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Abstract 

The purpose of this study is to investigate ethnic discrimination in the recruitment process. 

National and international law protect individuals from ethnic discrimination by potential 

employers during the recruitment process.  

Despite the laws in place to protect human rights, minorities in society do not have the same 

opportunities in the labor market as the rest of the population. Minorities continue to have 

difficulties compared to Swedish nationals in the recruiting process. Highly educated 

immigrants seeking employment in Sweden continue to report being treated unfairly based on 

their ethnic background. 

Ethnic discrimination in the recruiting process is based on prejudice and stereotypes that 

affect decisions whether it is visible or hidden, intentional or unintentional.   

Under the law, it is not legal to base a decision on prejudices or stereotypes. Therefore, it is 

important for the employer to highlight the job requirements to ensure the recruitment process 

is ethical. This facilitates a fair recruitment process and diminishes the chance for 

discrimination to occur.  
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1. Inledning 

Sverige brukar betraktas som ett land med hög grad av jämlikhet för olika grupper av 

befolkningen, ändå finns det uppenbarliga skillnader när vi talar om etableringsmöjlighet. 

Individer med utländsk härkomst har betydligt svårare för att nå framgång på lika villkor som 

en helsvensk.
1
 En undersökning på 42 kommuner, visar på att endast en av dem översteg 

andelen anställda i förhållande till andelen utländska i befolkningen.
2
 Denna problematik 

grundar sig i regler, normer, rutiner, allmänt accepterarat förhållningssätt och beteenden i 

samhället.
3
 Förekomsten finner vi i alla led på den hierarkiska samhällspyramiden, då även 

högutbildade akademiker som flyttat till Sverige har denna svårighet och bemöts av fördomar 

och stereotyper. Många av dem anser sig blivit utsatta för diskriminering.
4
 Diskrimineringen 

kan vara synlig eller dold och ske avsiktligt eller oavsiktligt.
5
  

Vid slutet av 1900-talet konstaterade Sveriges akademiker centralorganisation (SACO) att 

arbetsgivare alltid kan lägga fram underlag som visar andra motiv till ett anställningsbeslut, 

när det i själva verkat handlar om etnisk diskriminering.
6
 Frågan jag ställer mig är om denna 

möjlighet fortfarande existerar då etableringssvårigheten är uppenbar.  

En typisk fördom från svenskarnas sida är att de utländska inte har samma motivation som 

svenskar när det handlar om att söka anställningar. En studie visar dock det motsatta, dvs. att 

60 % av utländska ansåg det som viktigt att vara självförsörjande medan endast 41 % av 

svenskarna delade denna uppfattning.
7
  

Sverige är inte det enda landet inom EU med ojämnlik arbetsmarknadsfördelning. Det finns 

en genomgång av arbetslöshetsnivåerna för individer som lever i ett europeiskt land men har 

ett utomeuropeiskt medborgarskap. Resultatet visade att dessa individer är två till fem gånger 

så ofta arbetslösa än individer med ett medborgarskap i ett EU-land. Sverige är en av de 

länderna som bidrar med högst arbetslöshet i denna fråga.
8
 

Man talar om ett samhälle där alla skall vara lika i värde och ha lika möjligheter, ovanstående 

visar dock det motsatta, en ojämnlik och orättvis arbetsmarknad där Sverige inte tar tillvara på 

                                                           
1
 SOU (Statens offentliga utredning) 2005:12, ”Makten och mångfalden – Eliter och etnicitet i Sverige”, s 7. 

2
 SOU 2005:56, ”Det blågula glashuset – Strukturell diskriminering i Sverige”, s 277. 

3
 SOU 2005:56, s 75. 

4
 SOU 2005:56, s 271. 

5
 SOU 2005:56, s 75. 

6
 SOU 2005:56, s 19-20. 

7
 SOU 2005:56, s 287. 

8
 SOU 2005:56, s 268. 
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kompetens utifrån. Integrationsverket har noterat att det finns 30 000 felsysselsatta eller icke 

sysselsatta utrikes födda akademiker, som varit i Sverige mellan 5-35 år.
9
 Denna insikt 

medför ett demokratiskt problem där våra lagar och föreskrifter inte är hållbara i praktiken, 

och drabbar både individen som samhället i stort,
10

 vilket väckte mitt intresse för ämnet 

diskriminering pga. etnicitet, med fokus på rekryteringsprocessen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna kandidatuppsats syftar till att utreda och analysera verkningarna av förbudet mot 

diskriminering pga. etnicitet i samband med rekrytering, och bringa klarhet i när den etniska 

diskrimineringen inträffar och metoder för att motverka densamma. För att uppfylla syftet har 

jag förmulerat följande frågeställningar: 

1. Vad innebär diskrimineringsförbudet pga. etnicitet?  

2. Vilka möjligheter till undantag eller kringgående av förbudet har arbetsgivaren?   

3. Hur går rekryteringsprocessen till och när inträffar den etniska diskrimineringen? 

1.2 Metod  

I kursen förhandlingar i teori och praktik analyserade vi en författares valda metod i en 

avhandling. Det förde med sig kritiskt tänkande och ny kunskap om hur metodvalet påverkar 

resultatets reliabilitet och validitet. Med denna insikt, och tanken på uppsatsens syfte och 

frågeställningar, har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för att besvara 

mina två förstnämnda frågeställningar. Metoden har sin utgångspunkt i befintliga lagar, 

förordningar och praxis i syfte att ta reda på vad den gällande rätten är.
11

 Till min hjälp 

kommer jag ha bland annat rättsdatabasen, Zeteo, som innehåller juridisk basinformation och 

mängder av referenslitteraur från Sveriges mest omfattande juridiska bibliotek.
12

 Personlig 

lämplighet är däremot inget fenomen som är beskrivet i lagen men är en undantagsmöjlighet 

för arbetsgivaren vid beslut av anställning. Fenomenet diskuteras i ett flertal rättsfall som jag 

kommer använda för att utreda begreppet. Här kan jag se att den rättsdogmatiska metoden inte 

är fläckfri, då den utgår ifrån att det är rätten som bestämmer tillämpningen. Rättssociologin 

utmanar då rättsdogmatiken genom att hävda att det är utomrättsliga faktorer som bestämmer 

                                                           
9
 SOU 2005:56, s 558. 

10
 SOU 2005:56, s 75. 

11
 Lehrberg Bert, ”Praktisk juridisk metod”, s 25-26. 

12
 http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm;jsessionid=F4DE81CDACFFAA949076EFD30A3DF65C?view=main, 2013-

01-29, 09:50. 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm;jsessionid=F4DE81CDACFFAA949076EFD30A3DF65C?view=main
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rättens tillämpning i det enskilda fallet.
13

 Denna problematik kommer lyftas fram, då jag i min 

sistnämnda frågeställning behandlar själva rekryteringsprocessen. Till min hjälp kommer jag 

använda mig av den rättsdogmatiska metoden i form av lagar, direktiv, förarbeten och 

rättsfall, men även litteratur för att föra in Human Resource Management (HRM)-perspektiv, 

såsom boken, Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testing. HRM är ett fenomen 

som stödjer ledningsarbeten inom organisationer.
14

 HRM-perspektivet i denna uppsats bidrar 

med att bringa klarhet i själva rekryteringsprocessen och utifrån den relatera till den 

rättsdogmatiska metoden, och därmed få en djupare insikt i hur lagarna fungerar i praktiken.  

1.3 Disposition 

Nu har vi kommit till insikt med problematiken kring utländskas etbaleringsmöjlighet, vad 

syftet med uppsatsen är och vilka frågeställningar den inriktar sig på samt vilka metoder som 

kommer användas för att besvara dem på ett uttömmande sätt. Det kan nu konstateras att 

uppsatsen berör diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. För att vidare bringa klarhet i 

vad etnicitet innebär och vad den etniska diskrimineringen består av, avslutas det första 

kapitlet med en sådan bakgrundsbeskrivning.  

Diskriminering är ett fenomen som är uttalat i såväl internationella sammanhang som i 

nationell kontext, vilket är viktigt att klargöra i det andra kapitelet, skydd mot diskriminering, 

en mänsklig rättighet. Därefter presenteras den svenska lagstiftningen. Definition av direkt 

och indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet utreds tillsammans med arbetsgivarens 

undantagsmöjligheter, såsom verkligt avgörande yrkeskrav och personlig lämplighet i detta 

tredje kapitel. 

Nu har vi kommit till insikt med vad den gällande rätten är, vad den grundar sig på och vilka 

undantagsmöjligheter som finns. För att vidare få en uppfattning om hur den etniska 

diskrimineringen kan ske i samband med rekrytering beskrivs själva processen tillsammans 

med dess problematik och eventuella lösningar på problematiken. Härefter följer en analys 

och diskussion där teoridelarna granskas och sätts i relation till varandra, med inslag av mina 

egna reflektioner. Sist men inte minst presenteras resultatet i en kort och koncis slutsats, där 

jag besvara mina frågeställningar.  

