etnisk diskriminering kom först 1994 genom Lagen om åtgärder mot 

etnisk diskriminering och innehöll bland annat förbud mot direkt och indirekt 

diskriminering. Lagen har sedan ändrats i syfte att implementera direktiv 2000/43/EG 

samt 2000/78/EG men det var vid detta tillfälle fortfarande en enskild lag. Tillslut kom 

ett förslag på att lägga ihop samtliga diskrimineringslagar till en samlad, vilket ledde till 

dagens diskrimineringslag där etnisk tillhörighet definieras som ”nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” enligt 1 kap. 5 § 1 st. 3p. DL.47 

Skyddet mot etnisk diskriminering förändrades inte i övergången, det enda som 

förändrades var vissa ordval, till exempel tog man bort ordet ”ras” i den nya lagen.48 

 

Gällande ordet hudfärg i definitionen menas utseende i allmänhet, att någon har ett 

”utländsk utseende” kan alltså också omfattas av lagens bestämmelser.49 Språket faller 

också under bestämmelsen. Språkkrav kan utgöra indirekt diskriminering om det 

uppställs som till exempel ”goda kunskaper i svenska”, ställer man istället krav på 

svenska som modersmål bör det kunna ses som direkt diskriminering.50 

 
                                                
45 Calleman, Catharina, ”En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja 
personlig assistent”, 2008. s. 299. 
46 1 kap. 4 §, Diskrimineringslag (2008:567). 
47 Iseskog, 2008, s. 10-12. 
48 Ibid. S. 15-16. 
49 Fransson & Stüber, 2015, s. 101. 
50 Ibid. S. 103. 
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I tidigare definition av etnisk tillhörighet inkluderades även termen ”trosbekännelse” 

men genom införandet av arbetslivsdirektivet lades diskrimineringsgrunden ”religion 

eller annan trosuppfattning” till och där inkluderas begreppet trosbekännelse. Skillnaden 

mellan etnisk tillhörighet och religion är dock diffus så båda grunderna kan därmed bli 

tillämpliga vid samma diskrimineringsförfarande.51 

 

5.2 Direkt och indirekt diskriminering 
5.2.1 Direkt diskriminering 
DL uppställer missgynnande som ett av rekvisiten som ska vara uppfyllt för att direkt 

diskriminering ska föreligga. Ett missgynnande innebär att någon (till exempel en 

arbetstagare) hamnar i ett sämre läge eller går miste om en förbättring. Avgörande för 

om ett missgynnande föreligger är om det medför en negativ effektiv. Vilken orsak som 

ligger bakom förfarandet är inte avgörande för om det är ett missgynnande eller ej. En 

missgynnande behandling kan både innebära aktivt handlande eller en underlåtenhet att 

handla. Obehag och personligt lidande på grund av trakasserier kan också innebära 

missgynnande.52 

 

Ett missgynnande är inte begränsat till en viss typ av handlingar utan kan avse alla 

åtgärder av någon betydelse som en arbetsgivare vidtar gentemot en arbetstagare eller 

någon annan i lagens personkrets. Det innefattar alla sorters beslut som arbetsgivaren 

kan fatta inom arbetsledningsrätten. Missgynnande kan således handla om t.ex. 

omplacering, uppsägning eller beslut om befordran.53 

 

Utöver missgynnandet krävs det för avgörandet om diskriminering föreligger att den 

som eventuellt har blivit diskriminerad jämförs med hur någon eller några andra har 

blivit eller skulle ha blivit behandlade i samma situation. Jämförelsen görs med en 

annan existerande person, men om det inte skulle finnas en verklig person att jämföra 

med så kan jämförelsen ske med en så kallad hypotetisk jämförelseperson.54 

 

Det tredje rekvisitet som ska vara uppfyllt är orsakssambandet mellan missgynnandet 

och diskrimineringsgrunden. Finns det en avsikt att missgynna någon på grund av 

tillhörigheten till en av diskrimineringsgrunderna så är detta ett starkt orsakssamband. 
                                                
51 Ibid. S. 104.	
52 Prop. 2007/08:95, s. 486-487. 
53 Ibid. S. 498-499 
54 Ibid. S. 487 
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Ett orsakssamband kan dock även utgöras av att någon missgynnar någon annan för att 

tillmötesgå en tredje persons önskemål. Ett exempel som framgår av propositionen är 

om en hyresvärd nekar en person med en viss hudfärg att hyra en lägenhet på grund av 

att övriga hyresgäster har en motvilja till att få en granne med en annan etnisk 

tillhörighet. Trots att avsikten är att gynna eller bespara någon ett obehag så blir 

effekten negativ för personen som t.ex. nekas att hyra en lägenhet och därmed finns det 

ett orsakssamband mellan handlingssättet och diskrimineringsgrunden.55 

 

5.2.2 Indirekt diskriminering  
Gällande indirekt diskriminering innebär det att arbetsgivare tillämpar en bestämmelse, 

kriterium eller förfaringssätt som verkar neutralt men som i praktiken gör att personer 

som tillhör en viss diskrimineringsgrund har svårare att uppfylla kraven som 

arbetsgivaren ställer än vad andra har, eller att bestämmelsen/förfaringssättet medför en 

negativ effekt för en viss grupp jämfört med andra.56 

 

I bedömningen av om ett missgynnande föreligger krävs det att bedömningen sker i 

jämförelse med personer av till exempel motsatt kön. Skillnaden i hur möjligheten ser ut 

för att uppfylla en bestämmelse eller kriterium mellan de grupper man jämför bör vara 

betydande för att den ena gruppen ska anses vara missgynnad.57  

 

För bedömningen om indirekt diskriminering föreligger görs även en intresseavvägning. 

