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Abstract 

Ethnic discrimination is still a problem in the Swedish employment market. The Ombudsman 

against Ethnic Discrimination received 154 complaints relating to discrimination due to 

ethnicity in the working life in 2012. In addition, reported unemployment rates in Sweden 

differ markedly between native-born and foreign-born. 

 

The purpose of this paper is to investigate how protection against ethnic discrimination in 

recruitment looks like in Sweden and describe different methods an employer may use to 

prevent that ethnic discrimination occurs in recruitment situations. The first and second issue 

of the essay concern what protection there is in Sweden against ethnic discrimination in 

recruitment situations, based on international and national law. The traditional legal dogmatic 

method, which describes the valid law, is used in these sections. The third and fourth question 

formulation deals with different methods an employer may use to prevent discriminatory 

recruitment with elements of ethnic discrimination. This section contains a description of the 

active measures that can be found in the Discrimination Act, a proposal for recruitment 

process is presented and the method of using anonymous job applications is processed. These 

elements are presented from a Human Resource Management perspective. 

 

In summary, it can be noted that Sweden has a protection against ethnic discrimination in 

recruitment, which is part of UN conventions, EU directives and Swedish legislation in the 

form of the Discrimination Act (2008:567). In the judicial inquiry it is clear that the employer 

has the responsibility in the recruitment process to contribute to that persons irrespective of 

racial origin should have the opportunity to apply for vacant jobs, which follows from Chapter 

3, § 7 Discrimination Act. There is also a regulation that means that people who are looking 

for  a job or making an inquiry about the work may not be discriminated by employers, due to 

the Discrimination Act, Chapter 2, § 1. The analysis also shows that the Swedish 

Discrimination Act in many ways has similar contents to the EU Directive 2000/43/EC. The 

paper also describes a recruitment process which, among other things, includes a clear 

requirement profile for the actual service, uses a recruitment team that is characterized by 

diversity, and documents the process thoroughly. This allows a recruitment process with great 

opportunities to avoid ethnic discrimination. It will finally show that the method of 

anonymous job applications has both advantages and disadvantages. 

 

Keywords: ethnic discrimination, employment, recruitment 
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1 Inledning 

Diskrimineringslag (2008:567) har till syfte att arbeta mot diskriminering och på andra sätt 

gynna lika rättigheter och möjligheter, i samband med bl.a. diskrimineringsgrunden etnisk 

tillhörighet.
1
 Lagen innehåller ett diskrimineringsförbud för arbetsgivare i de situationer en 

individ söker eller gör en förfrågan om arbete.
2
 Det finns även en reglering som innebär att 

arbetsgivare ska arbeta för att individer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning ska kunna söka lediga tjänster.
3
 En fråga som då uppstår är huruvida den 

svenska arbetsmarknaden matchar den reglering som finns i Sverige som förbjuder all form av 

etnisk diskriminering i rekryteringssituationer. Har personer med annat etniskt ursprung än 

svenskt samma möjligheter att söka ett ledigt arbete eller sker det diskriminering? 

 

Diskrimineringsombudsmannen tog emot 154 anmälningar under år 2012 som rörde 

diskriminering pga. etnisk tillhörighet i arbetslivet.
4
 Intressant är även att titta på hur 

arbetslöshetstalet ser ut för personer med annat etniskt ursprung än svenskt och sätta detta tal i 

relation till motsvarande siffra för personer födda i Sverige. Statistiska centralbyrån, SCB, 

redovisar i sina arbetskraftundersökningar från 2012 att arbetslöshetstalet är betydligt högre 

bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. I genomsnitt uppgick arbetslösheten för utrikes 

födda under år 2012 till 15,5 %, medan procenttalet för inrikes födda hamnade på 6,1 %.
5
 

Detta innebär en skillnad på 9,4 procentenheter. Ovan nämnda ger en försmak om att vi i 

Sverige inte har en arbetsmarknad helt fri från diskriminering.  

 

För att kunna vända den negativa trend som verkar vara rådande på arbetsmarknaden gällande 

personer med annat etniskt ursprung än svenskt anser jag att problemet behöver 

uppmärksammas, men även att arbetsgivare rent praktiskt behöver få mer kunskap om hur de 

kan gå tillväga vid rekryteringssituationer för att undvika etnisk diskriminering. Vad bör 

tänkas på i de olika steg en rekryteringsprocess innehåller? Viktigt är dock att vara medveten 

om arbetsgivarens skyldighet enligt diskrimineringslagen att jobba aktivt med 

diskrimineringsfrågor som har koppling till etnicitet, men också med fördelaktighet se att en 

arbetsplats med mångfald kan tillföra mycket för en organisation, vilket är något jag själv 

kommer ta med mig i min framtida yrkesroll som personalvetare. 

                                                           
1
 1 kap 1 § Diskrimineringslag (2008:567).  

2
 2 kap 1 § 2 p. Diskrimineringslag (2008:567). 

3
 3 kap 7 § Diskrimineringslag (2008:567). 

4
 Mailkonversation med Pilar Apelgren, Diskrimineringsombudsmannen, 2013-02-15. 

5
 http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012A01/AM0401_2012A01_SM_AM12SM1301.pdf, s. 5. Hämtat 

2013-02-15.  

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2012A01/AM0401_2012A01_SM_AM12SM1301.pdf
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur skyddet mot etnisk diskriminering i samband med 

rekrytering ser ut i Sverige. Uppsatsens syfte omfattar även att redogöra för olika metoder en 

arbetsgivare kan använda sig av för att förhindra att etnisk diskriminering uppstår i en 

rekryteringssituation. Syftet har sedan resulterat i följande frågeställning: 

 

1. Vilka internationella åtaganden är Sverige anslutna till som reglerar etnisk 

diskriminering i arbetslivet och dess rekryteringssituationer samt vad innehåller dessa 

för bestämmelser? 

2. Vilket skydd finns det i svensk rätt mot etnisk diskriminering vid rekrytering?  

3. Hur kan en arbetsgivare arbeta i rekryteringsprocessen för att förhindra att etnisk 

diskriminering uppstår? 

4. Vad innebär metoden att avidentifiera jobbansökningar samt vad får den för 

verkningar i arbetet med att förhindra etnisk diskriminering vid rekrytering?  

 

1.2 Metod 

Uppsatsen bygger dels på traditionell rättsdogmatisk metod, dels utgår den från ett HRM-

perspektiv. Den rättsdogmatiska metoden är deskriptiv på så sätt att den skildrar gällande 

rättsregler inom olika områden.
6
 Rättsdogmatiken utgår från de existerande rättskällorna, 

vilka är lagar och författningar, förarbeten till lagar, rättpraxis eller prejudikat samt doktrin. 

Inom denna metod handlar det om att bestämma vilka rättsregler som finns (de lege lata) eller 

som istället bör inrättas av lagstiftaren (de lege ferenda) samt precisera dess innehåll.
7
 

Rättsdogmatikern kan vid behov inhämta kunskap om den verklighet där reglerna tillämpas, 

för att på så sätt kunna förstå rättsreglernas funktion bättre. Detta kan ske i form av 

exempelvis facklitteratur eller statistik.
8
 

 

Uppsatsens andra kapitel utgår från den rättsdogmatiska metoden som beskrivits ovan. I detta 

kapitel redovisas för ämnet intressanta regleringar, i form av auktoritativa rättskällor, så som 

exempelvis lag och förarbeten samt supplerande rättskällor, så som doktrin.
9
 Inledningsvis 

presenteras de internationella regleringar som Sverige är förpliktigade att följa, för att sedan 

beskriva bestämmelser på nationell nivå. Genom prop. 2007/08:95 har jag fått uppslag till 

                                                           
6
 Peczenik Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 

7
 Lehrberg Bert (2010), Praktisk juridisk metod, s. 31 och 167. 

8
 Lehrberg Bert (2010), s. 168. 

9
 Lehrberg Bert (2010), s. 90. 
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relevanta internationella regleringar, som jag sedan kunnat fördjupa mig i på egen hand. I 

redogörelsen för den svenska rätten har jag utgått från diskrimineringslag (2008:567), men 

även använt doktrin och rättspraxis för att få en så allsidig uppfattning av skyddet som 

möjligt. Vid urval av rättsfall har jag använt mig av databasen Zeteo och sökorden ”etnisk 

diskriminering” samt fått förslag på rättfall i samband med att jag har läst litteratur i ämnet. 