 

                                                           
13

 Hydén Håkan, ”Rättssociologi som rättsvetenskap”, s 18. 
14

 Söderlund Jonas, Bredin Karin, ”Perspektiv på HRM – nya organisationsformer, nya utmaningar”, s 48. 
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1.4 Bakgrund  

1.4.1 Etnisk tillhörighet 

Fenomenet etnicitet möter vi i flera olika situationer i samhället, exempelvis i debatter och 

politik, där betydelsen känns självklar. Vi finner det även i direktiven och i den svenska 

lagstiftningen där den benämns som etnisk tillhörighet. Forskare hävdar att begreppet innebär 

en kategorisering av människor, både självidentifiering och när någon annan förmedlar en 

individs etniska tillhörighet.
15

 Denna beskrivning går även att utläsa i nationalencyklopedin 

där definitionen av etnicitet är en identifikation av en känsla av tillhörigheten till en etnisk 

grupp. Ordet används i relation till en viss stam eller ett visst folkslag för att kategorisera 

individer. Det speglar sociala relationer mellan grupper av människor som ser sig själva som 

kulturellt olika i relation till andra grupper.
16

 Utifrån ovanstående kan etnisk tillhörighet 

nämnas som, något som skapas och förändras i samhället och har en relativ betydelse 

beroende på sammahanget.
17

 Med denna insikt innebär etnisk tillhörighet samtliga begrepp 

som har med etnicitet att göra såsom hudfärg, språk, ursprung, ras och nationalitet.
18 

1.4.2 Diskriminering pga. etnisk tillhörighet 

Den etniska diskriminering handlar om en typ av strukturell diskriminering och institutionell 

diskriminering, som innebär att principen om människors lika värde inte efterlevs. Strukturell 

diskriminering fokuserar på samhällets struktur där de befintliga lagarna, föreskrifterna och 

principerna inte upprätthålls i praktiken. Den institutionella diskrimineringen tar i stället sikte 

på organisationer, såsom arbetsplatser, där regler, normer, rutiner och allmänt accepterat 

förhållningssätt är diskriminerande.
19

 Denna diskriminering i arbetslivet är inte enbart en 

orättvisa som drabbar den enskilda människan utan det leder till ojämlikhet där vissa grupper 

får fördelar i förhållande till andra grupper, som missgynnas och förlorar. Forskningen visar 

att diskrimineringen inte alltid är kopplad till invandrarstatus utan istället riktas mot personer 

som anser skilja sig från en idealiserad bild av svenskhet. Avvikelsen finner vi i efternamn, 

mörk hudfärg, klädval och brytning som medför att många människor, oavsett om de har 

invandrat eller inte, dagligen utsätts för kränkande särbehandling. Andra undersökningar 

påvisar att etnisk ojämlikhet även förekommer vid jämförelse av grupper med likvärda 

utbildningar och arbetslivserfarenheter. Skillnaden grundas i kulturella traditioner, skillnad i 

                                                           
15

 SOU 2005:56, s 83. 
16

 http://www.ne.se/lang/etnicitet, 2013-01-29, 12:42. 
17

 SOU 2005:56, s 83. 
18

 SOU 2005:56, s 75. 
19

 SOU 2005:115, “Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald”, s 35.  

http://www.ne.se/lang/etnicitet
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humankapital, eller socialt beteende som skapar samhällets strukturer, normer och 

förhållningssätt.
20

  

2. Skydd mot diskriminering, en mänsklig rättighet 

2.1 Det globala skyddet 

2.1.1 FN 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av Förenta staternas 

(FN:s) generalförsamling och har som mål att skapa gemensamma riktlinjer för alla 

människor och alla nationer.
21

 Förklaringen grundas på att alla individer skall behandlas med 

respekt
22

, och är födda fria med lika i värde och rättigheter
23

 i alla världens länder, utan 

betydelse för vilka de är, hur de ser ut eller vad de tycker,
24

 och utan diskriminering av något 

slag.
25

 Den omfattar både politiska och medborgerliga rättigheter som såväl ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter.
26

 Grundprincipen om allas lika värde oavsett etnisk 

tillhörighet är också fastslagen i FN:s konvention om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering, och är en grundprincip i den svenska demokratin.
27

  

2.1.2 ILO 

ILO står för Förenta Nationernas internationella arbetstagarorganisation och är ett 

självständigt fackorgan. Den innehåller rekommendationer om särskild restriktivitet gällande 

personuppgifter om etnisk tillhörighet. Deras uppgift är att främja lika rättigheter och förbättra 

arbetsvillkor i hela världen.
28

 För att uppnå detta arbetar de för att sammanföra regeringar 

med arbetstagare och arbetsgivare och på så sätt påverka normbildningar samt att motverka 

konflikter.
29

 Enligt konvention nr 111 är diskriminering pga. etnisk tillhörighet
30

 gällande 

anställning och yrkesutövning förbjuden.
31

 Samtliga medlemsländer förbinder sig att följa 

                                                           
20

 De Los Reyers Paulina, LO, ”Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov”, s 2-3. 
21

 Fisher, I David, ”Mänskliga rättigheter en introduktion”, s 23. 
22

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, s 2. 
23

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art 1. 
24

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, s 2 och art 2.  
25

 FN:s allmänna skydd för de mänskliga rättigheterna, art 7. 
26

 Fisher, I David, ”Mänskliga rättigheter en introduktion”, s 23. 
27

 Regeringsformen (RF) (1974:152), 1:2 §. 
28

 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo, 2013-02-09, 15:50. 
29

 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo, 2013-02-09, 15:50. 
30

 ILO, konvention (nr 111) angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning Genevé den 25 
juni 1958, art 1. 
31

 ILO, konvention (nr 111), art 2. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo
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konventionens bestämmelser
32

 och tillämpa en nationell lagstiftning som främjar jämlikhet på 

arbetsmarknaden.
33

 

2.2 Det regionala skyddet  

2.2.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europa bygger framförallt på, Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
34

 och 

tillämpas av Europadomstolen som är helt fristående i förhållande till EU-domstolen.
35

 

Sverige anslöt sig år 1953 och är numera en av 47 medlemsländer.
36

 En konvention skall 

alltid tillämpas av den anslutna medlemsstaten och nationella föreskrifter som skiljer sig mot 

konventionen får ge vika. Skulle den inhemska föreskriften dock ge ett starkare skydd krävs 

ingen justering.
37

 I konventionen går att utläsa att, alla individer skall ha lika 

konventionsrättigheter oavsett ras, hudfärg, språk, religion eller nationellt ursprung
38

, och 

varje individ erhåller konventionens skydd utan någon åtskillnad gentemot medborgare och 

icke medborgare.
39

 Sverige har därmed en skyldighet att behandla alla på likartat sätt oavsett 

om de kommer från Frankrike, Kina eller Sverige.
40

 Det förekommer dock undantag som 

exempelvis rösträtt då kravet är att du skall vara svensk medborgare,
41

 detta för att det anses 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
42

 

2.2.2 EU:s roll 

Sverige gick med i den europeiska unionen (EU), tidigare kallad den europeiska gemenskapen 

(EG), den 1 januari 1995
43

 och förbinder sig att tillsammans med de andra 26 

medlemsländerna följa EU:s regelverk fullt ut.
44

 EU-domstolen har slagit fast att nationella 

rättsregler som står i strid med EU rättsliga regler skall ge vika. Syftet med denna princip är 

                                                           
32

 ILO, konvention (nr 111), art 2.  
33

 ILO, konvention (nr 111), art 3. 
34

 Bernitz, Kjellgren, ”Introduktion till EU”, s 130. 
35

 Bernitz, Kjellgren, ”Europarättens grunder”, s 131-132. 
36

 Fisher, s 47.  
37

 Fisher, s 87. 
38

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), 
art 14.  
39

 EKMR, art 16.  
40

 Fisher, s 80. 
41

 RF 2:7 §.  
42

 EKMR, art 10. 
43

 Bernitz, Kjellgren, “Introduktion till EU”, s 100. 
44

 Bernitz, Kjellgren, ”Introduktion till EU”, s 47. 
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att hålla ihop unionen som en enhet där lojalitetsprincipen för medlemsstaterna är av stor 

betydelse.
45

 Den bindande lagstiftningen inom EU grundar sig på, ”Fördraget om Europeiska 

unionen (EUF)” och ”Fördraget om Europiska unionens funktionssätt (FEUF)”. På 

fördragsnivå finner vi även ”Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna”(Rättighetsstadgan). Skillnaden dem emellan är att unionsfördraget innehåller 

grundläggande bestämmelser för unionen, medan funktionsfördraget går djupare in på EU:s 

verksamhet.
46

 Rättighetsstadgan kan däremot sammanliknas med en modernare 

Europakonvention med ytterligare skydd för individen. Den innehåller inte några nya 

uppgifter eller befogenheter, och den påverkar inte heller det som fastställts i fördragen.
47

 

Rättsreglerna i fördragen är i sin tur grunden för rättsakterna, förordningar, direktiv och 

beslut. Förordningar kan likställas med svenska lagar och blir direkt tillämpliga och används 

för att säkerställa identiska rättsregler i samtliga medlemsländer.
48

 När vi istället talar om 

direktiv, som kan sammanliknas med ramlagstiftning med en harmoniserande effekt, får 

medlemsstaterna själva besluta om form och tillvägagångssätt.
49

 Dock skall bestämmelserna i 

den nationella rättsordningen säkerställa att ett direktiv tillämpas fullt ut, inom en viss tid, på 

konkreta och lättförståeliga sätt.
50

  Besluten däremot riktar sig till specifika länder eller 

individer och blir direkt tillämpliga.
51

 Direktiven är de mest förekommande av de tre nämnda 

rättsakterna,
52

 och är relevanta i denna uppsats. 