För att en åtgärd som typiskt sett medför negativa effekter för en grupp ska vara tillåten 

så krävs det att två krav är uppfyllda. Dels ska syftet vara objektivt sätt godtagbart och 

dels ska syftet vara tillräckligt viktigt för att kunna motivera att det ges företräde 

framför principen om icke-diskriminering. Om det finns andra sätt att uppnå detta syfte 

utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering. Ett förekommande objekt för 

indirekt diskriminering kan vara språkkrav som arbetsgivaren ställer i samband med 

rekryteringsprocessen. 58 I AD 2005:98 konstaterar domstolen att det avgörande inte är 

vilka språkliga kunskaper som personen i fråga faktiskt hade utan det avgörande är vad 

han lyckades visa under anställningsförfarandet. Domstolen dömde till arbetsgivarens 

fördel, dvs. att personen inte nådde upp till de ställda språkkraven och kraven var inte 

för högt ställda. Likaså i AD 2008:47 dömde domstolen att i ett arbete som kräver intern 
                                                
55 Ibid. S. 488 
56 1 kap. 4 § 2 p. DL. 
57 Prop. 2007/08:95, s. 490.	
58 Ibid. S. 490-491. 
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och extern kontakt med kunder i företagets reception är det självklart att det bör krävas 

så pass goda språkkunskaper att kommunikationen kan ske felfritt så att 

arbetsuppgifterna kan genomföras på ett felfritt sätt, därför var det inte heller i detta fall 

för högt ställda krav. 

 

5.3 Instruktioner att diskriminera  
I 1 kap. 4§ 6p. DL anges instruktioner att diskriminera som en punkt som kan utgöra 

diskriminering. Den innebär att en order eller instruktion om att diskriminera lämnas till 

någon som står i lydnads- eller beroendeställning eller till en uppdragstagare.  

 

Själva kärnområdet där förbudet bör tillämpas är i de fall det där det finns någon form 

av lydnads- eller beroendeställning. Det tydligaste exemplet är när arbetsgivaren lämnar 

instruktioner åt en arbetstagare eller flera. Att enbart applicera förbudet inom sådana 

situationer har regeringen ansett vara för snäv tolkning. Som exempel på när förbudet 

bör gälla är även fall då en arbetsgivare ger anvisningar till arbetsförmedlingen att t.ex. 

inte anställa personer med viss etnicitet, eller när en ägare ger instruktioner till en 

fastighetsmäklare att inte sälja till en viss typ av personer. Detta innebär att även 

relationer som går utanför kärnområdet men som utmärks av att den ena parten som tar 

emot instruktionen har åtagit sig att fullgöra ett uppdrag såsom att utföra en tjänst eller 

lämna viss service omfattas av bestämmelsen.59 

 

Det framgår vidare att bestämmelsen dock inte heller ska tolkas för extensivt. Exempel 

som ges på situationer där bestämmelsen inte bör tillämpas är då föräldrar önskar en 

viss etnisk tillhörighet hos barnens läkare eller då anställda eller kunder försöker 

påverka en arbetsgivare att diskriminera en viss person.60 

 

Det uttrycks också i propositionen att en instruktion kräver ett missgynnande precis som 

vid övrig definition av diskriminering. Det betyder att en instruktion som inte får effekt 

inte heller ska omfattas av diskrimineringsförbudet.61 

 

                                                
59 Prop. 2002/03:65, s. 100-101. 
60 Ibid. S. 101.	
61 Ibid. S. 101-102. 
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5.4 Berättigad särbehandling 
Enligt 2 kap. 2 § 1p. DL framgår att särbehandling kan vara berättigat om 

särbehandlingen föranleds av en egenskap som utgör ett avgörande yrkeskrav som har 

ett berättigat syfte och är ett lämpligt krav för att uppnå syftet.  

 

Denna bestämmelse har stått inför ett flertal ändringar under årens gång, från att enbart 

inrikta sig på särbehandling på grund av kön kan bestämmelsen nu även appliceras på 

andra diskrimineringsgrunder. Genom ändringen som gjordes i samband med 

implementeringen av direktiv 2000/43/EG samt direktiv 2000/78/EG ändrades lagtexten 

till att särbehandling kunde vara berättigat om särbehandlingen är ”nödvändig på grund 

av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs”.62 2007 riktade EG-

kommissionen ett så kallat motiverat yttrande till Sverige på grund av ett felaktigt 

genomförande av direktivet mot etnisk diskriminering. Det felaktiga genomförandet 

handlade bland annat om att den svenska lagen inte medförde ett krav om att 

egenskapen som får ligga till grund för särbehandling ska utgöra ”ett verkligt och 

avgörande yrkeskrav”. Det här menade EG-kommissionen kunde uppfattas som att 

lagen medger många fler undantag än direktivet.63 I diskrimineringskommitténs 

betänkande konstateras att trots den nya anpassningen av undantaget ska regelns 

innebörd vara densamma. Tidigare uttalanden i förarbeten ska därmed fortfarande 

gälla.64  

 

Undantagsregeln ska tillämpas snävt vilket innebär att det endast är de 

yrkeskvalifikationer som är absolut nödvändiga för verksamhetens arbete som kan 

innebära berättigad särbehandling. Det nämns i propositionen olika exempel på när 

denna undantagsregel kan komma att bli tillämplig, ett av exemplen är när det gäller 

verksamheter som tillhandahåller personliga tjänster åt personer ur en viss etnisk grupp 

för att främja deras sociala välfärd. Om en tjänst i en sådan verksamhet bäst kan utföras 

av någon som tillhör samma etniska grupp så ska särbehandling vara tillåten.65 

 

 