 

Det tredje kapitlet i uppsatsen utgår från ett HRM-perspektiv. Det finns många olika 

definitioner och tankar kring begreppet Human Resource Management, ofta förkortat HRM, 

därav följer nu ett avsnitt av de aspekter som ligger till grund för denna uppsats. Inledningsvis 

kan nämnas att Human Resource myntades som begrepp av Peter Drucker, konsult och 

författare, år 1954 i boken ”The Practice of Management”. Druckers åsikt var att amerikanska 

företag till stor del såg personal som något som genererade en kostnad och inte som en resurs. 

Han var även förespråkare för att arbeta med målstyrning, för att skapa en lust hos de 

anställda att nå företagens mål.
10

 Enligt Granberg är den enklaste definitionen av begreppet 

HRM att det är ”alla frågor i företaget som rör de anställda”.
11

 En ytterligare tydliggörande 

förklaring är att ”HRM har att göra med hur organisationer leder och administrerar sin 

arbetsstyrka”.
12

 Bengt Flach menar att en HRM-ansats innebär att företagsledning och 

linjechefer ska ha en framträdande roll i personalverksamheten. Ur ett ledningsperspektiv ska 

personalledning och andra personalaktiviteter samordnas, detta ska då generera i att HRM ges 

en flerfunktionell grund, där arbetsinsatserna står i fokus för program och aktiviteter. Flach 

menar att personalaktiviteterna kan konkretiseras i tre huvudaspekter, vilka är: 

”(1) resursplanering – attrahera och effektivt välja personal (2) resursstyrning – leda, 

utveckla och motivera personal samt leda förändringsprocesser och (3) uppföljning och 

utvärdering av arbetsfunktioner och aktiviteter.”
13

 

 

Uppsatsens tredje kapitel berör olika metoder en arbetsgivare kan använda sig av vid 

rekrytering för att förhindra diskriminerande rekryteringar pga. etnicitet och ett avsnitt ägnas 

därför åt att beskriva en rekryteringsprocess som förhoppningsvis förhindrar diskriminering. 

Avsnittet om rekryteringsprocessen är ett tydligt exempel på uppsatsens koppling till HRM, 

                                                           
10

 Bergström Ola och Sandoff Mette (Red) (2006), Handla med människor – Perspektiv på Human Resource 
Management, s. 11 f. 
11

 Granberg Otto (2011), PAOU – Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, s. 17. 
12

 Granberg Otto (2011), s. 20, som hänvisar till Grimshaw, D & Rubery, J. 2007: Economics and HRM. I: Boxhall, 
P.F., Purcell, J & Wright, P (red.). Oxford handbook of human resource management. Oxford: Oxford University 
Press. En källa jag dock inte haft möjlighet att använda.  
13

 Flach Bengt (2006), Personalledning – Human Resource Management i forskning och praktik, s. 22. 
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då jag ser att Human Resource Management tar sikte på hur organisationer på bästa sätt tar 

tillvara på humankapital, genom att bl.a. se över olika processer som används inom en 

organisation. En rekryteringsprocess fri från diskriminering ökar chansen för företag att få rätt 

kompetens till arbetsplatsen, samtidigt som arbetsgivaren följer lag och rätt genom att inte 

diskriminera någon vid nytillsättning av tjänst. I detta kapitel har jag framförallt använt mig 

av litteratur som berör rekrytering och diskriminering. När jag redovisar 

rekryteringsprocessen med dess olika steg har jag utgått från Moa Hjertson och Kajsa 

Svaleryds bok ”Likabehandling i arbetslivet”, vilken gett mig inspiration till upplägg på detta 

avsnitt samt har förstärkts med annan relevant litteratur i ämnet. I det avsnitt jag redogör för 

de aktiva åtgärder en arbetsgivare ska arbeta med redovisas även gällande lagstiftning och 

uppsatsen får således inslag av den rättsdogmatiska metoden även i detta kapitel. 

 

1.3 Avgränsningar  

I uppsatsen går jag inte specifikt in på vad som gäller vid anställning inom offentlig sektor 

eller innebörden av lag (1994:260) om offentlig anställning, utan fokuserar istället på det 

skydd som följer av diskrimineringslagen. Dock innehåller uppsatsen ett avsnitt om 

avidentifierade jobbansökningar, som bygger på den utredning som gjorts för att bedöma 

metodens förutsättningar för att användas vid rekrytering inom offentlig sektor. I avsnittet om 

den internationella rätten ligger tyngdpunkten vid att redogöra för EU-rätt, medan bl.a. FN-

konventionerna behandlas något mer kortfattat. 

 

1.4 Disposition  

Då jag vill att läsaren i ett tidigt skede ska få kunskap om de regleringar som finns gällande 

etnisk diskriminering i arbetslivet väljer jag att redovisa detta skydd i uppsatsens andra 

kapitel. Här följer en beskrivning av den internationella rätten, med regleringar från FN, ILO, 

Europarådet samt EU. Jag tittar sedan närmare på svensk lagstiftning och beskriver det 

lagstöd som finns inom arbetslivet och diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. I 

uppsatsens tredje kapitel finner jag det naturligt att gå ett steg längre och redogöra för olika 

metoder en arbetsgivare kan använda sig av för att förhindra att etnisk diskriminering uppstår 

i en rekryteringssituation. Här redovisas därför de aktiva åtgärder en arbetsgivare är skyldig 

att arbeta med enligt diskrimineringslagen, en rekryteringsprocess beskrivs samt metoden att 

avidentifiera jobbansökningar behandlas. Uppsatsen knyts sedan samman med analys och  

slutsatser, som följer i fjärde och femte kapitlet. 
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2 Skydd mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

 

2.1 Internationell rätt  

I regeringsformen framgår Sveriges anslutning till Europeiska unionen, EU, samt dess 

deltagande i Förenta nationerna, FN, samt Europarådet.
14

 I syfte att motverka diskriminering 

pga. bl.a. ras, hudfärg, religion, nationell härstamning och socialt ursprung har Sverige 

ratificerat ett flertal internationella konventioner och rättsakter från Förenta Nationerna, FN, 

och dess fackorganisation Internationella arbetsorganisationen, ILO.
15

  

 

2.1.1 FN 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs av Förenta Nationernas 

generalförsamling den 10 december år 1948 och består av ett 30-tal artiklar. I förklaringens 

första artikel betonas att människan föds fri och med samma värde och rättigheter.
16

 I artikel 2 

fastställs att alla människor är berättigade till de rättigheter och friheter som följer av denna 

förklaring, utan att på något sätt särskiljas pga. ras, hudfärg, språk, religion, nationellt eller 

socialt ursprung etc.
17

 Artikel 7 tar sikte på att alla människor står lika inför och har rätt till 

samma skydd från lagen utan att någon typ av diskriminering ska uppstå.
18

  

 

Sverige ratificerade den 26 november år 1971 FN-konventionen om avskaffande av alla 

former av rasdiskriminering, vilken för Sveriges del trädde i kraft den 5 januari 1972.
19