2.2.2.1 Diskrimineringsskyddet i EUF, FEUF och Rättighetetsstadgan  

Unionen ska bygga på gemensamma normer och värderingar kring människans värdighet, 

frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.
53

 All diskriminering 

på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse skall vara förbjuden
54

 och 

lämpliga åtgärder skall vidtas.
55

 Det förekommer religionsfrihet och respekt för den kulturella, 

religiösa och språkliga mångfalden i unionen.
56

 

                                                           
45

 Bernitz, Kjellgren, ”introduktion till EU”, s 51-52. 
46

 Bernitz, Kjellgren, ”Europarättens grunder”, s 19-21. 
47

 Bernitz, Kjellgren, ”Europarättens grunder”, s 129. 
48

 Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), art 288.2. 
49

 FEUF, art 288.3. 
50

 Bernitz, Kjellgren, “Introduktion till EU”, s 32. 
51

 FEUF, art 288.4. 
52

 Bernitz, Kjellgren, “Introduktion till EU”, s 48-49. 
53

 Fördragen om Europeiska unionen (EUF), art 2.  
54

 FEUF, art 18 och Rättighetsstadgan, art 21.  
55

 FEUF, art 19. 
56

 Rättighetsstadgan, art 22. 
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            2.2.2.2 Arbetsplatsdirektiv och direktiv mot etnisk diskriminering 

Rätten till skydd mot diskriminering är som tidigare nämnt en grundläggande rättighet enligt 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och preciseras även i den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som samtliga medlemsstater är 

skyldiga att följa. För att säkerställa målet med ett demokratiskt samhälle
57

 och principen om 

likabehandling,
58

 bör all direkt och indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet förbjudas i 

hela gemenskapen
59

 och en aktiv åtgärd tillämpas.
60

  

Direktiven har till ändamål att skapa minimikrav för en allmän ram för bekämpning av etnisk 

diskriminering och utveckla en arbetsmarknad som främjar social integration
61

, där 

arbetsplatsdirektivet fokuserar på arbetslivet
62

 och direktivet mot etnisk diskriminering 

fokuserar på, bekämpningen av etnisk diskriminering.
63

 Direkt och indirekt diskriminering 

skiljer sig åt. För att bringa klarhet i skillnaderna presenteras definition av både direkt och 

indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet: 

Direkt diskrimingen pga. etnisk tillhörighet inträffar när: 

”en person på grund av ras eller etniskt ursprung behandlas mindre förmånligt än en person 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation”
64

 

Indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet inträffar när: 

”en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt, 

särskilt missgynnar personer av en viss ras eller ett visst etniskt ursprung jämfört med andra 

personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt motiveras av ett 

berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga”
65

 

För att även säkerställa jämlikhet i praktiken bör ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier 

existera.
66

 Det förekommer dock undantag då medlemsstaterna får vidta särbehandling pga. 

                                                           
57

 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, art 2. 
58

 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 
art 1 och direktiv 2000/43/EG art 2. 
59

 Direktiv 2000/43/EG art 2. 
60

 Direktiv 2000/43/EG, art 7. 
61

 Direktiv 2000/78/EG, art 1, och direktiv 2000/43/EG art 1.  
62

 Direktiv 2000/78/EG, art 1.  
63

 Direktiv 2000/43/EG, art 1.  
64

 Direktiv, 2000/43/EG, art 2, 2p a. 
65

 Direktiv, 2000/43/EG, art 2, 2p b.  
66

 Direktiv 2000/43/EG, art 2 och art 9. 
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etnisk tillhörighet, dvs., om denna särbehandling utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav 

pga. arbetets natur eller i det sammanhang det utförs, med förutsättning att målet är legitimt 

och proportionerligt till syftet.
67

 

Bedömningen om det har inträffat någon direkt eller indirekt diskriminering är ett 

ställningstagande de nationella rättsliga instanserna behöver ta, i förhållande till den befintliga 

lagstiftningen samt praxis
68

, mål C-415/10-Meister kan då nämnas. En kvinna med ryskt 

ursprung och examen, hade sökt en tysk anställning. Hennes ansökan blev avslagen utan 

motivering och hon ansåg sig blivit etnisk diskriminerad. Kvinnan begärde upplysning om 

den individ som fick anställningen, vilket arbetsgivaren vägrade att lämna ut. Det ankom då 

på den nationella rättsliga instansen att ta ställning till om företagets vägran att lämna ut 

uppgifterna hade ett samband med att direkt eller indirekt diskriminering pga. etnisk 

tillhörighet inträffat.  

Någon identifierbar person behöver inte existera för att diskriminering pga. etnisk tillhörighet 

inträffat i en rekryteringsprocess. Den omständigheten att en arbetsgivare offentligt uttalar att 

hen inte anställer arbetstagare med ett visst etniskt ursprung utgör direkt diskriminering, då 

uttalanden starkt kan avskräcka. Arbetsgivaren måste då lägga fram bevis på att 

likabehandlingsprincipen inte åsidosatts, vilket framgår av mål C-54/07-Feryn.
69

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Direktiv 2000/43/EG, art 4. 
68

 Direktiv 2000/78/EG, skäl 15.  
69

 Mål C-54/07-Feryn. 
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3. Det nationella skyddet 

3.1 Svensk lagstiftning  

Regeringsformen (RF) tillhör Sveriges grundlagstiftning och i RF 1:2 § lyfts principen om 

alla människors lika värde fram. Alla skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället 

och diskriminering pga. hudfärg, nationalitet, etnisk ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet skall motverkas. Avsikten med denna otillåtna diskrimineringsgrund är att 

markera att dessa individer riskerar eller rent av utsätts för diskriminering eller omotiverad 

särbehandling i samhället.
70

 I 2:12 § RF är diskriminering pga. etnicitet återkommande då 

ingen individ får missgynnas därför att hen tillhör en miniortet i samhället med hänsyn till 

etnisk ursprung eller hudfärg.
 71

 Den svenska regeringen arbetar för ett tolerant och humant 

samhälle präglat av mångfald och respekt vilket medför att diskrimineringslagen blir 

betydelsefull, där visionen är att värna om principen om alla människors lika värde, och lika 

rättigheter, att bli behandlade som individer på samma villkor.
 72

  

3.1.1 Diskrimineringslag (2008:567) 

Det är viktigt med en heltäckande och effektiv diskrimineringslag. Innan diskrimineringslagen 

(2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009 existerade sju olika diskrimineringslagar, 

däribland lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
 73

 Regeringen konstaterade att kvalitet var 

bättre än kvantitet då de dåvarande lagarna var svåra att överblicka, och beslutade om att slå 

ihop dem till den nuvarande diskrimineringslagen.
74

 Samtidigt som den nya lagen blev 

gällande, bildades diskrimineringsombudsmannen (DO) vars uppgift är att se till så att lagen 

följs.
75

  

Diskrimineringslagen har till ändamål att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter för alla individer i samhället.
76

 Enligt den gällande lagen är det förbjudet att 

direkt eller indirekt diskriminera någon arbetssökande genom att behandla denne annorlunda 

                                                           
70

 Prop. 2001/02:72, s 49.  
71

 Prop. 2007/08:95, s 79. 
72

 Prop. 2007/08:95, s 79. 
73

 Prop. 2007/08:95, s 84. 
74

 Prop. 2007/08:95, s 84. 
75

 Prop. 2007/08:95, s 2. 
76

 Prop. 2007/08:95, s 1. 
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på grund av, nationalitet eller etnisk tillhörighet, hudfärg eller annat liknande förhållande, 

inom samtliga verksamheter och på alla nivåer i samhället.
77

  

3.2 Begreppsdefinition 

3.2.1 Diskriminering 

Hur diskriminering definieras har stor betydelse för hur den kan förebyggas, hanteras och 

motverkas.
78

 Förståelse och insikt kring direkt och indirekt diskriminering är därför av 

betydelse för denna uppsats.  