                                                
62 Calleman, Catharina, ”En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja 
personlig assistent”, 2008. s. 303. 
63 Prop. 2007/08:95, s. 156-157. 
64 SOU 2006:22, s. 415. 
65 Prop. 2002/03:65, s. 186.	
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6 Rättspraxis 
6.1 Missgynnande 
6.1.1 AD 2003 nr 55  
I det här avgörandet diskuteras en arbetstagare (I.P.) vars tidsbegränsade anställning 

skulle löpa ut vid årsskiftet och hon fick veta att hon inte skulle bli erbjuden en förlängd 

anställning. Ett tiotal andra arbetstagare fick dock erbjudande om fortsatt anställning i 

form av tillsvidareanställning eller nya tidsbegränsade anställningar. I.P. hävdar att 

anledningen till att hon inte fick erbjudandet härrör sig till hennes etniska ursprung då 

hon i övrigt har alla yrkeskvalifikationer för tjänsten. Enligt DO har I.P. blivit 

missgynnad eftersom hon har blivit mindre förmånligt behandlad i förhållande till 

personer med annat etniskt ursprung.  

 

Domstolen gör bedömningen utifrån lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering. 

Genom att I.P. inte har fått valmöjligheten att ta ställning till ett erbjudande om fortsatt 

anställning som övriga fick så gör domstolen bedömningen att detta har inneburit en 

nackdel för henne och därmed ett missgynnande. Trots detta har arbetsgivaren kunnat 

visa på andra omständigheter som har legat till grund för beslutet att inte erbjuda I.P. 

fortsatt anställning som inte har med hennes etniska tillhörighet att göra. Domstolen 

avslår DO:s talan om etnisk diskriminering. 

 

Det finns flera domar som berör etnisk diskriminering där diskussionen om 

missgynnande förs. Gemensamt för många av de domar där missgynnande-rekvisitet 

anses vara uppfyllt är att personen inte har fått anställning eller har blivit av med sin 

anställning genom en uppsägning. 66 

 

6.1.2 AD 2005 nr 21 
I detta fall ansågs missgynnande-rekvisitet inte vara uppfyllt. Arbetstagaren, A.Ö., 

arbetade inom ett kommunalt äldreboende som undersköterska men hade också fått 

uppdraget som aktiverare vilket innebär att hon skulle aktivera de boende genom att 

hitta på fritidsaktiviteter. A.Ö. tillhör Jehovas vittnen och kunde därför inte delta i 

aktiviteter som hade med vissa högtider att göra. Av denna anledning fråntogs hon 

uppdraget som aktiverare men hon hade fortfarande kvar en annan anställning där hon 

fick gå upp i tjänstgöringsgrad jämfört med tidigare. Trots detta fastställde domstolen 

att det var en nackdel för henne att hon fråntogs detta uppdrag. Men efter en diskussion 
                                                
66 Se till exempel AD 2005:3, AD 2009:16, AD 2009:11, AD 2005:98. 
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kommer domstolen fram till att det är ett rimligt krav som kommunen ställt, att en 

aktiverare ska kunna utföra sådana aktiviteter relaterade till högtider och dessutom gör 

domstolen bedömningen att en annan person som av andra skäl vägrar utföra samma 

arbetsuppgifter också skulle ha blivit behandlad på samma sätt. Därför har A.Ö. inte 

missgynnats enligt lagens bestämmelser.  

 

6.1.3 RH 2008 nr 62 
En annan dom av intresse är en dom från hovrätten där domstolen diskuterar och tolkar 

begreppet missgynnande och huruvida ett missgynnande kan utgöras av enbart den 

subjektiva upplevelsen att något medför ett obehag. Domstolen konstaterar dock att om 

en tolkning skulle göras enbart utifrån den subjektiva upplevelsen så skulle handlingar 

som objektivt sätt inte innebär ett missgynnande medföra skadeståndsskyldighet om 

övriga förutsättningar för diskriminering var uppfyllda. Domstolen fortsätter med att 

detta inte kan ha varit avsett med diskrimineringslagen eftersom det skulle gå emot 

lagens handlingsdirigerande syfte eftersom det skulle göra det omöjligt att förutse vilka 

handlingar som ska förhindras av verksamhetsutövaren. Med bakgrund av detta ska 

begreppet missgynnande förstås som en behandling som både på objektiva grunder kan 

sägas leda till skada eller nackdel för den enskilde och som får effekten av t.ex. en 

obehagskänsla. 

 

6.2 Kundkretsens betydelse  
6.2.1 AD 2009 nr 4 
I detta fall från AD diskuteras först och främst huruvida en arbetstagare har utsatts för 

trakasserier som hänför sig till hans etniska tillhörighet av övriga kollegor. Sedan 

diskuteras även frågan om det har funnits skäl för omplacering av mannen på grund av 

samarbetssvårigheter med kollegorna. Domstolen gör här ett uttalande om när 

bedömningen sker så måste det beaktas för vems nytta verksamheten bedrivs. I detta 

fallet är det en verksamhet som bedrivs för brukare enligt LSS. 

 

Domstolen fortsätter sitt resonemang med att konstatera att eftersom brukarna i detta 

boendet har intellektuella funktionsnedsättningar och svårigheter att kommunicera så är 

de extra känsliga för förändringar och olika stämningslägen, de befinner sig i en särskilt 

utsatt situation. Slitningar i personalgruppen kan därmed få större konsekvenser i denna 

verksamhet än vad man kan räkna med i andra fall. Domstolen konstaterar också att när 

samarbetssvårigheter åtgärdas genom en omplacering måste omplaceringen av just den 
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arbetstagaren vara adekvat. En avvägning måste också göras mellan arbetsgivarens 

intresse av att inom ramen för sin arbetsledningsrätt organisera arbetskraften på ett för 

honom lämpligt sätt och arbetstagarens intresse av att inte behöva flyttas mot sin vilja. 

Många gånger är förflyttning det lämpligaste sättet att komma tillrätta med ett 

relationsproblem. 