 I 

ingressen till konventionen framgår att det varken i teori eller praktik går att rättfärdiga 

rasdiskriminering och att konventionsstaterna är säkra över att rasbarriärer står i strid mot de 

mänskliga samhällenas ideal.
20

 Rasdiskriminering förklaras i konventionen med ”varje 

skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller 

nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka 

erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av 

                                                           
14

 Regeringsformen 1 kap 10 §.  
15

 Flemström Stefan, Gabinus Göransson Håkan, Sante Naiti del och Slorach Martina (2011), 
Diskrimineringslagen, s. 24. 
16

 FN:s allmänna förklaring om de grundläggande rättigheterna, artikel 1. 
17

 FN:s allmänna förklaring om de grundläggande rättigheterna, artikel 2. 
18

 FN:s allmänna förklaring om de grundläggande rättigheterna, artikel 7. 
19

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/24/00017b2d.pdf, s. 1. SÖ 1971:40. Hämtat 2013-01-22.  
20

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, ingress. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/24/00017b2d.pdf
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det offentliga livet”.
21

 I artikel 2 framgår att konventionsstaterna förkastar rasdiskriminering 

och att dessa på olika sätt och utan fördröjning ska bedriva en politik vars syfte är att avlägsna 

rasdiskriminering samt underlätta för förståelse mellan olika raser.
22

 Varje konventionsstat 

ska använda sig av effektiva åtgärder för att undersöka regeringsmakten och övrig nationell 

och lokal myndighetsutövning samt förändra, upphäva eller ogiltigförklara de bestämmelser 

och lagar som ligger till grund för rasdiskriminering.
23

 Konventionsstaterna ska med lämpliga 

metoder förbjuda och få slut på rasdiskriminering från personers, organisationers eller 

gruppers sida, vilket kan ske genom lämplig lagstiftning för situationen.
24

  

 

Sverige ratificerade konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter år 1971.
25

 

Genom detta åtar sig konventionsstaterna att tillförsäkra att de rättigheter som nämns i denna 

konvention utövas utan någon form av diskriminering pga. en individs ras, hudfärg, språk 

eller religion etc.
26

 Artikel 6 pekar på allas rätt till arbete, vilket innebär att varje individ ska 

kunna förtjäna sitt uppehälle genom att själv välja eller anta ett arbete. Konventionsstaternas 

uppgift är då att vidta passande åtgärder för att denna rätt ska kunna tryggas.
27

 

 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ratificerades av Sverige år 1971.
28

 

Varje konventionsstat förpliktar sig, enligt artikel 2.1, att se till att varje individ som befinner 

sig inom dess territorium samt är underkastade dess jurisdiktion tillförsäkran om att 

rättigheterna i konventionen ska gälla utan någon som helst åtskillnad, pga. till exempelvis 

ras, hudfärg och religion.
29

 Om en individ har kränkts enligt de rättigheter och friheter som 

följer av denna konvention ska varje konventionsstat garantera att det finns ett effektivt 

rättsmedel.
30

 Enligt konventionens artikel 26 följer att alla människor är lika inför lagen och 

att de ska tillförsäkras samma skydd av lagen utan någon form av diskriminering pga. 

exempelvis ras, hudfärg, språk eller religion.
31

  

 

                                                           
21

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, artikel 1.1.  
22

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, artikel 2.1. 
23

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, artikel 2.1.c. 
24

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, artikel 2.1.d. 
25

 Prop. 2007/08:95, s. 50. 
26

 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 2.2.  
27

 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 6.1. 
28

 Prop. 2007/08:95, s. 49.  
29

 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 2.1.  
30

 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 2.3.a. 
31

 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 26. 
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2.1.2 Internationella arbetsorganisationen 

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

ratificerades av Sverige den 6 juni 1962. Medlemsländerna förbinder sig att utarbeta och 

tillämpa en nationell politik, som utifrån landets förhållanden, ska främja likställdhet i 

samband med anställning och yrkesutövning.
32

 Begreppet diskriminering definieras som 

”varje åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk 

uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung, som har till följd, att likställdhet 

med avseende å möjligheter eller behandling i fråga om anställning eller yrkesutövning 

omintetgöres eller beskäres”.
33

 Det framkommer även att om en åtskillnad, uteslutning eller 

företräde grundas på personliga kvalifikationer som har direkt samband med anställningens 

natur ska detta inte ses som diskriminering.
34

 

 

2.1.3 Europarådet 

Europarådet upprättades år 1949 och Sverige har varit ansluten sedan starten. Europarådet har 

utvecklat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, som brukar kallas Europakonventionen och förkortas EKMR.
35

 

Enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna ska EKMR gälla som lag i Sverige.
36

 

 

2.1.3.1 Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

Europakonventionens artikel 14 innehåller ett förbud mot diskriminering. Här framkommer 

att de fri- och rättigheter som uppges i denna konvention ska säkerställas alla människor, utan 

någon åtskillnad pga. bl.a. ras, hudfärg, språk, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 

nationell minoritet.
37

 Trots att diskrimineringsgrunderna i artikel 14 inte är fullständigt 

uttömmande får det inte till följd att varje skillnad eller olikhet i behandling automatiskt 

hamnar under begreppet diskriminering. En åtskillnad kan vara tillåten i det fall den vilar på 

en objektiv och godtagbar grund och om utmärkelsen är proportionerlig till sitt ändamål.
 38

  

                                                           
32

 ILO-konvention nr 111, artikel 2. 
33

 ILO-konvention nr 111, artikel 1.1.a.  
34

 ILO-konvention nr 111, artikel 1.2.  
35

 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders (2010), Europarättens grunder, s. 6. 
36

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
37

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
 artikel 14. 
38

 Prop. 2007/08:95, s. 54. 
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2.1.3.2 Europeiska sociala stadgan 

Europarådets sociala stadga tillkom 1961 och året efter ratificerades den av Sverige. Den 

europeiska sociala stadgan innehåller bestämmelser som rör arbetsmarknaden, så som 

exempelvis arbetsskydd och arbetsvillkor.
39

 Parterna som är anslutna till konventionen ska 

arbeta för att uppnå och bibehålla en så hög sysselsättningsnivå som möjligt, med visionen om 

att uppnå full sysselsättning.
40

 De rättigheter som följer av konventionen ska säkerställas för 

alla, dvs. det får inte göras någon åtskillnad pga. ras, hudfärg, språk, religion, nationell 

härstamning eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet etc.
41

 

 

2.1.4 EU-rätt 

Sverige är ett av 27 medlemsländer i EU och gick med år 1995.
42

 Den svenska 

regeringsformen behandlar bl.a. Sveriges relation till EU och det framgår härav att riksdagen 

kan överlåta beslutanderätt till EU, såtillvida det inte rör principerna för statsskicket.
43

 

Generellt sett har europarätten företräde framför svensk rätt i de situationer det uppstår 

konflikter mellan de olika rättssystemen, dvs. EU-rätten är överordnad svensk rätt.
44

 

 

I artikel 2 EUF står det att ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, 

frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 

rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.
45

 Det framgår härav att alla medlemsstater 

ska utgå från dessa värden och att samhället ska präglas av icke-diskriminering, mångfald, 

rättvisa, tolerans, solidaritet samt principen om jämställdhet kvinnor och män emellan.
46

 

I FEUF framgår det att unionen vid utformningen och genomförandet av dess politik ska 

försöka bekämpa all form av diskriminering, pga. kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
47

 All diskriminering som sker pga. 

nationalitet inom fördragens tillämpningsområde ska vara förbjuden. För ändamål att förbjuda 

sådan diskriminering kan Europaparlamentet och rådet, enligt det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, vidta bestämmelser angående detta.
48

 