Begreppet diskriminering är EU-rättsligt grundat för att uppnå ett så enhetligt 

diskrimineringsskydd som möjligt. Tanken är att ett gemensamt diskrimineringsbegrepp skall 

bidra med ett starkare skydd och underlätta jämförelsen mellan ländernas 

diskrimineringslagar.
79

 All direkt och indirekt diskriminering pga. ras eller etniskt ursprung 

skall förbjudas i hela gemenskapen och även för medborgare i tredje land.
80

  

Direkt översatt innebär ordet diskriminering särbehandling, men är oftast känt som negativ 

sådan pga. att särbehandlingen missgynnar den drabbade. Exempelvis vid rekrytering då 

individer inte får en saklig eller objektiv bedömning.
81

 Rekvisitet missgynnande bedöms 

utifrån vilken effekt en viss situation har lett till i en skala från ren förlust till 

obehagskänslor.
82

  

3.2.1.1 Direkt diskriminering  

Typiska fall av missgynnande gällande direkt diskriminering är att en individ inte blir uttagen 

till anställningsintervju, där handlandet har ett samband med den etniska tillhörigheten,
83

 eller 

blir nekad anställning på grund av etnisk tillhörighet.
84

 Bedömningen om ett missgynnande 

har inträffat bryts om det inte konstaterats att personerna befunnit sig i en jämförbar situation, 

som är det andra rekvisitet för direkt diskriminering.
85

 Denna Jämförelse kan genomföras med 

en person som tidigare gynnats vilket innebär, har behandlat. Eller med en hypotetisk 

                                                           
77

 Prop. 2007/08:95, s 133 och Diskrimineringslag (2008:567), 1:4 § 1-2p, 2:1 § 2p, 1:5 § 3p,  
78

 De Los Reyers Paulina, LO, ”Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov”, s 2. 
79

 Prop. 2004/05:147, s 47. 
80

 Direktiv, 2000/43/EG, skäl 13. 
81

 SOU 2005:115, s 33. 
82

 Fransson Susanne, Stüber Eberhard, “Diskrimineringslag – En kommentar”, s 71. 
83

 AD 2006:96. 
84

 AD 2002:45. 
85

 Fransson, Stüber, s 72-73. 
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jämförelseperson, det vill säga, skulle ha behandlats.
86

 Exempel på en hypotetisk jämförelse 

var i mål C-54/07-Feryn då arbetsgivaren offentligt uttalade att han inte anställer personer 

med ett visst etniskt ursprung. Det förekom ingen person att jämföra med, men skulle en 

individ med det etniska ursprunget söka, kunde det antas att denne inte skulle få anställningen 

pga. sin etniska tillhörighet.
87

  

För att utreda om en jämförbar situation ägt rum i arbetslivet sker vanligtvis en jämförelse 

mellan olika personer som sökt anställning.
88

  För att en jämförbar situation anses föreligga 

krävs att personerna som jämförs har fullgjort sin ansökan, AD 2009:11 kan då nämnas. Fallet 

gällde en kvinna som ansåg sig ha blivit etnisk diskriminerad då hon inte blivit uttagen till 

anställningsintervju. Det AD kommer fram till är dock att hon inte fyllt i 

ansökningsformuläret på ett fullständigt sätt, och befann sig därmed inte i en jämförbar 

situation i förhållande till de andra sökandena.
89

 Den som söker arbete har även ansvar att 

göra sina meriter, t.ex. utländska examina, förståeliga för arbetsgivaren.
90

 Om det fastställs att 

individerna fullgjort sin ansökan och att meriterna är förståeliga, krävs att de är lika lämpade 

för anställningen, har de meriter som kravprofilen kräver, och att dessa krav är nödvändiga för 

arbetets utförande.
91

 Om endast den ena arbetssökande uppfyller kvalifikationerna kan inte en 

jämförelse dem emellan utvisa att den med sämre meriter diskrimineras,
92

AD 2006:96 kan då 

nämnas. En bosnisk kvinna hade blivit nekad anställning, som istället gick till en svensk man. 

AD konstaterar dock att kvinnan hade sämre meriter och hon befann sig därmed inte i en 

jämförbar situation, bevisbördan övergår då inte till arbetsgivare.
93

  

3.2.1.2 Indirekt diskriminering 

Den indirekta diskrimineringen pga. etnisk tillhörighet är av någon annan karaktär än den 

direkta, och består av tre rekvisit; särskilt missgynnande, jämförelse och intressevägning. Den 

tar sikte på neutrala bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt, såsom interna ordningsregler, 

kollektivavtalsregler, längdkrav och språkkunskaper, etc. som särskilt missgynnar individer 

med etnisk tillhörighet.
94

  

                                                           
86

 Prop. 2007/08:95, s 487. 
87

 Mål C-54/07-Feryn.  
88

 Se exempelvis AD 2005:3.  
89

 AD 2009:11.  
90

 AD 2005:3. 
91

 AD 2009:11. 
92

 Prop. 2007:08:95, s 487, se även AD 2008:47 och AD 2006:96. 
93

 AD 2006:96, se även Prop. 2007/08:95, s 487 och AD 2008:47. 
94

 Fransson, Stüber, s 82-83 se även AD 2002:128, AD 2005:3, AD 2005:87, AD 2005:98, och AD 2007:45. 
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Rekvisitet särskilt missgynnande hör till rekvisitet jämförbar situation, då någon särskilt 

missgynnas i förhållande till någon annan och att anledningen till missgynnandet beror på 

etnisk tillhörighet. I AD 2002:128 sökte en kvinna en anställning som telefonintervjuare, men 

blev nekad med motiveringen att hon inte uppfyllde språkkravet. Arbetsdomstolen 

konstaterade att språkkravet varit för högt i proportion till arbetets natur 
95

 och fann därför att 

ett orsakssamband förelåg mellan handlandet och kvinnans etniska tillhörighet och innebar 

diskriminering
96

, i detta fall indirekt diskriminering.
97

 Anledningen till att den indirekta 

diskrimineringen blev tillämplig istället för den direkta diskrimineringen var att språkkriteriet 

framstod som neutralt i förhållande till diskrimeringsgrunden etnisk tillhörighet, men i 

praktiken särskilt missgynnade individen.
98

  

När det handlar om rekvisitet jämförelse, är detta krav absolut till skillnad från förbudet mot 

direkt diskriminering. En hypotetisk person eller grupp är därmed uteslutet. Det handlar om 

att konstatera att någon bestämmelse, kriterier eller förfaringssätt har missgynnat personer 

som tillhör en viss grupp.
99

 Det handlar om en intressevägningsregel i två led. Det första ledet 

består av rättsfakta där den som påstår sig blivit diskriminerad ska bevisa det särskilda 

missgynnandet genom jämförelsen. Därefter följer det andra ledet då den svarande har 

möjlighet att motbevisa och tydliggöra vilka sakliga skäl som låg till grund för handlandet, 

vilket leder till ett proportionalitetstest.
 100

 Om bevisbördan övergår till arbetsgivaren och hen 

kan anföra på ett trovärdigt sätt att någon diskriminering inte har förelegat, är det sällan att 

AD dömer emot.
101

  

Tillämpningen av bestämmelsen, kriteriet eller själva förfaringssättet måste vara nödvändigt 

och lämpligt för att uppnå själva syftet, och används vid fall av indirekt diskriminering, men 

även vid prövning av undantagsregler från likabehandlingsprincipen.
102

  

Utifrån ovanstående kan det konstateras att förbudet mot direkt och indirekt diskriminering är 

två olika regler uppbyggda på olika rekvisit, som till viss del är desamma.
103

 En och samma 

                                                           
95

 AD 2002:128. 
96

 Fransson, Stüber, s 78. 
97

 AD 2002:128. 
98

 AD 2002:128. 
99

 Prop. 2007/08:95, s 490, se även AD 1997:61, AD 2005:3 och AD 2009:11. 
100

 Fransson, Stüber, s 85-86. 
101

 AD 2005:14. 
102

 Fransson, Stüber, s 85-86. 
103

 Fransson, Stüber, s 88. 
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situation kan innebära både direkt och indirekt diskriminering, AD 2002:128, AD 2005:3 och 

AD 2005:14 är exempel då både direkt och indirekt diskriminering undersöktes.
104

  

3.3 Undantagen från diskrimineringsförbuden 

Likabehandling och förbud mot diskriminering är utgångspunkter för att uppnå syftet med den 

gällande diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen innehåller även olika typer av främjande 

och undantagsregler, där tillämpningen av dem skall hålla för en proportionalitetsprövning.
105

 

Det krävs ett berättigat syfte och de medel som används skall vara lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet för att ett undantag från likabehandlingsprincipen skall vara giltigt.
106

 

Undantaget i den nationella lagstiftningen som är aktuell för denna uppsats är DL 2:2 § 1p 

och lyder: 

”särbehandling som […] har samband med någon av diskrimineringsgrunderna […], vid 

beslut om anställning, befordran eller utbildning till befordran, egenskapen på grund av 

arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå 

syftet.”
107

 

Enligt ovanstående framgår det att ett verkligt avgörande yrkeskrav krävs för att tillämpning 

av undantaget skall vara giltigt, det är därför viktigt att klargöra innebörden av fenomenet. 