 

6.2.2 AD 2015 nr 9  
Frågan i detta mål handlar om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en 

personlig assistent och vad brukarens inställning till den personliga assistenten har för 

betydelse. I detta fall tillhandahålls insatsen via ett assistansbolag och inte av 

kommunen men domstolen drar en parallell till kommunen vilket gör delar av fallet 

relevant att ta med i denna diskussion. 

 

I just detta fall kom domstolen fram till att det inte förelåg saklig grund för uppsägning 

då brukarens missnöje för den personliga assistenten fördes fram genom en tredje part 

och inte genom brukarens eget vittnesmål. Bolaget har därmed inte kunnat styrka 

varken att assistenten har misskött arbetsuppgifterna eller att brukaren inte längre 

önskade assistans från den assistenten, men domstolen diskuterar dock vikten av 

brukarens åsikter om personalen. Domstolen konstaterar att det är av allra största vikt att 

vårdtagare och anhöriga kan lita på de personer som ett bolag, precis som en kommun, 

har anställda för att utföra vårdarbete. Vidare konstaterar domstolen att anställningen 

som personlig assistent ställer krav på att samarbetet och relationen mellan den 

personliga assistenten och brukaren fungerar. Detta har betydelse för huruvida saklig 

grund för uppsägning föreligger. 

 

6.2.3 C-54/07 
I detta mål från EU-domstolen diskuteras ett fall som berörde en arbetsgivare vars 

verksamhet handlade om att installera vissa produkter i kundernas hem. Arbetsgivaren 

påstod att kunderna är negativt inställda till personer med viss etnicitet och kommer inte 

att vilja ta emot tjänster från dessa människor, därav kommer verksamheten gå i 

konkurs om arbetsgivaren anställer personer med annan etnicitet. Därför uttryckte 

arbetsgivaren i en jobbannons att han inte kommer att anställa personer med en viss 

etnicitet. Huruvida detta strider mot direktiv 2000/43/EG gällande direkt diskriminering 

diskuteras av EU-domstolen. 
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Domstolen konstaterar att det inte spelar någon roll att det inte finns någon som faktiskt 

har diskriminerats i detta fall. Det faktum att arbetsgivaren har gjort detta offentliga 

uttalande är tillräckligt för att avskräcka personer med viss etnicitet att ansöka till jobbet 

vilket utgör direkt diskriminering.67 Betydelsen av kundernas åsikter nämns inte i 

domen, men i förslaget till domen nämner generaladvokat Poiares Maduro att 

argumentet med kundernas åsikter är totalt irrelevant för frågan huruvida direktivet är 

tillämpligt.68  

 

6.2.4 C-188/15 
Ett liknande fall där kundernas åsikter tas upp är ett mål från EU-domstolen gällande en 

uppsägning av en kvinna på grund av att hon bar muslimsk huvudduk mot kundens 

vilja. Frågan som domstolen ska ta ställning till är huruvida en arbetsgivares vilja att ta 

hänsyn till en kunds önskemål att en tjänst inte längre ska utföras av en arbetstagare 

som bär muslimsk huvudduk utgör ett verkligt och tvingande yrkeskrav i enlighet med 

arbetslivsdirektivet.69 Domstolen konstaterar att det inte är grunden för särbehandlingen 

som måste utgöra ett verkligt och avgörande yrkeskrav utan det är en egenskap som har 

samband med grunden.70 Det är vidare under väldigt begränsade omständigheter som en 

egenskap som avser bland annat religion kan utgöra ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav.71 Domstolen fastställer också att ett ”verkligt och avgörande yrkeskrav” 

innebär objektiva krav som ställs av yrkesverksamhetens natur eller det sammanhang 

där den utförs. Det omfattar inte subjektiva överväganden, som arbetsgivarens vilja att 

ta hänsyn till en kunds särskilda önskemål.72 

 

 

7 JO om lagkollisioner 
För att få vägledning i hur en lagkollison av detta slag ska hanteras har studien 

kompletterats med en granskning av två fall som tas upp i en ämbetsberättelse ifrån 

justitieombudsmannen (JO). Ämbetsberättelserna är inte rättsligt bindande men det kan 

användas som underlag för en diskussion om hur en lagkollision av detta slag kan 

hanteras och hur det eventuellt skulle hanteras om det tas upp i en domstol genom att 

                                                
67 Punkt 25. 
68 Generaladvokat Poiares Maduro, förslag till avgörande. Punkt 18. 
69 Punkt 34. 
70 Punkt 37. 
71 Punkt 38. 
72 Punkt 40. 



  
 

 23 

göra en analogisk tolkning på en lagkollision mellan LSS och DL. JO har rätt att göra 

vägledande uttalanden som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig och 

ändamålsenlig.73 

 

I ämbetsberättelse 1989/90 diskuterar JO hur Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) och 

SoL ska tillämpas när de strider mot varandra. Bakgrunden till situationen gäller en 

äldre kvinna som hade hemtjänst enligt SoL i sitt eget hem. Kommunalanställdas 

förbunds skyddsombud beslutade att stänga av kvinnans hem som arbetsplats med stöd 

av AML på grund av att personalen blev trakasserade av brukarens dotter.74 

 

När socialnämnden gör bedömningen för behovet av insatser sätter de tillgängliga 

resurserna vissa ramar, men nämnden får å andra sidan inte avsäga sig sitt yttersta 

ansvar för den enskilde med hänvisning till bristande resurser. När det gäller 

arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att anställda utsätts för fysisk eller psykisk ohälsa. I förarbeten tas det upp 

att det kan uppstå konflikter mellan arbetsmiljölagens krav och socialtjänstens 

skyldigheter att tillgodose olika vårdbehov. I dessa fall bör en lösning kunna 

åstadkommas efter en rimlig avvägning av tyngden hos olika intressen.75 

 