                                                           
39

 Prop. 2007/08:95, s. 55.  
40

 Den europeiska sociala stadgan, del II, artikel 1. 
41

 Prop. 2007/08:95, s. 55.  
42

 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-27-medlemslander/. Hämtat 
2013-01-28. 
43

 Regeringsformen 10 kap 6 §.  
44

 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders (2010), s. 1.  
45

 Fördraget om Europeiska unionen, artikel 2. 
46

 Fördraget om Europeiska unionen, artikel 2. 
47

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 10. 
48

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 18. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-27-medlemslander/
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Rådet kan efter enhälligt beslut enligt ett speciellt lagstiftningsförfarande samt efter 

Europaparlamentets godkännande anta passande åtgärder till syfte att bekämpa diskriminering 

pga. ras, etniskt ursprung, religion etc. Detta under förutsättning att det inte påverkar 

tillämpningen av de bestämmelser som följer av fördragen samt håller sig inom de 

befogenheter som ges till unionen.
49

 

 

2.1.4.1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  

Enligt artikel 6.1 EUF framgår att unionen ska bekänna de rättigheter, friheter och principer 

som följer av rättighetsstadgan och att dessa ska ha samma rättsliga värde som fördragen.
50

 

Artikel 20 påtalar alla människors likhet inför lagen.
51

 Ett förbud mot diskriminering pga. 

bl.a. ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung och tillhörighet till nationell minoritet återfinns 

i stadgans artikel 21.
52

 Det specificeras även särskilt att diskriminering pga. nationalitet är 

förbjudet inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av 

någon speciell bestämmelse i dem.
53

  

 

2.1.4.2 Direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 

deras ras eller etniska ursprung  

Direktiv 2000/43/EG syftar till att fastställa en ram för bekämpning av diskriminering som 

grundar sig på en individs ras eller etniska ursprung, för att verkställa principen om 

likabehandling i medlemsstaterna.
54

 Europeiska unionen avvisar inledningsvis de teorier som 

försöker fastslå att det finns olika människoraser. Det betonas att de gånger termen ”ras” 

används i detta direktiv inte ska ses som en form av accepterande av sådana teorier.
55

 

Direktivet omfattar alla personer, både inom den offentliga och privata sektorn samt individer 

inom offentliga organ, vid bl.a. ”villkor för tillträde till anställning, till verksamhet som 

egenföretagare och till yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och krav för anställning inom 

alla verksamhetsgrenar på alla nivåer i arbetslivet, inbegripet befordran”.
56

 

 

                                                           
49

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 19.1.  
50

 Fördraget om Europeiska unionen, artikel 6.1. 
51

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 20. 
52

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21, p. 1. 
53

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21, p. 2.  
54

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 1. 
55

 Direktiv 2000/43/EG, skäl 6.  
56

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 3.1.a. 
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Av artikel 2 följer att det inte får förekomma någon diskriminering, vare sig i direkt eller 

indirekt form, som har sin grund i en individs ras eller etniska ursprung.
57

 Direkt 

diskriminering anses det vara när en person behandlas, har behandlats eller skulle ha 

behandlats mindre fördelaktigt pga. individens ras eller etniska ursprung.
58

 I mål C-54/07 

Firma Feryn fastställer domstolen att arbetsgivare som inför allmänheten uttalar att den inte 

kommer att anställa arbetstagare som har ett specifikt etniskt ursprung eller tillhör en viss ras 

gör sig skyldig till direkt diskriminering avseende anställning. Detta enligt vad som följer av 

artikel 2.2a direktiv 2000/43/EG. Om en arbetsgivare uttalar sig enligt ovan nämnda finns 

anledning att anta att den anställningspolitik som råder på arbetsplatsen är direkt 

diskriminerande. Det faller då på arbetsgivarens ansvar att visa att principen om 

likabehandling följs på arbetsplatsen, vilket kan göras genom att arbetsgivaren visar att sitt 

uttalande inte matchar den anställningspolitik som faktiskt råder på den aktuella 

arbetsplatsen.
59

 Indirekt diskriminering föreligger när en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

framstår som neutralt, men speciellt missgynnar personer av en viss ras eller med ett visst 

etniskt ursprung. Detta gäller dock inte om bestämmelsen eller förfaringssättet kan motiveras 

objektivt med ett berättigat mål samt att de medel som används för att nå detta mål är 

proportionerliga.
60

  

 

En egenskap som har samhörighet med ras eller etniskt ursprung ska inte ses som 

diskriminering, om egenskapen utgör ett konkret och avgörande yrkeskrav och hör till 

yrkesverksamhetens natur, såtillvida målet är berättigat och kravet proportionerligt.
61

 Enligt 

artikel 5 i direktivet är det tillåtet att använda sig av positiv särbehandling, om syftet är att 

förhindra att individer av en viss ras eller med ett visst etniskt ursprung missgynnas eller om 

diskriminering ägt rum, att kompensera för sådant missgynnande.
62

 

 

Varje medlemsstat ska underlätta för dialog mellan arbetsmarknadens parter, för att främja 

likabehandling. Här följer att övervaka praxis på arbetsplatser, etiska regler, kollektivavtal 

etc.
63

 Medlemsstaterna ska se till att det finns tillgång till rättsliga och/eller administrativa 

                                                           
57

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 2.1.  
58

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 2.2.a. 
59

 Mål C-54/07. 
60

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 2.2.b. 
61

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 4. 
62

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 5. 
63

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 11.1.  
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förfaranden eller förlikningsförfarande för personer som anser sig orättvist behandlade pga. 

att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem.
64

  

 

2.2 Svensk rätt 

I den svenska regeringsformen understryks att ”Den offentliga makten ska utövas med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.
65

 Allas 

likhet inför lagen ska beaktas av domstolar, förvaltningsmyndigheter samt övriga som utför 

offentliga förvaltningsuppgifter. Det framgår även att dessa ska iaktta saklighet och 

opartiskhet i sitt arbete.
66

 I 2 kap 12 § RF finns en reglering om skydd mot diskriminering. 

Här framkommer att en individ som tillhör en minoritet med hänsyn till hudfärg, etniskt 

ursprung, sexuell läggning eller annat liknande förhållande inte får missgynnas genom lag 

eller annan föreskrift.
67

 

 

2.2.1 Vägen fram till diskrimineringslagen  

Den första svenska lagen mot etnisk diskriminering antogs år 1986.
68

 Den innehöll ”ett totalt 

fördömande av etnisk diskriminering”.
69

 Lagen hade dock inte någon större tyngd, då den inte 

rymde några faktiska förbud mot diskriminering. Däremot förde den nya lagstiftningen med 

sig ett inrättande av Diskrimineringsombudsmannen. Under 1990-talet kom två nya lagar som 

reglerade diskrimineringssituationer pga. etnicitet. Först ut var lag (1994:134) mot etnisk 

diskriminering, som innehöll konkreta diskrimineringsförbud. Reglerna skärptes sedan 

ytterligare i samband med att lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning trädde i kraft.
 70

 

 

2.2.2 Diskrimineringslag (2008:567) 

När diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 ersatte den sju tidigare 

diskrimineringslagar och diskrimineringskommittén anförde bl.a. att en lag är ett klarare och 

mer effektivt redskap mot diskriminering.
71

 Lagens syfte är att motverka diskriminering och 

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett en individs kön, 

                                                           
64

 Direktiv 2000/43/EG, artikel 7. 
65

 Regeringsformen, 1 kap 2 § 1 st. 
66

 Regeringsformen, 1 kap 9 §.  
67

 Regeringsformen, 2 kap 12 §. 
68

 Glavå Mats (2011), Arbetsrätt, s. 386. 
69

 SOU 1992:96, s. 55. 
70

 Glavå Mats (2011), s. 386.  
71

 Flemström Stefan, Gabinus Göransson Håkan, Sante Naiti del och Slorach Martina (2011), s. 29 och 
 Prop. 2007/08:95, s. 84. 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuella läggning eller ålder.
72