3.3.1 Verkligt och avgörande yrkeskrav 

De tidigare diskrimineringslagarna gällande etnisk diskriminering i arbetslivet har innehållit 

undantagsregler.
108

 Men genom lagändringen 2005 fick den nationella lagstiftningen kritik 

från EU-kommissionen för bristande uppfyllelse av EU-rätten. Kritiken handlade om att den 

svenska lagstiftningen saknade kravet på verkligt och avgörande yrkeskrav och att reglerna 

inte innehöll någon proportionalitetsprövning, vilket ändrades i den idag gällande 

diskrimineringslagen.
109

 Tillämpningsområdet för undantaget i arbetslivet är när beslut 

handlar om anställning samt befordran, och omfattar arbetsökande och arbetstagare som 

särbehandlas pga. sin etniska tillhörighet.
110

  

                                                           
104

 Se AD 2002:128, AD 2005:3 och AD 2005:14. 
105

 Prop. 2007/08:95, s 168.  
106

 Fransson, Stüber, s 213. 
107

 DL 2:2 § 1p.  
108

 Prop. 1997/98:16, s 30 och Prop. 2004/05:147, s 99 f.  
109

 Fransson, Stüber, s 214-215. 
110

 Fransson, Stüber, s 215. 
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Med yrkeskrav avses yrkeskvalifikationer, meriter eller andra förutsättningar som behövs för 

att utföra arbetet.
111

 AD har konstaterat att om många söker en anställning, har arbetsgivaren 

rätt att sålla bort sökanden som inte uppfyller kravprofilen, i ett tidigt skede av 

rekryteringsprocessen.
112

 Det är också upp till arbetsgivaren att bedöma vilka meriter i 

kravprofilen som väger tyngst i rekryteringsförfarandet. Så länge handlandet inte är 

diskriminerande.
113

 Ett verkligt yrkeskrav däremot innebär att kravet skall finnas med som en 

förutsättning i samband med anställningen, dvs., att i efterhand inte ha möjlighet att 

genomföra ett diskriminerande beslut.
114

 Med avgörande yrkeskrav avses att det är 

egenskapen eller förmågan hos den arbetssökande som gör att denne har möjlighet att utföra 

arbetet bättre än någon annan.
115

  

Att vara överkvalificerad har av arbetsdomstolen bedömts som att inte vara tillräckligt 

kvalificerad. Det kan exempelvis handla om teoretiska kvalifikationer, där arbetsgivaren 

istället har efterfrågat praktiska kvalifikationer.
116

 I AD 2009:16 ansågs en man som sökt 

anställning som orginalare inte bättre meriterad med motiveringen att hans professionella 

erfarenheter gjorde honom mindre lämpad för arbetsuppgifterna. Utbildningen skall sättas i 

relation till arbetsuppgifter. Det handlar således inte om mest eller högst utbildning utan om 

rätt utbildning.
 117

  

När vi sedan talar om det berättigade syftet och proportionalitetsprincipen, innebär de att 

kraven som ställs på en viss egenskap skall vara lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 

När en proportionalitetsbedömning genomförs skall kravet vara förenligt med värderingarna i 

direktiven och eftersträva ett demokratiskt samhälle som respekterar mänskliga rättigheter.
118

 

Verkliga och avgörande yrkeskrav kan exempelvis vara språkkunskaper, som framgår av AD 

2002:128 då en kvinna blev nekad anställning pga. brytning
119

, eller en viss längd, som 

framgår av AD 2005:87 då en kvinna sökt arbete men blivit nekad då hon inte uppfyllde 
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 Fransson, Stüber, s 215. 
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116

 AD 1997:61 och AD 2009:16. 
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längdkravet.
120

 De båda fallen dömdes dock till indirekt diskriminering då arbetsgivarna inte 

kunde motivera kraven som nödvändiga för arbetet.  

Diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning kan även det vara ett verkligt 

avgörande yrkeskrav, exempelvis om det handlar om att företräda en religiös sammanslutning. 

Undantaget skall dock tolkas restriktivt och det får inte ställas generella krav på att samtliga 

arbetstagare skall tillhöra en viss etnisk grupp.
121

   

Utifrån förarbetet och Arbetsdomstolens Domar kan det konstateras att, verkligt och 

avgörande yrkeskrav, innebär en bedömning av utbildning och erfarenheter, men även att 

praktiska kvalifikationer spelar in. Här blir den personliga lämpligheten aktuell och är ett 

fenomen som nu behöver utredas. 

3.3.2 Personlig lämplighet  

3.3.2.1 Förekomsten av den personliga lämpligheten i rekryteringsprocesser 

Den personliga lämpligheten är svår att mäta, i relation till andra bedömningskriterier.
122

 Det 

går inte att utläsa i varken global, regional eller nationell lagstiftning, men är ändå ett begrepp 

som arbetsgivare använder som argument för att inte anställa arbetssökande. Den personliga 

lämpligheten kan spela in i flera led av rekryteringsprocessen. I annonseringen, då 

arbetsgivaren lyfter fram önskvärda egenskaper,
123

 som i nästa steg, påverkar urvalen till 

intervju, och intervjun som i sin tur påverkar det faktiska anställningsbeslutet.
124

 Även i 

situationer då en arbetstagare haft tidsbegränsad anställning, kan personlig lämplighet vara 

grunden till icke fortsatt anställning.
125

  

3.3.2.2 Innehållet av den personliga lämpligheten 

Det AD behöver ta ställning till är vad den personliga lämpligheten kan innehålla. I rättspraxis 

går att utläsa kriterierna flexibilitet, gott kundbemötande, serviceanda, och stresstålighet.
126

 

AD 2008:47 kan då nämnas. Två kvinnor blev kallade till intervju för en receptionisttjänst, 

den ena med algeriskt ursprung och den andra med svenskt ursprung. Tjänsten gick till den 

svenske med motiveringen att de formella meriterna inte var lika viktiga som känslan vid 

intervjun och personkemin. AD konstaterar att kraven på den personliga lämpligheten var 
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proportionerlig i förhållande till arbetsuppgifterna. AD 2009:87 var ett liknande fall, där en 

kvinna inte blivit tilldelad anställning på en förskola. Intervjuarna uppfattade kvinnan som 

otrevlig och inte heller lyhörd, vilket inte uppfyllde kravet på den personliga lämpligheten, 

servicekänsla och god kommunikativ förmåga. AD meddelade att kvinnan inte befunnit sig i 

en jämförbar situation då personen som fick tjänsten uppfyllde kraven och var därmed bättre 

meriterad.  

Den personliga lämpligheten kan även handla om goda samarbetsegenskaper och 

ledarkunskaper.
127

 Arbetsgivaren kan bedöma dessa önskade egenskaper först vid 

anställningsintervjun, men även genom referenstagning.
128

 AD 2009:16 kan då nämnas igen. 

Då den bosniska mannen som blev nekad anställning ansågs ha svårt att samarbete och även 

vara svår att leda, vilket var av stor betydelse för att arbetet skulle fungera. Referenstagningen 

med tidigare arbetsplatser styrkte även intervjuarnas bedömning gällande 

samarbetssvårigheterna.
129

 

3.3.2.3 Vilka krav ställs på arbetsgivaren vid tillämpning av den personliga 

lämpligheten 

Nu kommer vi till den andra delen av bedömningen personlig lämplighet. Den berör vilka 

krav AD ställer på arbetsgivarens anställningsbeslut där bedömningen av den personliga 

lämpligheten är avgörande.
130

 Först och främst får det inte handla om subjektiva 

bedömningar. Exempel som kan nämnas är, AD 2008:47, då AD konstaterade att företagets 

handlande inte berodde på kvinnans etniska tillhörighet. Bedömningen får inte heller grunda 

sig på andrahandsuppgifter av individen och skall genomföras seriöst och på en objektiv nivå, 

och vara förklarlig och förståelig för en utomstående.
131

 I AD 2002:54 ställde domstolen låga 

krav på arbetsgivarens bevisning vid tillämpningen av den personliga lämpligheten, då 

tingsrättens dom fastställdes. De menade att en kvinna med mörk hudfärg, som sökte en 

receptionisttjänst var bättre meriterad än den som fick anställningen. Bevisbördan låg därför 

hos arbetsgivaren som motiverade att han lagt stor vikt vid anställningsintervjun. Dock ansågs 

kravet inte vara förenligt eller förståeligt i förhållande till arbetsuppgifterna och beslutet 

ansågs troligtvis berott på kvinnans etniska tillhörighet.
132
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När det handlar om tillämpningen av den personliga lämpligheten vid arbetsledande 

befattningar har bedömningen yrkes- och arbetslivserfarenheter tonats ner och istället handlat 

om en bedömning av de sökandes personliga lämplighet för den specifika uppgiften, vilket 

framgår av AD 2006:96. Fallet gällde en kvinna som ansåg sig blivit etnisk diskriminerad av 

staten då hon inte fått anställning som arbetsledande klientinspektör vid ett häkte. AD uttalade 

att den personliga lämpligheten har stor betydelse för den ledande befattningen, vid 

värderingen av sökandes meriter, där mannen ansågs vara bättre lämpad. Någon jämförbar 

situation förekom därför inte.
133

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det är den arbetssökande som i första hand skall bevisa 

att en jämförbar situation föreligger. Detta genom att presentera sina meriter, exempelvis 

genom sin ansökan eller vid intervjun. Det är även arbetssökanden som ansvarar för att 

ansökan kommit arbetsgivaren tillhanda, då arbetsgivaren inte har någon 

undersökningsplikt.
134

  

Nu har vi utrett den direkta och indirekta diskrimineringen tillsammans med vilka 

undantagsmöjligheter arbetsgivaren har i samband med rekrytering. För att vidare bringa 

klarhet i hur rekryteringsprocessen går till, beskrivs processen i kommande kapitel. 
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4. Rekryteringsprocessen 

4.1 Rekryteringens olika steg  

En avgörande fråga för den etniska diskrimineringen i arbetslivet är hur rekryteringsprocessen 

går till. Forskning visar att en rekryteringsprocess omfattar olika steg och att den etniska 

diskrimineringen kan förekommer på flera nivåer.
135

 De olika stegen kan sammanfattas 

utifrån följande: 

1. Förberedelser, spridning av information,  

2. Sortering, första urvalet sker för att kunna granska de mest lämpade, 

3. Värdering i form av intervjuer och referenser, 

4. Rangordning av de sökandena utifrån ett antal viktiga kriterier, 

5. Beslut, meddela individen som fått jobbet.
136

 

När identifiering av rekryteringsbehov har fastställs genomförs förberedelserna till annonsen i 

form av befattningsbeskrivning och kravprofil, vilka vanligtvis beskrivs av arbetsgivaren. 