I diskussionen hänvisar JO till ett tidigare ärende som tas upp i samma ämbetsberättelse 

som berör ett liknande fall där AML stod i konflikt med Lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Där konstaterade JO att AML reglerar förhållandet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare vilket står under LVM som reglerar samhällets 

ansvar för att den som har rätt till vård enligt LVM också får den vård som han eller hon 

behöver.76 

 

Med anledning av detta kom JO fram till att det behandlingsansvar som råder för den 

som har tagits in på ett LVM-hem inte kan påverkas av arbetsmiljöskäl. Samma princip 

bör därför gälla i det aktuella fallet, men en skillnad finns mellan SoL och LVM och det 

är att i SoL preciseras inte vilka åtgärder som ska vidtas i ett visst fall. Det innebär att 

socialnämnden kan besluta om en annan insats som tillgodoser behoven om det är så att 

                                                
73 jo.se, ”Riksdagens myndighet”, 17 mars 2015. 
74 JO 1989/99, s. 213. 
75 Ibid. S. 214-215. 
76 ibid. S. 215. 
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en viss insats hindras av arbetsmiljöskäl. Slutsatsen är därmed att nedstängningen av 

arbetet var godtagbart, men bara under förutsättning att brukaren har blivit erbjuden en 

annan typ av insats som tillgodoser brukarens behov.77 

  

                                                
77 Ibid.	
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8 Analys 
Både brukarens rätt till självbestämmande och personalens skydd mot diskriminering är 

två rättigheter som båda är starkt befästa i dagens lagstiftning. Diskrimineringsskyddet 

är dock mer omtalat i olika rättsliga källor och har lyfts i AD ett flertal gånger till 

skillnad från brukarens självbestämmande. Följande analys utreder hur lagarna förhåller 

sig till varandra och hur ett utgången skulle kunna bli vid en rättslig tvist av detta slag. 

 

8.1 Brukarens avgörande inflytande 
I propositionen till LSS framgår det att för brukare som har ett mycket omfattande 

behov av hjälp och som behöver hjälp med till exempel den personliga hygienen ska få 

ett avgörande inflytande på vem som anställs som personlig assistent. Något som lyfts 

både i propositionens resonemang och i handikapputredningen som motiverar brukarens 

rätt att välja personal är att brukaren ska känna förtroende för assistenten.78 Det här är 

en intressant aspekt av diskussionen bakom självbestämmanderätten då den tar sikte på 

en subjektiv bedömning. Många gånger i juridikens texter läggs fokus på att det ska 

betraktas objektivt, till exempel när det gäller missgynnanderekvisitet för 

diskriminering. I domen AD 2015 nr 9 diskuterades brukarens inställning till assistenten 

och där klargjordes att samarbetet dem emellan har betydelse för om saklig grund för 

uppsägning föreligger eller ej vilket ger ett intryck av att samarbetet spelar väldigt stor 

roll. I detta fall handlade de påstådda samarbetsproblemen dock om faktorer som 

grundade sig i att assistenten faktiskt hade gjort fel genom att ha misskött sina 

arbetsuppgifter. Så om assistenten inte missköter sina arbetsuppgifter bör inte saklig 

grund för uppsägning föreligga. Faktum är dock att samarbetet har betydelse och frågan 

är om anledningen till samarbetsproblemen har relevans för brukarens rätt att byta 

assistent. Eftersom brukaren ska känna sig trygg och känna förtroende för den person 

som måste hjälpa brukaren med privata behov bör grunden för samarbetsproblemen inte 

ha så stor betydelse. 

 

8.2 Att neka jobb 
Men vad händer då om brukaren säger ”jag vill ha en assistent som är svensk” redan 

under rekryteringen? Brukaren ska ha ett avgörande inflytande på vem som ger hjälpen, 

men eftersom det är för att brukaren ska känna förtroende för personen så bör det också 

krävas en interaktion för att kunna avgöra detta. Skulle det handla om t.ex. en brukare 
                                                
78	Prop. 1992/93:159, s. 62-63.	



  
 

 26 

som har blivit sexuellt utnyttjad och därmed bara vill ha en man eller kvinna bör det 

gissningsvis kunna uppställas som krav redan vid anställningsförfarandet, men gällande 

krav på etnicitet utan någon grund för det så bör förtroendekänslan rimligtvis testas i 

relationen och inte utifrån ytliga faktorer. Att inte anställa en person på grund av att 

denne har en viss etnicitet har diskuterats i flera rättsfall och att gå miste om ett jobb var 

en vanlig orsak till att någon har ansetts vara missgynnad gällande etnisk 

diskriminering. Fall C-54/07 handlade om en arbetsgivare som uttalade sig redan vid 

rekryteringen att han inte skulle anställa personer av viss etnisk tillhörighet då 

verksamhetens kundkrets var negativt inställd till personer med en viss etnicitet. Det här 

ansåg domstolen var direkt diskriminering och att det skulle ha någon betydelse vad 

kunderna tyckte togs inte ens upp av domstolen. Generaladvokaten nämnde i sitt förslag 

till avgörande att det inte hade någon som helst betydelse vad kunderna ansåg, att 

domstolen inte tog med det som en del i diskussionen tyder på att domstolen instämmer 

i generaladvokatens uttalande. En skillnad mellan kunderna i detta fall och brukare 

enligt LSS är att brukarna har en lagstadgad rättighet att kunna påverka personalen 

vilket inte kunderna i det nyss nämnda fallet hade. 