 Lagen är i sin form 

tvingande, vilket innebär att avtal som begränsar en individs rättigheter och skyldigheter 

enligt denna lag är utan verkan, dvs. individen är då inte skyldig att följa avtalet.
73

 

Diskrimineringsersättning ska betalas i det fall någon bryter mot förbuden om diskriminering 

som följer av denna lag och det är den individ som blivit kränkt av överträdelsen som ska få 

ersättningen.
74

 I prop. 2007/08:95 framgår att diskriminering ska kosta och att påföljden då en 

individ bryter mot diskrimineringslagen dels ska ersätta den utsatta individen för den 

kränkning som överträdelsen fört med sig, dels fungera som en avskräckande faktor för 

diskriminering.
75

 

 

I 4 kap 1 § DiskrL framgår att det är Diskrimineringsombudsmannen som har i uppgift att 

utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. I första hand ska DO försöka få de som 

omfattas av lagen att följa denna av egen vilja.
76

 Det finns en uppgiftsskylighet som innebär 

att Diskrimineringsombudsmannen kan begära in uppgifter som rör förhållanden i en 

verksamhet i det fall det har betydelse för tillsynen och det följer även en skyldighet att lämna 

uppgifter om meriter till DO om så efterfrågas. Det kan också krävas att ombudsmannen 

lämnas tillträde till arbetsplatser eller att individer blir skyldiga att infinna sig vid 

överläggningar med ombudsmannen.
77

 I 4 kap 4 § DiskrL framgår att ”Den som inte rättar 

sig efter begäran enligt 3 § får av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite 

fullgöra sin skyldighet”.
78

 Det finns sedan möjlighet att överklara ett beslut om  

vitesföreläggande hos Nämnden mot diskriminering.
79

 

 

Diskrimineringslagen definierar begreppet etnisk tillhörighet som ”nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.
80

 Nationellt ursprung innebär att 

individer har samma nationstillhörighet, exempelvis som svenskar eller polacker. Etniskt 

ursprung innebär däremot att individer har ett förhållandevis likartat kulturmönster. 

                                                           
72

 Diskrimineringslag (2008:567), 1 kap 1 §.  
73

 Diskrimineringslag (2008:567), 1 kap 3 § och Flemström Stefan, Gabinus Göransson Håkan, Sante Naiti del 
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Diskriminering av gruppen ”invandrare” går även under begreppet etnisk tillhörighet.
81

 I 

flertalet internationella konventioner förekommer ordet ”ras”, vilket inte längre finns med i 

svensk lagstiftning.
82

 Riksdagen har uttryckt att det för indelning av människor i skilda raser 

inte finns någon vetenskaplig grund och att det i biologisk synvinkel inte finns någon 

anledning till användning av ordet ras när det gäller människor. Regeringen bör, enligt 

riksdagen, arbeta för att ordet ras i samband med människor undviks i internationella 

sammanhang. Det bör även ses över hur rasbegreppet används i svenska författningar som 

inte härstammar från internationella texter och där möjlighet finns ge förslag om annan 

definition.
83

 

 

2.2.2.1 Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en individ missgynnas på så sätt att den behandlas sämre 

än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en likvärdig situation, 

under förutsättning att missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder.
84

 Tre kriterier måste vara uppfyllda för att en handling ska anses utgöra 

direkt diskriminering, vilka är; ett missgynnande, en jämförelse och ett orsakssamband. Ett 

missgynnande kan exempelvis innebära att en arbetssökande inte kallas till 

anställningsintervju. När det handlar om jämförelseaspekten måste den behandling som en 

individ uppfattar som diskriminerande jämföras med hur en annan individ behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats. Om det i samband med jämförelsen framkommer att 

den jämförbara personen skulle ha behandlats annorlunda blir bedömningen att den berörda 

personen behandlats diskriminerande.
85

 I AD 2009 nr 11 ställdes frågan om huruvida en 

arbetssökande blivit utsatt för diskriminering pga. etnicitet, kön och ålder. I detta fall kunde 

Arbetsdomstolen konstatera att den arbetssökande inte befann sig i en jämförbar situation, då 

denne inte fyllt i ansökningsformuläret på ett korrekt sätt, vilket innebar att den arbetssökande 

inte ansågs vara i en jämförbar situation med de andra sökande som fyllt i formuläret 

korrekt.
86

 Innebörden av orsakssamband vid direkt diskriminering är att det måste finnas ett 
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 Prop. 2007/08:95, s. 496 f. 
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 Flemström Stefan, Gabinus Göransson Håkan, Sante Naiti del och Slorach Martina (2011), s. 37. 
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samband mellan missgynnandet och den aktuella diskrimineringsgrunden, dvs. behandlingen 

av en individ måste ha sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna, så som t.ex. etnicitet.
87

  

 

2.2.2.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering innebär att en individ missgynnas genom bruk av en bestämmelse, 

kriterium eller förfaringssätt som verkar neutralt, men som speciellt kan komma att missgynna 

individer av ett visst kön, viss etnisk tillhörighet etc.
88

 Vid indirekt diskriminering är det tre 

kriterier som ska uppmärksammas för att kunna bedöma om en individ utsatts för indirekt 

diskriminering. Frågan ska ställas om den berörda individen har blivit missgynnad. En 

jämförelse ska göras mellan den person som säger sig ha blivit diskriminerad och en annan 

jämförbar person. Slutligen ska en intresseavvägning göras mellan den individ som upplever 

sig diskriminerad och det syfte som en arbetsgivare haft för tillämpningen av en bestämmelse, 

ett kriterium eller ett förfaringssätt. Om en åtgärd för med sig negativa effekter ställs det krav 

på att syftet med missgynnandet objektivt sett ska kunna vara godtagbart samt att 

tillvägagångssättet för att uppnå syftet ska vara nödvändigt samt lämpligt.
89

 Ett rättsfall som 

behandlar begreppet indirekt diskriminering är AD 2005 nr 87, som handlar om en kvinna 

som sökte arbete på en fabrik hos Volvo. I detta fall hade arbetsgivaren satt upp ett krav på att 

de anställda skulle vara minst 163 cm långa, vilket kvinnan inte nådde upp till då hon var 160 

cm lång. Längdkravet innebar att många kvinnor och bara en ytterst liten andel män uteslöts 

från arbete i Volvos fabriker. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren gjort sig skyldig till 

indirekt diskriminering.
90

  

 

2.2.2.3 Diskrimineringsförbudet 

Enligt 2 kap 1 § DiskrL finns ett klart uttryckt diskrimineringsförbud som innebär att en 

arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare, den som söker eller gör förfrågan om arbete 

eller praktik samt är inhyrd eller inlånad arbetskraft.
91

 Enligt prop. 2007/08:95 definieras en 

arbetssökande som ”den som tydligt gett tillkänna att han eller hon sökt en anställning”.
92
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När det rör diskriminering i samband med arbetssökande omfattar förbudet arbetsgivares 

anställningsbeslut och de åtgärder samt underlåtenheter som har koppling till detta. Det är 

dock fler steg i en rekryteringsprocess som omfattas av diskrimineringsförbudet, så som 

exempelvis tillvägagångssätt vid behandling av ansökningshandlingar, urval till 

anställningsintervjuer etc. Om en arbetssökande individ över telefon får besked om att ett 

anställningsförfarande är avslutat eller att det inte finns någon tjänst att söka hos arbetsgivaren 

kan det ses som diskriminering om det är ett led i att avskräcka och tillbakavisa vissa 

människor från att söka arbete. Det finns heller inget krav på att en tjänst måste ha tillsatts 

med annan sökande för att det ska kunna bli fråga om diskriminering. Skulle ett 

anställningsförfarande avbrytas utan att någon fått den aktuella tjänsten, går det att angripa 

diskriminerande förfarande under rekryteringen.
93

 Om en arbetssökande inte tas ut till intervju 

eller inte får den aktuella tjänsten måste den arbetssökande kunna visa prov på att denne har 

haft tilltäckliga kvalifikationer och genom detta varit konkurrenskraftig gentemot andra 

sökanden. För att det ska vara fråga om diskriminering krävs således att situationen varit 

likartad. Det som är avgörande är då vad den arbetssökande har lyckats visa upp för 

kvalifikationer under anställningsförfarandet, vilket innebär att kvalifikationer som inte lyfts 

fram tidigare inte kan åberopas i ett senare skede när diskrimineringsaspekten utreds.
94