Vikten av personlighet kan ha betydelse, då kandidaten skall fungerar bra tillsammans med 

arbetsgruppen och organisationen i sin helhet och detta skall då lyftas fram i kravprofilen. När 

annonsen är färdigformulerad skall det framgå vad som efterfrågas och vilka kompetenser 

som önskas.
137

 Valet av sökkanaler är också en viktig del i processen. Målet är att garantera 

att tillräckligt många söker, men samtidigt begränsa antalet då det är en ekonomisk process i 

form av tid och personal.
138

 Valet av sökkanaler kan bidra till en negativ effekt, då potentiella 

sökande indirekt hindras att söka anställningar, genom att deras sökkanaler väljs bort.
 139

 

Exempelvis anmäls endast 34 % av de lediga tjänsterna till arbetsförmedlingen.
140

  

Sorteringen av ansökningarna är sedan nästa steg i processen. Dem skall genomföras mot de 

uppställda kriterierna, för vad som krävs och vad som därutöver är meriterande. Nödvändiga 

och önskvärda krav skall separeras för att minska subjektiviteten, att utifrån föreställningar 

bedöma information som inte är relevant för anställningen.
141  
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 Det förekommer att den redan befintliga personalen rekommenderar bekanta till lediga 

befattningar, vilket kan vara en fördelaktig metod för att hitta personer med rätt kompetens, 

men ingen särbehandling får inträffa i processen.
142

 Forskning visar dock att denna informella 

rekrytering, genom kontakter, försämrar situationen för personer med utländsk bakgrund.
143

  

Sökprocessen är sedan igång då ansökningarna bearbetas med kravprofilen som 

gallringshjälp.
144

  

Intervjun är nästa steg i processen. Då granskas Cv:n och den arbetssökande får en 

uppfattning om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna samt att arbetsgivaren kan ta ställning till 

om personen har de kvalifikationerna som efterfrågas.
145

 Det är bevisat att det är svårt och 

osäkert att använda intervjuer som urvalsmetod för anställning.
146

 Intervjuaren fattar nämligen 

sitt beslut om en kandidat inom loppet av fyra minuter, vilket resulterar i att avgörandet inte 

har möjlighet att grundas på fakta. För en klassisk intervju är validiteten endast 15 %. Genom 

att rekrytera fel kandidat får de aldrig veta vilken kompetens som går förlorad, som 

intervjuarna av olika skäl förbisåg.
147

 Värderingen av intervjun kan genomföras tillsammans 

med referenstagning.
148

  

Efter insamlingen av information skall det slutgiltiga valet göras. Kravspecifikationen skall 

vara mallen genom hela processen och det även här. När valet är genomfört, kontaktas 

resterande kandidater som kommit långt i processen och blir tilldelade motivering.
149

  

4.2 Metoder för att minska risken för etnisk diskriminering i 

rekryteringsprocessen 

4.2.1 Avidentifiera ansökningshandlingar och intervjumetod 

Metoden avidentifiera ansökningshandlingar har använts ett fåtal gånger i Sverige, och är en 

frivillig metod som arbetsgivaren kan använda sig av vid nyrekrytering. Tanken är att hjälpa 

arbetsgivare att endast bedöma ansökningshandlingarna utifrån sakliga grunder och därmed 

minska risken för osaklig behandling. Det innebär att arbetsgivaren i ett första steg bedömer 

ansökningshandlingar utan att den arbetssökandes personuppgifter såsom namn, kön, ålder 
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etc. finns med. Ett första urval till intervju utförs på grundval av de avidentifierade 

uppgifterna. Avsikten är att personer med utländsk bakgrund inte ska sållas bort i 

rekryteringens inledande skede, och att öka möjligheterna för dessa individer att komma 

vidare i rekryteringsprocessen.
150

  

När det sedan är dags för intervjuer är det viktigt att samtliga sökanden får samma frågor så 

att de är jämförbara med varandra.
151

 Det finns en intervjumetod som kallas 

kompetensbaserad intervju. Metoden grundar sig på frågor som är särskilt strukturerad och 

strävar efter att konkret kunna utvärdera en kandidats förmåga i olika samanhang som är av 

relevans för arbetet och utifrån resultatet upptäcka om kandidaten uppfyller det önskvärda 

beteendemönstret.
152

 Referenstagningen är sedan av stor betydelse då mer fokus koncentreras 

på informell kompetens och personliga egenskaper, men även hur de formella meriterna 

kunnat förvandlas till ett fungerande arbete inom en organisation. Den kan även bidra med en 

bekräftelse på intervjuuppfattningen och minska risken för felbedömningar av sökanden som 

rangordnats högst.
153  

Forskning visar på att den etniska diskriminering i processen oftast sker 

i form av omedvetna val som grundas i okunskap, stress och dåliga rutiner. För att upptäcka 

dessa handlingar behövs en granskning av vad rekryteringspersonerna faktiskt gör när de 

rekryterar, och på detta sätt ha möjlighet att förbättra processen.
154

 Vid det slutgiltiga valet är 

vikten av en rättvis bedömning avsevärd. En bra förutsättning är att ha flera 

rekryteringspersoner.
155

  

4.2.2 Aktiva åtgärder 

Aktiva åtgärder i den nationella lagstiftningen gällande etnisk tillhörighet trädde i kraft år 

1999 (lag 1999:130). Åtgärderna omfattade tre huvudområden. Rekrytering, att 

arbetsförhållanden skulle vara lämpade för samtliga arbetstagare samt att arbetsgivaren har en 

skyldighet att motverka etnisk diskriminering.
156

 Ändringar inträffade år 2003 då direktiven, 

2000/43 och 2000/78, implementerades i den nationella lagstiftningen och fick därmed en 

närmare anknytning till EU-rättens likabehandlingsprincip. Denna princip, som skall främja 
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lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, är grunden till dagens 

nationella lagstiftning om de aktiva åtgärderna.
157

  

En arbetsgivare skall verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet får möjlighet att söka 

lediga befattningar,
158

 och om en sökande blir nekad anställning, och begär meritförteckning 

för den individ som fick anställningen, skall arbetsgivaren lämna ut denna fullständiga 

information. Informationen skall innehålla erfarenheter, utbildning och andra meriter.
159

 I 

samband med ett anställningsförfarande kan arbetsgivaren styra urvalet sökande till 

anställningen genom annonseringen. Exempelvis genom att ange att de helst ser individer med 

ett visst etniskt ursprung. En sådan information kan uppmuntra respektive avskräcka och får 

endast användas i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet i mån att bidra 

med ett aktivt åtgärdsarbete.
160
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5. Analys och diskussion  

5.1 Genomgången av förbudet mot etnisk diskriminering  

Utifrån ovanstående teori framgår det att förbudet mot den etniska diskrimineringen är en 

mänsklig rättighet och omtalas på såväl internationell nivå ner till nationell nivå i mån att 

uppnå likabehandlingsprincipen och främja social integration.
161

 Skyddet har sin 

utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention 

om avskaffande av alla typer av rasdiskriminering. På global nivå finner vi även lika 

möjligheter och rättigheter gällande arbetsvillkor som berörs i ILO. Nästa led är det regionala 

skyddet där EKMR existerar. EKMR är i sin tur utgångspunkten i EU-lagstiftningen gällande 

förbudet mot etnisk diskriminering där grundprinciperna är beskrivna i EUF, FEUF samt i 

Rättighetsstadgan. Vidare specificeras skyddet inom unionen genom arbetsplatsdirektivet och 

direktivet mot etnisk diskriminering.
162

 Avsikten med förbudet är att markera att individer 

med ett etniskt ursprung som skiljer sig mot en idealiserad bild av svenskhet, riskerar eller 

rent av utsätts för diskriminering eller omotiverad särbehandling i samhället,
163

 på grund av 

våra normer och värderingar.
164

 

Vetskapen om vart våra nationella rättsregler angående etnisk diskriminering i arbetslivet 

grundas på, är nu tydlig. Samtliga led, med sina rättsregler, skall implementeras i den svenska 

lagstiftningen.
165

 Vi finner principen om alla människors lika värde och förbudet mot 

diskriminering pga. etnicitet i regeringsformen
166

 och i diskrimineringslagen.
167

  

Det framgår att riktlinjerna för förbudet har betydelse för hur det kan förebyggas, hanteras och 

motverkas,
168

 vilket kan kopplas till en anledning att det omtalas på internationell nivå ner till 

nationell nivå och att de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en.
169