 

Bestämmelsen om självbestämmande ger dock inte brukaren en enskild rätt att 

bestämma vem som ska anställas.79 Arbetsgivaren har ansvaret att se till att lagar följs 

och att personalen mår bra vilket vi kan se exempel på i HFD 2012 ref 62. Där ville 

pojken ha sina vårdnadshavare som assistenter men detta stoppades av kommunen på 

grund av arbetsmiljöskäl vilket var okej så länge pojken fortfarande fick insatsen 

personlig assistans. Valet av assistenter var alltså inte helt upp till brukaren att 

bestämma när det kolliderade med en annan lag. Om man ger brukaren en fullständig 

rätt att välja personal så tappar arbetsgivaren all möjlighet till påverkan och det blir 

istället brukaren som blir arbetsgivare. Eftersom brukaren faktiskt har valet att själv 

vara arbetsgivare om han eller hon vill anställa personer som inte tillhandahålls via 

kommunen så finns det ingen anledning att brukaren skulle ges en ensamrätt över valet 

av personal inom kommunal regi.80 Därför bör arbetsgivaren kunna ta ett beslut som går 

emot brukarens vilja om till exempel brukarens vilja skulle resultera i ren 

diskriminering. Att inte få jobbet som personlig assistent på grund av sin etniska 

tillhörighet bör därmed klassas som direkt diskriminering så länge övriga rekvisit också 

är uppfyllda. AD 2005 nr 33 visar dock på att även om en företeelse är att klassa som 
                                                
79 Erman, 2015, s. 54. 
80 Wolmesjö & Zanderin, 2009, s. 116-118. 
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missgynnande så räknas det inte som diskriminering om det finns andra skäl till 

arbetsgivarens handling. En fråga som därför hade varit intressant att utreda vidare är 

om det är vanligt förekommande att arbetsgivaren tillgodoser brukarens vilja om 

assistentens etniska tillhörighet genom att dölja den verkliga orsaken till att en person 

inte får jobbet.  

 

8.3 Undantag 
Genom bestämmelsen i 2 kap. 2 § 1p. DL så kan särbehandling vara berättigad. Det 

framgår dock av förarbeten att bestämmelsen ska tolkas snävt vilket innebär att det är få 

yrkeskvalifikationer som kan falla under denna bestämmelse.81 Detta diskuterades i fall 

C-188/15 där domstolen fastslog att ett verkligt och avgörande yrkeskrav innebär 

objektiva krav som verksamheten ställer. En subjektiv bedömning från arbetsgivarens 

sida som vill göra kunden nöjd är inte tillräckligt. Domstolen gör också klart att det inte 

är grunden för särbehandlingen som måste utgöra ett yrkeskrav utan det är en egenskap 

som har samband med grunden. Som exempel är att en tjänst som bäst kan utföras av en 

person av samma etniska tillhörighet som de personer som verksamheten tillhandahåller 

tjänster åt medför en berättigad särbehandling.82 Att en etnisk tillhörighet får anses vara 

ett avgörande yrkeskrav inom personlig assistans skulle kunna bero på att brukaren 

behöver assistans för att kunna utföra kulturella/religiösa aktiviteter som kräver att 

assistenten har kunskap om det. I ett sådant fall innebär det att det inte är grunden, alltså 

personens etniska tillhörighet, som egentligen är yrkeskravet utan det är 

kulturen/kunskapen som kommer med den etniska tillhörigheten som är det avgörande 

yrkeskravet. Eftersom detta ska tolkas snävt bör det alltså vara fråga om egenskaper 

som inte går att lära ut till någon annan av en annan etnisk tillhörighet. De flesta 

kulturella och religiösa aktiviteter bör kunna assisteras av andra personer som inte har 

samma etniska tillhörighet som brukaren och därför är det förmodligen väldigt få fall 

där det skulle vara berättigat att särbehandla personliga assistenter på grund av etnicitet. 

Ett problem gällande religion visade sig i AD 2005:21 där assistenten inte kunde 

assistera brukaren i vissa kulturella hänseenden på grund av assistentens egen etniska 

tillhörighet. Att den assistenten inte fick vara kvar ansågs inte som ett missgynnande. 

Att en assistent går emot sin egen religion är därför ett rimligt krav och därmed bör det 

vara accepterat att neka någon ett jobb om dennes religion sätter hinder för arbetet med 

att assistera brukaren. 
                                                
81 Prop. 2002/03:65, s. 186. 
82 Ibid. 
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En annan form av undantag är när det gäller indirekt diskriminering, en åtgärd som 

typiskt sett medför negativa effekter för en grupp kan i vissa fall vara tillåten.83 Det blir 

främst tillämpligt då brukaren uttrycker att språket är viktigt.84 Arbetsgivarens 

språkkrav har varit uppe för tolkning i arbetsdomstolen vid några tillfällen där det ofta 

döms till arbetsgivarens fördel. I domen AD 2005 nr 98 konstaterar domstolen att det 

viktiga för bedömningen kring personens språkkunskaper är vad han eller hon lyckas 

visa under anställningsförfarandet. Det här tyder på att brukarens, precis som 

arbetsgivarens, uppfattning av assistentens språkkunskaper har betydelse. AD 

konstaterade i ett annat fall att det får ställas höga språkkrav för ett arbete i reception 

som kräver kontakt med många personer då arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett 

felfritt sätt. Eftersom hela assistentens arbete är beroende av vad brukaren behöver och 

vill är det ytterst viktigt att kommunikationen dem sinsemellan kan ske utan 

missförstånd, därför bör även en brukare kunna ställa höga krav på språket.  