  

 

Hur platsannonser utformas omfattas inte av diskrimineringsförbudet.
95

 En platsannons som 

utformats på ett diskriminerande sätt kan dock gå att angripa inom ramen för de aktiva 

åtgärderna. I ett senare skedde kan även platsannonsens innehåll, men också yttrande från en 

arbetsgivare spela in när en ev. bedömning ska göras om huruvida arbetsgivaren haft ett 

diskriminerade syfte med sitt agerande. Detta kan då också påverka ett ev. skadestånds 

storlek.
96

 Om en arbetsgivare väljer att anlita rekryteringsföretag eller s.k. headhunters kan 

arbetsgivaren ändå ställas till svars i den situation en arbetssökande missgynnas och på så sätt 

utsätts för diskriminering.
97

 Detta innebär då att en arbetsgivare genom att anlita ett 

rekryteringsföretag inte kan kringgå diskrimineringsförbudet och t.ex. sålla bort alla sökanden 

med ett visst etniskt ursprung.
98
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2.2.2.4 Undantag från diskrimineringsförbudet 

Enligt 2 kap 2 § 1 p. DiskrL är det tillåtet att kringgå diskrimineringsförbudet om det beror på 

en egenskap som har koppling till diskrimineringsgrunderna, vid beslut om anställning, 

befordran eller utbildning för befordran, om en viss egenskap är särskilt viktig för arbetets 

natur eller i den situation där arbetet utförs och det finns ett reellt och avgörande yrkeskrav 

samt att syftet är motiverat och kravet skäligt och nödvändigt för att uppnå syftet.
99

 Då kravet 

ska vara avgörande medför det att aktuell egenskap eller förmåga hos den arbetssökande 

individen ska innebära att den tilltänkta personen förväntas kunna utföra arbetsuppgifterna på 

ett bättre sätt än andra. Begreppet yrkeskrav innebär yrkeskvalifikationer, meriter och andra 

förutsättningar som behövs för att kunna genomföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

Yrkeskravet får under inga omständigheter vara uppdiktat, utan enbart beskriva de verkliga 

krav som finns. Det ska även finnas ett berättigat syfte, vilket innebär att målet ska vara 

legitimt och kravet proportionerligt. Kravet ska dessutom vara nödvändigt och lämpligt samt 

resultera i önskat resultat, samtidigt som mindre ingripande handlingssätt ska vara uttömda 

sedan tidigare. I diskrimineringslagen framgår således att det kan vara tillåtet att särbehandla, 

men att undantaget ska tolkas restriktivt.
100

 

 

I prop. 2007/08:95 framgår det att för att en arbetsgivare ska kunna få göra avsteg från det 

diskrimineringsförbud som följer av lagen krävs att anställningens arbetsuppgifter innebär att 

individen företräder en verksamhet eller på annat sätt är synlig utåt mot medlemmar och 

allmänhet.
101

 Ett exempel kan vara när en religiös organisation ska anställa ny personal och 

därmed erbjuder någon en tjänst med nära koppling till organisationens kärna. Arbetet i sig 

innebär då kontakt med organisationens medlemmar och det anses då befogat att kräva att 

personen som innehar tjänsten delar samma tro som organisationen.
102

  

 

En arbetssökande som inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju kan efter 

begäran till arbetsgivaren begära en skriftlig uppgift om viken yrkeserfarenhet, utbildning 

samt andra meriter den person som fick komma till anställningsintervju eller fick anställning 

hade.
103

 Genom denna bestämmelse behöver den berörda individen inte vända sig till 

Diskrimineringsombudsmannen för att ta del av dessa uppgifter. Tanken bakom 
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bestämmelsen är att göra det lättare att kontrollera att diskrimineringsförbudet följs, men 

också att förhindra tvister och motsättningar.
104

 

 

2.2.2.5 Personlig lämplighet 

I jämförelse med andra bedömningsgrunder är personlig lämplighet svår att mäta. Av 

Arbetsdomstolens domar framgår att flexibilitet, serviceanda, stresstålighet, god 

samarbetsförmåga och bra ledaregenskaper kan vara exempel på vad som utgör personlig 

lämplighet. I samband med anställningsintervjun brukar arbetsgivare få kunskap om dessa 

egenskaper, men också vid referenstagning. Av AD:s domar visar det sig att en 

arbetssökandes intryck vid intervjutillfället utgör en viktig del för bedömningen av denne. 

Intressant är då att titta närmare på vilka krav Arbetsdomstolen ställer på de anställningsbeslut 

som arbetsgivare beslutar om, i de fall den personliga lämpligheten är avgörande för den 

slutliga bedömningen. I AD 1987 nr 67 framgår att bedömningen inte får bygga på helt 

subjektiva aspekter eller grunda sig helt på andrahandsuppgifter. I ett flertal AD-domar 

betonas krav på objektivitet samt att bedömningen måste kunna ses som förståelig och 

förklarlig.
105

  

 

I AD 2002 nr 54 ställs frågan om ett bolag gjort sig skyldig till etnisk diskriminering i 

samband med tillsättning av en tjänst som hotellreceptionist. Målet handlar om en kvinna som 

inte fått sökt tjänst som receptionist och huruvida detta haft sin grund i hennes mörka hy och 

hår eller inte. AD fann i detta fall att tingsrättens dom skulle fastställas och den 

arbetssökandes talan avslogs således. Två ledamöter var dock av annan åsikt och menade att 

den arbetssökande kvinnan hade bättre meriter jämfört med den person som fick 

anställningen. De framhöll slutligen att det var den arbetssökandes etnicitet som varit 

avgörande för att denne inte fått tjänsten och menar även att bolaget inte kunnat påvisa att 

dess beslut grundat sig i någon annan omständighet än just den etniska aspekten.
106

 Fransson 

och Stüber menar att domstolen i detta fall ställde ”låga krav på en arbetsgivares bevisning 

avseende urval pga. personlig lämplighet”.
107
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3 Metoder för arbetsgivare i syfte att förhindra diskriminering 

3.1 Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens tredje kapitel behandlar aktiva åtgärder och med det menas de krav 

som ställs på en arbetsgivare att arbeta förebyggande mot diskriminering samt främja lika 

rättigheter och möjligheter.
108

 I 4 kap 5 § DiskrL framgår att ”Den som inte fullgör sina 

skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 eller 16 

§ kan vid vite föreläggas att fullgöra dem”.
109

 Detta meddelas i sådana fall av Nämnden mot 

diskriminering, på inrådan av DO.
110

  

 

I lagtexten står det att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta i arbetet med aktiva 

åtgärder, i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bl.a. på grund av etnisk 

tillhörighet.
111

 Detta lagstadgande innebär att det ska finnas en dialog mellan arbetsgivare och 

fackliga organisationer om på vilket sätt de aktiva åtgärderna ska genomföras.
112