 Sverige 

har därmed bidragit med en aktiv handling för att underlätta och tydliggöra förbudet och 

undantagsmöjligheterna angående etnisk diskriminering. Frågan man kan ställa sig är dock 

hur denna starka och genomarbetade lagstiftning gällande förbudet mot etnisk diskriminering 

inte är hållbar i praktiken.   
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5.1.1 Förbudet mot direkt och indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet 

Uppsatsen har tydligt inriktat sig på direkt och indirekt diskriminering pga. etnisk tillhörighet 

och det framgår att förbudet gäller för hela EU samt för medborgare i tredje land.
170

 Förbuden 

skiljer sig åt men påminner om varandra. De huvudsakliga skillnaderna dem emellan är att vid 

direkt diskriminering
171

 kan en hypotetisk jämförelseperson förekomma, se mål C-54/07-

Feryn, vilket inte är möjligt vid indirekt diskriminering.
172

 Den indirekta diskrimineringen tar 

istället sikte på neutrala bestämmelser som särskilt missgynnar individer med utländsk 

härkomst, exempelvis språkkrav.
173

  

Det positiva med en hypotetisk jämförelse, som jag kan se det, är att arbetsgivarens möjlighet 

att bedriva en diskriminerande arbetspolicy minskar och därmed förbättras chanserna för 

utländska att bli bemötta på samma sätt som svenskar på arbetsmarknaden. Detta i sin tur kan 

bidra till det önskvärda med förbudet mot etnisk diskriminering, dvs., ökad social integration 

och att likabehandlingsprincipen upprätthålls.
174

  

Gemensamt för förbuden däremot är att de förutsätter att en jämförbar situation föreligger och 

ett att orsakssamband mellan särbehandlingen och den etniska tillhörigheten existerar.
175

 Det 

framgår att det är individen som ansett sig blivit negativt särbehandlad som har 

bevisbördan.
176

 Här finner vi problematik gällande möjligheten till bevisningen från den 

utsattas sida. Om en jämförbar situation kan fastställas och arbetsgivaren i sin tur kan styrka 

sin version att någon diskriminering inte inträffat, bryts orsakssambandet enligt AD.
177

 Här 

kan undantagsmöjligheten, personlig lämplighet nämnas. Det framgår att fenomenet är svårt 

att mäta, i relation till andra verkliga och avgörande yrkeskrav.
178

 Denna insikt borde öka 

svårigheten för AD att ta ställning till om ett handlande är diskriminerande eller inte, vilket i 

sin tur ökar möjligheten för arbetsgivaren att vid tillämpning av personlig lämplighet grunda 

beslut på etnicitet. Problematiken leder till en ohållbar lagstiftning angående undantaget och 
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minskar social integration. Kanske SACO:s uttalande i slutet av 1900-talet att arbetsgivaren 

kan dölja den etniska diskrimineringen i rekryteringsprocessen
179

  fortfarande existerar.  

5.2 Risken för etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen 

5.2.1 Förberedelser 

I det första steget, förberedelser och annonsering, framgår det att arbetsgivaren inte offentligt 

får uttala att hen inte anställer arbetstagare med ett visst etniskt ursprung, se mål C-54/07-

Feryn. Det finns dock undantag i form av en aktiv åtgärd då arbetsgivaren får styra urvalet av 

sökande genom att ange att de helst ser individer med ett visst etniskt ursprung, i mån att 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
180

 Arbetsgivaren har även möjlighet att 

styra valet av sökkanaler,
181

 vilket kan kopplas till att endast 34 % av de lediga tjänsterna 

anmäls till arbetsförmedlingen.
182

 Detta i sin tur resulterar i särskilt missgynnande av 

individer med utländsk härkomst, då de saknar informella kontaktnät.
183

 Denna möjlighet 

bidrar till att den nationella lagstiftningen angående aktiva åtgärder, att arbetsgivaren skall 

verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet får möjlighet att söka lediga tjänster,
184

 

brister, samt att den indirekta diskrimineringen
185

 förekommer.  

Det skall nämnas att processen är en ekonomisk fråga i form av tid och personal för 

organisationer,
186

 vilket jag kan se som en ytterligare anledning till att arbetsförmedlingen 

väljs bort, då arbetsgivaren på andra sätt anser sig kunna hitta den kompetens som behövs. 

Här kan internrykryteringen
187

 nämnas, då arbetsgivaren på ett effektivt sätt hittar lämpliga 

individer. Handlandet bidrar dock med att Sverige inte tar tillvara på utländsk kompetens och 

kan vara en faktor till att 30 000 utländska är felsysselsatta eller icke sysselsatta.
188

 Följderna 

borde resultera i en minskad social integration och ouppnåelig jämlikhet i samhället som 

motstrider det önskvärda i samtliga samhällsled.
189

 Här ser vi exempel på utomrättsliga 

faktorer som indirekt bidrar med en undantagsmöjlighet för arbetsgivaren, enligt min 

uppfattning. 
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När vi sedan kommer till annonseringen skall arbetsgivaren utforma en tydlig kravprofil.
190

 

Om personlig lämplighet har en betydande roll skall det framgå i annonsen som ett verkligt 

avgörande yrkeskrav.
191

 AD 2009:16 och 2009:87 är exempel på detta. Båda fallen dömdes 

till arbetsgivarens fördel. AD:s bedömning kan då kopplas till att arbetsgivarna hade 

möjlighet att på ett trovärdigt sätt anföra att besluten inte grundades på subjektiva 

bedömningar eller på andrahandsuppgifter av individen.
192

 Kontentan av ovanstående 

resulterar i att, om arbetsgivaren lyfter fram personlig lämplighet i kravprofilen och håller sig 

till det argumentet genom hela processen kan arbetsgivaren dölja etnisk diskriminering i en 

eventuell domstol. Jag grundar denna slutsats på att fenomenet är svårbedömt
193

 och har det 

då lyfts fram i detta tidiga skede anser AD kraven vara rimliga i förhållande till arbetet.
194

  

5.2.2 Sortering 

När det sedan är dags för sorteringen av ansökningshandlingarna har arbetsgivaren rätt att 

sålla bort sökande som inte uppfyller kravprofilen i ett tidigt skede,
195

 vilket kan kopplas till 

AD 2009:11 då kvinnan som ansett sig blivit etnisk diskriminerad inte fullgjort sin ansökan. 

Här kan även koppling till AD 2005:3 bli tydlig, då det ligger på den sökandes ansvar att göra 

sina utländska examina förståeliga för arbetsgivaren som inte har någon undersökningsplikt. 

Problematiken här är att forskning visar på okunskap, stress,
196

  fördomar, stereotyper
197

 och 

dåliga rutiner hos rekryteringspersonal,
198

 vilket borde kunna medföra missuppfattningar 

gällande utländskas kvalifikationer och bidra med tidig bortsortering. Även här förekommer 

indirekt en undantagsmöjlighet för arbetsgivaren, då okunnig rekryteringspersonal särskilt 

missgynnar utländska akademiker, enligt min mening.  

5.2.3 Intervjuer och referenser 

Utifrån teorin framgår det att validiteten av intervjuteknik är låg
199

 och att det verkliga 

avgörande yrkeskravet, personlig lämplighet, oftast bedöms utifrån intervjun.
200

 Frågan jag 

ställer mig här är om den personliga lämpligheten håller för en proportionalitetsprövning? 

Kan kraven anses som lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet?  
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Problematiken grundar sig i att AD har svårt att bedöma den personliga lämpligheten.
201

 Jag 

delar denna uppfattning då servicekänsla borde vara svårare att bedöma i förhållande till 

arbetsuppgifterna än exempelvis språkkrav. Detta leder dock till att undantagsmöjligheten 

öppnar upp för etnisk diskriminering och ökar svårigheter för utsatta att påvisa en jämförbar 

situation. Det kan nämnas att endast ett rättsfall, AD 2002:54, där den personliga 

lämpligheten var avgörande dömdes till den sökandes fördel. Arbetsgivaren har möjlighet att 

lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten, då det är upp till denne att bedöma vilka 

meriter i kravprofilen som väger tyngst.
202

 När det handlar om ledande befattningar tycks 

även här fenomenet ha en stor inverkan, se AD 2006:96.
203

 Denna insikt styrker teorin om att 

den etniska diskrimineringen förekommer inom samtliga yrkeskategorier.
204

   

Det kan dock nämnas att referenstagning
205

 och kompetensbaserad intervjuteknik
206

 har en 

påverkan på proportionalitetsbedömningen
207

 av den personliga lämpligheten. Intervjuarnas 

uppfattning av individen kan granskas och subjektiva bedömningar upptäckas. En händelse 

som stärkte intervjuarnas uppfattning var i AD 2009:16, då intervjuarnas intryck stämde 

överens med referensernas erfarenheter av individen. Referenstagningen kan då nämnas som 

en bra metod för att stärka respektive fälla arbetsgivarens beslut och underlätta för AD att 

genomföra en korrekt bedömning. Den kompetensbaserade intervjutekniken däremot tar sikte 

på strukturerade frågor för att upptäcka individens förmåga i olika samanhang, som är 

förknippade med arbetet.
208

 Denna metod borde vara fördelaktig för att öka validiteten av 

intervjuer.  
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5.3 Avslutande reflektioner och vägen mot en hållbar lagstiftning  

Unionens gemensamma normer kring människans värdighet och möjlighet
209

 är en bra 

utgångspunkt, men frågan jag ställer mig är hur samhällets diskriminerande normer kan 

förändras för att göra det möjligt. Det framgår att det är i rekryteringsprocesser i arbetslivet 

mycket av den strukturella diskrimineringen förekommer,
210

 i form av att lagarna inte är 

hållbara i praktiken. Detta i sin tur påverkar den institutionella diskrimineringen
211

 genom att 

möjliggöra anställningsbeslut grundade på fördomar.  