 

8.4 Är omplacering diskriminering? 
Ett missgynnande kan utgöras av dels att personen försätts i ett sämre läge eller att 

personen går miste om en förbättring.85 En omplacering kan klassas som diskriminering 

vilket togs upp i propositionen till DL.86 I rättsfallet AD 2005:21 uttalade domstolen att 

det var en nackdel att bli fråntagen ett uppdrag trots att kvinnan i fallet hade kvar en 

anställning. Om en omplacering skulle betraktas som en nackdel beror förmodligen på 

vart assistenten omplaceras. I fallet fråntogs kvinnan ett uppdrag som skiljde sig från 

den anställning hon fick behålla, man skulle alltså kunna säga att hon förlorade ett av 

två jobb. Av den anledningen bör en omplacering av en personlig assistent inte bedömas 

på samma sätt då man eventuellt förflyttas från en brukare till en annan, men jobbet är 

fortfarande detsamma, man går inte miste om något på samma sätt. Så länge assistenten 

inte får försämrade villkor i samband med omplaceringen bör det alltså inte räknas som 

nackdel. Med bakgrund i RH 2008:62 så kan slutsatsen dras att det krävs en objektiv 

bedömning om omplaceringen kan tänkas leda till skada eller nackdel för den utsatta, 

det räcker alltså inte med att assistenten själv upplever det negativt. 

 

                                                
83 1 kap. 4 § 2p. DL. 
84 Prop. 2007/08:95, s. 490-491. 
85 Ibid. S. 486-487. 
86 Ibid. S. 498-499. 
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Domstolen diskuterade i AD 2009:4 en omplacering på grund av samarbetsproblem 

mellan personalen. Här tog domstolen upp det faktum att det har betydelse för vem 

verksamheten inriktar sig till och menar att konflikter i personalgruppen är särskilt 

allvarliga när verksamheten bedrivs till nytta för brukare enligt LSS. Trots att konflikten 

rörde personalen så tog domstolen alltså hänsyn till brukarnas påverkan. Utifrån 

diskussionen i det fallet skulle AD förmodligen ta ganska stor hänsyn till att brukaren 

befinner sig i en känsligare situation om en konflikt skulle beröra en brukare. 

 

En omplacering kräver enligt arbetsdomstolen också en avvägning mellan 

arbetsgivarens intresse av att genomföra omplaceringen och arbetstagarens intresse av 

att inte behöva flyttas mot sin vilja.87 I en situation då brukaren inte vill ta emot insatser 

av en personlig assistent kan man alltså tänka sig att arbetsgivarens intresse av att 

omplacera arbetstagaren är stort. Man kan också tänka sig att arbetstagarens intresse av 

att bli omplacerad kan vara stort då det förmodligen inte är tillfredsställande att arbeta 

hos en brukare som inte vill ha assistenten där. Utifrån det synsättet bör en omplacering 

gynna alla parter, om det finns annat arbete för assistenten det vill säga. Många gånger 

är förflyttning det lämpligaste sättet att komma tillrätta med ett relationsproblem, enligt 

AD.88 Det här kan vara en förklaring till bristen på rättsfall, att problemet ofta kan lösas 

genom omplaceringar vilket alla parter är med på och därmed uppstår ingen rättslig 

konflikt. 

 

8.5 Instruktioner att diskriminera  
Mycket fokus har hittills legat på vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta för att 

tillgodose brukarens behov innan det klassas som diskriminering. Men kanske är det 

brukarens agerande som ska stå i fokus om man tittar på diskrimineringsgrunden 

”instruktioner att diskriminera”. Ett kriterium är att instruktionen ska lämnas till någon 

som står i beroendeställning.89 Propositionen lyfter några exempel men konstaterar att 

det tydligaste exemplet är beroendeställningen som arbetstagaren har gentemot 

arbetsgivaren. Att detta enbart skulle vara fallet är dock för snäv tolkning. Det som talar 

för att förhållandet mellan brukare och arbetsgivare skulle omfattas är att propositionen 

lyfter fram att relationer som utmärks av att den ena partnern t.ex. har åtagit sig att 

lämna viss service omfattas av bestämmelsen. Ett uttalande i propositionen som talar för 

                                                
87 AD 2009:4. 
88 Ibid.	
89 1 kap. 4§ 6p. Diskrimineringslag (2008:567). 
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det motsatta är exemplet att föräldrar som har önskningar om en läkares etnicitet inte 

omfattas av bestämmelsen.90 Min tolkning utifrån propositionens exempel och syftet 

med bestämmelsen är att brukaren är i en större beroendeställning gentemot 

arbetsgivaren på grund av sina funktionshinder som ofta är intellektuella. Det är upp till 

arbetsgivaren att göra en bedömning om brukarens vilja går att uppfylla och då 

arbetsgivaren är den som har den slutgiltiga beslutanderätten så är det ytterst tveksamt 

att brukaren skulle kunna bli ansvarig för att ha gett instruktioner att diskriminera. 

 

8.6 Hur kan JO:s uttalande vara vägledande? 
JO uttalade sig angående lagkollisioner mellan AML och SoL i ett fall och LVM och 

SoL i ett annat fall.91 Det som utmärker JO:s diskussion gällande kollisionen mellan 

AML och SoL är att det får betydelse huruvida brukaren har fått sina behov 

tillgodosedda på något sätt. LSS skiljer sig ifrån SoL genom att principen om 

kontinuitet är grundläggande vilket innebär att brukaren är försäkrad att insatsen inte 

plötsligt upphör eller förändras.92 JO konstaterar i den andra lagkollisionen att LVM 

medger en rätt till specifika insatser, och där påpekar JO att en brukare som står under 

LVM inte kan påverkas av arbetsmiljöskäl. Där får alltså personalens rätt till en säker 

arbetsmiljö ge vika för brukarens rätt till insatser. På samma sätt skulle man därmed 

kunna betrakta LSS, det är en lag där brukarens rätt till insatser är ett faktum som inte 

får plockas bort. Däremot konstaterade man ju som ovan nämnt i ett fall från AD att 

valet av vem som ska vara assistent inte är starkare än AML. 