 Denna 

samverkan är viktig för att kunna fånga upp medarbetarnas synpunkter, arbetsförhållanden 

och villkor.
113

 I prop. 2007/08:95 motiveras valet av att inte tydligare precisera hur denna 

samverkan ska gå till med att parterna själva ska kunna anpassa sina ansatser efter 

arbetsplatsen eller särskilda behov som kan råda i en viss bransch. Viktigt att påpeka är dock 

att det alltid är arbetsgivaren som bär ansvar för att lagens ändamål uppfylls.
114

  

 

Enligt 3 kap 3 § DiskrL följer att arbetsgivaren i sin verksamhet ska arbeta målinriktat för att 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och detta oberoende av bl.a. en individs 

etniska tillhörighet.
115

 Detta kan arbetsgivaren uppnå genom att vid rekrytering, utbildning 

och kompetensutveckling ha lika rättigheter och möjligheter i hågkomst. Arbetsgivaren 

förväntas även att ha en tydlig målsättning med det aktiva arbetet, inom områdena rekrytering, 

arbetsförhållande samt trakasserier.
116

 Det målinriktade arbetet ska arbetsgivaren själv ta 

initiativ till samt se till att det sker planenligt och inte improviserat eller tillfälligt. Denna 

bestämmelse måste alla arbetsgivare, oavsett verksamhetens storlek, ta hänsyn till.
117
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Utifrån arbetsgivarens resurser och övriga omständigheter ställs krav på arbetsgivaren att 

utföra vissa åtgärder i syfte att anpassa arbetsförhållandena för alla arbetstagare, oavsett vad 

en individ har för kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
118

 

Arbetsgivaren bör bl.a. se över att arbetsplatsen, arbetsorganisation, arbetstider och semester- 

och andra ledighetsregler anpassas dels till de ramar arbetsgivaren har, dels de behov de 

anställda med annan etnisk tillhörighet kan ha.
119

 En fråga arbetsgivaren bör ställa sig är om 

det är möjligt att förlägga ledighet vid annan tidpunkt än de kristna högtiderna. Arbetsplatser 

som ger möjlighet till flexibla arbetstider underlättar för personer som studerar svenska att 

kombinera detta med arbete. Säkerhetsföreskrifter och manualer kan översättas till flera språk. 

I vilken utsträckning en arbetsgivare är skyldig att anpassa arbetsplatsen beror bl.a. på 

företagets eller verksamhetens omfattning och ekonomiska resurser.
120

 

 

När det gäller rekrytering finns det ett lagstadgande som innebär att ”Arbetsgivaren ska verka 

för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges 

möjlighet att söka lediga anställningar”.
121

 Arbetsgivaren kan därför tänka på vilka forum 

som används för att delge arbetssökande att det finns en ledig tjänst. Klarlagt är att informella 

kanaler har stor betydelse vid rekrytering, vilket försvårar möjligheterna för de arbetssökande 

som har svag anknytning till arbetsmarknaden att få kännedom om lediga anställningar. För 

att motverka detta förhållande bör arbetsgivare anmäla lediga tjänster till arbetsförmedlingen 

och på olika sätt använda formella kanaler. Rekryteringsprocessen som en arbetsgivare 

använder bör även ses över, likväl bör det utredas vad det är för form av kompetens som 

efterfrågas till olika arbetsuppgifter och hur annonser ska utformas.
122

 

 

3.2 Rekryteringsprocessen 

Organisationers arbete med likabehandling förutsätter ett långsiktigt och fortgående arbete. 

Ett verktyg för att jobba med detta är att kvalitetssäkra olika processer i organisationen och 

med hjälp av kartläggning, dokumentation och uppföljning ge möjlighet att kvalitetssäkra ur 

ett likabehandlingsperspektiv. Rekrytering är ett återkommande fenomen i alla organisationer 

och som ett steg i likabehandlingsarbetet går det att titta närmare på rekryteringsprocessen.
123
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Otto Granberg menar att rekrytering omfattar ”de åtgärder som syftar till att genom 

anställning tillgodose företagets behov av personal”.
124

 Det finns ett antal olika faktorer som 

påverkar en organisations rekryteringsprocess och dessa är kostnader, tid, arbetsmarknad, 

lagstiftning samt diskriminering. Organisationer måste alltid ta hänsyn till rådande lagstiftning 

vid rekrytering och dessutom ska alla sökande behandlas på ett likvärdigt sätt.
125

 Nedan följer 

en närmare beskrivning av de olika steg som brukar återfinnas i en rekryteringsprocess. 

 

3.2.1 Rekryteringsgrupp 

När det är fastställt att det finns ett rekryteringsbehov är det dags att kalla samman en s.k. 

rekryteringsgrupp, som i sig själv bör präglas av mångfald.
126

 En grupp som representeras av 

personer av olika kön, åldrar, etnicitet och med olika kompetens- och utbildningsbakgrund är 

en bra grund för ett lyckat rekryteringsarbete.
127

 Rekryteringsgruppen bör ha kunskap om 

urvalsmetoder som verkar icke-diskriminerande samt förmåga att tänka kritiskt.
128

  

 

3.2.2 Behovsanalys, kompetensanalys och kravprofil 

Den utsedda rekryteringsgruppen har sedan i uppgift att ta fram en behovsanalys, en 

kompetensanalys samt en kravprofil. En behovsanalys har i uppgift att beskriva vad 

organisationen har för behov, på lång och kort sikt. Vilka arbetsuppgifter efterfrågas idag och 

hur kan det tänkas se ut framöver? Kompetensanalysen handlar om vilken typ av kompetens 

som krävs för att det behov som framkom i behovsanalysen ska uppfyllas. En klar och tydlig 

kompetensanalys underlättar i det fortsatta rekryteringsarbetet då organisationen tydligt vet 

vad den letar efter. Med behovsanalysen och kompetensanalysen som grund är det sedan dags 

att utforma en kravprofil. I denna ska framgå om det finns några formella utbildningskrav, 

krav på erfarenhet eller personliga egenskaper.
129

 Viktigt är här att sätta upp krav som är 

relevanta just för den aktuella tjänsten, dvs. att inte kräva mer än vad som är skäligt.
130

 Detta 

kan underlättas genom att lista kvalifikationer, som krävs av arbetsgivaren samt 

meriter/önskvärd kompetens, som inte är nödvändiga men önskvärda i den aktuella 

tjänsten.
131
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3.2.3 Språkkrav 

På Diskrimineringsombudsmannens hemsida går att läsa om språkkrav i platsannonser och 

här framkommer att annonser endast ska innehålla faktiska krav som har samband med 

utförande av den aktuella tjänsten. Irrelevanta språkkrav bör undvikas i platsannonser då 

arbetsgivaren ska arbeta för att individer oberoende av bl.a. etniskt ursprung ska kunna söka 

lediga arbeten.
132

 Innan specifika språkkrav formuleras till en annons bör det reflekteras över 

vilka delar av arbetet som kräver kommunikation, vad det är för form av kommunikation och 

med vilka grupper denna kommer att ske. För att underlätta kan språkkunskaperna definieras 

utifrån läsförståelse, hörförståelse samt förmåga att själv kunna producera talspråk och skrivet 

språk. En annan viktig fråga arbetsgivaren kan ställa sig är när den arbetssökande ska ha 

uppnått de uppsatta språkkraven.
133

 

 

I AD 2005 nr 98 sökte en kommun efter en bygglovsarkitekt. En av de sökande som blev 

kallad till intervju hade annan etnisk bakgrund är svensk. När han senare inte fick 

anställningen ställdes frågan om personen hade råkat ut för direkt eller indirekt etnisk 

diskriminering pga. det språkkrav som kommunen praktiserade. Arbetsdomstolen fann i detta 

fall att det inte förkommit någon direkt diskriminering, då den person som sökt tjänsten vid 

anställningsförfarandet inte uppfyllde kommunens krav om att kunna uttrycka sig väl i tal och 

skrift. Under frågan om huruvida indirekt diskriminering hade förekommit i samband med 

rekryteringen bedömde Arbetsdomstolen att det språkkrav som kommunen satt upp kunde 

anses som rimligt. Arbetsdomstolen fann i frågan att kravet framstod som sakligt motiverat 

utifrån de behov verksamheten har. För att nå syftet med arbetsuppgifterna och kunna utföra 

dessa på ett ordenligt sätt ansågs de uppsatta kraven både som lämpliga och nödvändiga. 