Slutsats kan dras att problematiken kring utländskas etableringsmöjlighet inte direkt grundar 

sig på undantagsmöjligheterna, verkliga och avgörande yrkeskrav.
212

 Utan att det är obalansen 

mellan förbudet, undantagsmöjligheterna och verkligheten som ligger till grunden. Denna 

slutsats grundar jag på att undantagsmöjligheternas tillämpning påverkas av utomrättsliga 

faktorer, såsom fördomar,
213

 och att den utsatta samt AD har svårt att bevisa det.
214

 Ytterligare 

tecken på att undantagsmöjligheterna sträcker sig längre än vad som framgår av den 

rättsdogmatiska metoden, finner vi genom granskning av rekryteringsprocessen. Exempelvis 

under förberedelser, då ”deras” sökkanal, arbetsförmedlingen väljs bort
215

 och vid tillämpning 

av internrekrytering, då de ”saknar” kontakter.
216

 Men också under sorteringsprocessen, då 

okunniga rekryterare har möjlighet att omedvetet eller medvetet sortera bort utländska 

akademiker, pga. fördomar,
217

 och luta sig mot argumentet oförståeliga examina.
218

 Dessa 

möjligheter och det faktum att de används, bidrar indirekt till särskilt missgynnande av 

individer med utländsk härkomst, enligt min uppfattning.  

Något som även kan nämnas är att det faktum att utländska värdesätter ett jobb högre än 

svenskar
219

 bidrar med effekter från deras sida när de inte har samma möjlighet. Exempelvis 

uppgivenhet, ohälsa och minskad tro på det svenska regelsystemet. Tar vi denna analys ett 

steg längre kan effekterna leda till misskötsel och att fler behöver leva på socialbidrag än 

nödvändigt,
220

 som i sin tur skapar svenskarnas fördomar och vi är då tillbaka på ruta ett. 
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Obalansen skapar alltså en ond cirkel, där det ena utlöser det andra och försämrar utländskas 

möjlighet att bli anställda.  

En metod, för att förbättra utländskas etableringsmöjlighet, är att använda avidentifierade 

ansökningshandlingar, genom att den sökande inte meddelar sina personuppgifter, såsom 

namn, kön, ålder etc.
221

 Metoden kan medföra en minskning av den institutionella 

diskrimineringen, då rekryterarnas omedvetna val som är grundade på normer, rutiner och 

allmänt accepterat förhållningssätt
222

 inte är möjliga. Användning av metoden borde i sin tur 

bidra med att våra lagar blir hållbara i praktiken, dvs. att den strukturella diskrimineringen
223

 

minskar. Ett orsakssamband kan då konstateras mellan den strukturella och institutionella 

diskrimineringen,
224

 och att en aktiv åtgärd såsom avidentifierade ansökningshandlingar
225

 

kan bidra med att likabehandlingsprincipen som är en mänsklig rättighet
226

 upprätthålls. 

Avidentifierade ansökningshandlingar är även ett led i att sammanföra arbetsgivare med 

arbetstagare och påverka normbildningar på arbetsplatser,
227

 som är ILO:s uppgift. En 

koppling mellan ILO och avidentifierade ansökningshandlingar kan då konstateras, vilket i sin 

tur, medför att användningen av metoden bidrar med att det internationella skyddet i ILO 

gällande restriktivitet angående personuppgifter
228

 säkerställs. 

När vi nu går vidare med problematiken kring att den informella rekryteringen minskar 

utlänskas möjlighet till anställning,
229

 anser jag metoden vara svår att eliminera. Men en 

förbättring kring anmälningarna till arbetsförmedling borde kunna ske. Deras arbete är inte 

genomförbart om de inte får information om lediga befattningar och dessutom är det 

lagstadgat att arbetsgivaren skall verka för att alla individer oavsett etnisk tillhörighet får 

tillgång till lediga tjänster.
230

 Procentsatsen på 34 % 
231

 är ett bevis på att lagen inte är hållbar 

och att en aktiv handling krävs.  
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DO bör ställa sig frågan vad hon kan bidra med,
232

 eftersom skyddet mot etnisk 

diskriminering är en mänsklig rättighet, och att hon bär ansvaret för att se till så att 

diskrimineringslagen följs.
 233 

En aktiv åtgärd från DO:s sida kan vara att införliva starkare 

jämlikhetsplaner eller mäta den etniska statistiken på arbetsplatser.
234

 Det får dock inte gå får 

långt, DO behöver hitta lösningar som bidrar med en balans mellan lagstiftningen och hur den 

förhåller sig till verkliga situationer, enligt min mening. I antidiskrimineringsarbetet kan även 

hjälp av andra länder vara en bra idé, och få tips om fungerande metoder.
235

  

Det kan nu konstateras att lyckas vi motverkar denna etniska diskriminering i arbetslivet 

upprätthålls inte bara likabehandlingsprincipen utan samhällets kostnader minskar. Individer 

som tidigare levt på socialbidrag har arbeten och på så vis bryts den onda cirkeln. Utländska 

får chansen att visa vad de går för, våra fördomar minskar, som i slutändan kan leda till att 

våra omedvetna anställningsbeslut grundade på etnicitet inte genomförs. Detta i sin tur 

underlättar bedömningen för AD gällande undantagsmöjligheter. 
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6. Slutsats 

Avslutningsvis kan det fastställas att förbudet mot etnisk diskriminering är en mänsklig 

rättighet och omtalas i samtliga samhällsled för att uppnå likabehandlingsprincipen och 

säkerställa ett starkt diskrimineringsskydd. All direkt och indirekt diskriminering pga. etnisk 

tillhörighet skall vara förbjuden. Vid första anblicken uppfattas skyddet som starkt och 

genomarbetat, men när undantagsmöjligheterna granskas uppstår problematik, speciellt 

gällande tillämpningen av det verkliga avgörande yrkeskravet, personlig lämplighet. 

Problematiken kring den personliga lämpligheten är att fenomenet innehåller kriterier såsom 

servicekänsla och samarbetsegenskaper, vilka anses vara svåra att mäta i relation till andra 

bedömningskriterier, exempelvis språkkrav. Detta resulterar i en möjlighet för arbetsgivaren 

att medvetet eller omedvetet grunda anställningsbeslut på etnisk tillhörighet, utan att bli fälld i 

en eventuell domstol. Jag anser den personliga lämpligheten vara en bra metod för att hitta de 

rätta individerna för anställningar, då enbart formella meriter inte hade fungerat i praktiken. 

Det handlar trots allt om en arbetsplats där anställda har individuella arbetsuppgifter, 

eventuella samarbetsuppgifter, i strävan mot ett gemensamt mål. En lösning för att undvika 

diskriminerande anställningsbeslut, som slog min tanke, är att skapa tydligare riktlinjer för 

begreppet, då det idag endast benämns i rättsfall. Och på så sätt kunna underlättat för AD vid 

bedömningen men även för arbetsgivaren vid tillämpningen. För fler lösningsmöjligheter, se 

analysen. 

Den kan även fastställas att etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen ofta berör den 

indirekta diskrimineringen, genom att de neutrala bestämmelserna särskilt missgynnar 

utländska arbetssökande. Anledningen tror jag är för att den direkta är mer uppenbar och 

därmed lättare att vara medveten om. Det var exempelvis enkelt att upptäcka ett 

orsakssamband mellan uttalandena och etnisk tillhörighet i mål C-54/07-Feryn i förhållande 

till de AD fallen som berörde kriterierna, språkkrav, serviceanda och samarbetsegenskaper. 

Det har även konstaterats att de neutrala bestämmelser sträcker sig längre än de verkliga och 

avgörande yrkeskraven då beslut som sökkanaler, internrekrytering samt rekryteringspersonal 

kan bidra med särskilt missgynnande för individer med utländsk härkomst. Dessa 

bestämmelser är i sin tur grundade på okunskap, tidspress, kostnader, fördomar och 

stereotyper. En aktiv åtgärd behövs från DO:s sida för att motverka denna diskriminering och 

medvetandegöra rekryteringspersonalen om att deras fördomar påverkar anställningsbesluten. 

Exempel på åtgärder kan vara avidentifierade ansökningshandlingar, tips från andra länder 
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och se till att lediga tjänster faktiskt anmäls till arbetsförmedlingen. För mer ingående 

information om diskriminering i rekryteringsprocessen, se analysen. 
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