 

JO konstaterar att AML enbart reglerar förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare medans LVM reglerar ett samhällsansvar, precis som LSS. DL sträcker sig 

dock också utanför förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och baseras på 

rätten till likabehandling som är en mänsklig rättighet. Det gör att kollisionen mellan 

LSS och DL blir komplicerad för de är båda lagar som syftar till att skydda människans 

värde och lika rättigheter.  

 

                                                
90 Prop. 2002/03:65, s. 100-101. 
91 JO 1989/90 
92 Prop. 1992/93:159, s. 45. Min kursivering.	
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8.7 Ett etiskt dilemma 
I bakgrunden till självbestämmanderätten diskuteras begreppet som en etisk fråga och 

inte som en rättslig fråga.93 Att begreppet syftar till att skydda brukarens värde och 

integritet kan förklara varför man har valt att inte definiera begreppet ytterligare och 

inte heller diskutera den rättsliga komplexiteten i förarbeten. I nuläget ger lagen 

utrymme för ett fall till fall-tänk där brukarens vilja får olika mycket utrymme beroende 

på situation. En striktare definition av begreppet självbestämmande skulle dock kunna 

anses oetiskt utifrån dess syfte då brukarens rätt till självbestämmande begränsas. Att 

självbestämmandet skulle medföra en rätt att välja assistent inskränker dock på 

personalens rätt till likabehandling. Så trots att det inte finns någon uttalad definition 

eller begränsning av brukarens självbestämmanderätt i LSS så begränsas det i 

förhållande till andra lagar. Min upplevelse är dessutom att syftet med rätten först och 

främst gäller vilka insatser som ska ges och hur dem ska ges, alltså rent praktiska frågor 

kring brukarens vardag. Brukaren har till exempel rätt att uppställa en individuell plan 

om insatsernas utformning.94 Att kunna påverka valet av personal ingår förvisso i 

självbestämmandet, men det är utformningen av själva insatserna som överlag är mest 

omtalat och omnämnt i förarbeten, studier och doktrin. 

  

                                                
93 SOU 1991/46, s. 122-123. 
94 Prop. 1992/93:159, s. 95.	
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9 Slutsats 
Min slutsats är att diskrimineringslagens bestämmelser går före brukarens 

självbestämmanderätt gällande valet av personal men att brukarens åsikt om en assistent 

väger väldigt tungt och kan i de flesta fall leda till omplacering. Det faller inte inom 

brukarens självbestämmanderätt att ta ett slutgiltigt beslut och det är arbetsgivarens 

ansvar att inte diskriminera. Däremot ska stor hänsyn tas till brukarens åsikter och om 

brukaren inte känner förtroende för assistenten efter anställning så lär det oftast leda till 

omplacering då brukarens förtroende för assistenten är av stor betydelse. I ytterst få fall 

skulle särbehandling på grund av etnicitet vid rekrytering kunna vara berättigat om det 

har samband med till exempel kunskap om brukarens religion. Brukaren kan också ha 

rätt att ställa höga språkkrav innan det är att anse som diskriminering. Utifrån den etiska 

aspekten av brukarens självbestämmande bör problemet alltid försöka lösas genom 

minsta möjliga kränkning av brukarens självbestämmanderätt. Att välja assistent är 

dock inte en definitiv rätt och den delen av självbestämmandet har inte fått lika mycket 

uppmärksamhet som brukarens rätt att bestämma över utformningen av sina insatser. 

Det framstår alltså inte som att självbestämmandet syftar till att ge brukaren rätt att välja 

personal, men däremot att stor hänsyn ska tas till brukarens åsikt. 

 

Det finns flera frågor som hade kunnat utgöra en fortsättning på studien. Det hade varit 

intressant med en kvalitativ studie om hur assistenter och brukare upplever problemet 

och hur det hanteras i verkligheten. Frågor som hade varit intressanta att ta reda på vid 

en sådan studie hade till exempel kunnat vara vad anledningen är till att vissa brukare 

inte önskar personal med viss etnicitet, om assistenter ofta blir utsatta för diskriminering 

vid rekryteringsförfaranden och om det är vanligt att assistenter utsätts för kränkningar 

av brukare. Vidare hade det även varit intressant att undersöka situationen då brukaren 

själv är arbetsgivaren, vilka problem som uppkommer i en sådan situation och hur det 

fungerar i praktiken för både assistenter och brukare.  
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Källförteckning  
Offentligt tryck 
Internationell rätt 
FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

ILO:s konvention nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning (1958). 

ILO-konvention nr 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ 

(1982). 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 

 

EU-rätt 
Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Rådets direktiv 2000/43/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling. 

Rådets direktiv 2000/78/EG om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 

 

Svensk rätt 
Prop. 1992/93:159 Om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering. 

Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 

SOU 1991/46 Handikapp, välfärd, rättvisa. 

SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag. 
SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning: Del 2. 
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SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. 

JO 1989/99 s. 213-215. 

 

Rättsfall 
EU-domstolen 

C-54/07 Centrum voor Gelikhejd van kansen en voor Racismebestrijding mot Firma 

Feryn NV 

C-188/15 Asma Bougnaoui, Association de defense des droits de l’homme (ADDH) 

mot Micropole Univers SA 

 

Högsta förvaltningsdomstolen 
HFD 2009 ref 57 

HFD 2012 ref 62 

HFD 2015 ref 46 

 

Arbetsdomstolen 
AD 2003:55 

AD 2005:3 

AD 2005:21 

AD 2005:98 

AD 2008:47 

AD 2009:4 

AD 2009:11 

AD 2009:16 

AD 2015:9 

 

Hovrätten 
RH 2008 nr 62 

 

Förslag till avgöranden 
Feryn, generaladvokat Poiares Maduro förslag till avgörande, 12 mars 2008 
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