Kommunen hade således haft rätt att ställa de språkkrav som gjorts vid berörda rekrytering 

och någon indirekt diskriminering hade inte ägt rum.
134

  

 

I AD 2002 nr 128 bedrev en arbetsgivare verksamhet inom marknadsundersökningar med 

hjälp av telefonintervjuer och sökte efter ytterligare personal. Efter ett telefonsamtal med en 

av de sökande avbröts plötsligt rekryteringen av denne. I det aktuella fallet ställdes frågan om 

arbetsgivaren hade gjort sig skyldig till etnisk diskriminering, utifrån det antagande att 

arbetsgivaren avbröt rekryteringsförfarandet då denne ansåg att den sökanden inte talade 

                                                           
132

 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder-i-arbetslivet1/Fragor-om-
rekrytering/. Hämtat 2013-02-07. 
133

 Hjertson Moa och Svaleryd Kajsa (2011), s. 115 f. 
134

 AD 2005 nr 98. 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder-i-arbetslivet1/Fragor-om-rekrytering/
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder-i-arbetslivet1/Fragor-om-rekrytering/


27 
 

tillräckligt god svenska. Arbetsgivaren hade inför domstolen dock inte gjort gällande att den 

arbetssökande inte uppfyllde språkkravet. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren hade satt 

upp språkkrav som varit högre ställt än nödvändigt utifrån de arbetsuppgifter som tjänsten 

innehöll. Detta innebar att arbetsgivaren gjort sig skyldig till indirekt diskriminering, då 

arbetsgivaren satt upp ett kriterium som föreföll som neutralt i praktiken, men som speciellt 

missgynnade den arbetssökande pga. dennes etniska tillhörighet.
135

 

 

3.2.4 Rekryteringskanaler och annons 

När behovsanalys, kompetensanalys och kravprofil är fastställda börjar det bli dags att 

fundera över vilka rekryteringskanaler som ska användas. Alternativen är många, med 

möjlighet att utannonsera tjänst på exempelvis arbetsförmedlingen, i tidningar, på företagets 

hemsida etc.
136

 Användning av annons i pressen har alltid setts som en av de bästa 

rekryteringskällorna, då denna metod har fördel av att nå ut till många människor.
137

 Vid 

användning av informella nätverk är det viktigt att vara medveten om att de individer som står 

utanför dessa nätverk inte får samma möjlighet att söka aktuell tjänst. En bredd i valet av 

rekryteringskanaler är eftersträvansvärt och utvärdering av tidigare valda kanaler är klokt för 

att försäkra att någon viss grupp individer inte missas.
138

 Hur en annons utformas har 

betydelse för vilket rekryteringsunderlag en organisation har att jobba med. Vid användandet 

av bild i annons är det viktigt att vara kritisk till vad denna sänder ut för signaler, kanske 

attraherar bilden en viss målgrupp? Formuleringar i annonsen likväl namn på kontaktpersoner 

kan påverka vilka grupper som kan tänkas söka en tjänst.
139

 

 

3.2.5 Första urvalet 

När ansökningstiden har gått ut är det är dags för första urvalet. I samband med detta bör 

arbetsgivaren fundera över vad företaget har för policy gällande bl.a. mångfald. Matchar de 

kandidater som går vidare efter grovgallringen den policy som företaget ska följa? Kanske 

kan företaget se att de mer än väl lever upp till sin policy om mångfald eller framgår istället 

att det finns risk för diskriminering? En rekryteringssituation ger arbetsgivaren tillfälle att rent 

konkret leva upp till de värderingar som företaget säger sig stå bakom.
140

 Med kravprofilen 

som grund ska ansökningarna stämmas av och en första gallring kan sedan ske. Viktigt är att 
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rekryteringsprocessen dokumenteras ordentligt och att motivering sker av de beslut som 

tagits.
141

 Det ska finnas underlag som kan förklara för ledning, fackliga organisationer samt 

sökanden som inte fick arbetet varför urvalet har gjorts på visst sätt.
142

 

 

3.2.6 Intervju 

De personer som ansvarar för att hålla i intervjuer bör få övning i hur urvalsmetoder och 

intervjuteknik kan gå till för att undvika diskminering.
143

 Intervjufrågorna bör sammanställas i 

en intervjuguide och vara objektiva och relevanta för den aktuella tjänsten samt utformas 

utifrån kravprofilen. Detta ger möjlighet till att alla sökanden får besvara samma frågor, vilket 

också underlättar när sökanden ska jämföras med varandra. Viktigt att tänka på är att inte låta 

språkbarriärer sätta stopp för att ställa vissa frågor. De personer som håller i en intervju bör 

även vara väl medvetna om sin egen roll, då människan vid möte av andra individer har en 

tendens att uppmärksamma sådant som är avvikande och inte liknar en själv. Det är därför 

lämpligt att ifrågasätta magkänslan och istället fokusera på vad hjärnan vill säga.
144

 

 

3.2.6 Andra urvalet 

Efter avslutade intervjuer med ett antal sökande kandidater är tiden inne för ett andra urval. 

Återgå även här till den kravprofil som satts upp för att minska risken för att valet faller på 

personer med liknande kompetens och personlighet som organisationen sedan tidigare är 

bekant med. Det kan här vara läge att fråga sig om en individ som saknar vissa 

språkkunskaper har potential att utveckla sina språkkunskaper eller om medarbetarna eller 

organisationen kan underlätta för detta.
145

 

 

3.2.7 Referenstagning och tillsättande av tjänst 

Referenstagning sker sedan på de sökande som matchar kravprofilen bäst och även här är det 

kravprofilen som ska ligga till grund för de frågor som ska ställas till referenspersonerna. Fler 

än en referensperson bör alltid användas och dokumentering ska ske av det som framkommer. 

Efter referenstagning är det dags att göra det slutliga valet och detta sker med hänsyn till 

kravprofilen. Sedan är det dags att erbjuda den utvalda personen tjänsten!
146
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3.3 Avidentifierade jobbansökningar 

Regeringen bemyndigade statsrådet Sven-Erik Österberg genom beslut den 12 maj 2005 att 

tillkalla en speciell utredare vars uppgift var att ”analysera förutsättningarna för att använda 

en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor”.
147

 

Utredningen har sedan kommit att gå under namnet Anonymitetsutredningen och resulterade i 

betänkandet ”Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)”.
148

  

Metoden med avidentifierade jobbansökningar är tillämpningsbar vid alla typer av 

anställningar och arbetsinsatsen från arbetsgivarens sida ska totalt sett vara lika stor i de fall 

metoden används alternativt inte används.
149

 Värt att nämna är att metoden ska vara frivillig 

och inte obligatorisk att använda.
150

 Metoden anses ha åtminstone två väsentliga mål. För det 

första ska metoden leda till att de individer som är mest kvalificerade, ur ett rent formellt 

perspektiv, får komma på intervju, vilket i sig innebär att arbetsgivaren ska kunna räkna med 

att vid intervjutillfället enbart intervjua personer som har de formella kvalifikationer som 

efterfrågas. Det andra målet är att metoden ska leda till en minskad risk för särbehandling, 

genom att information om identitet och grupptillhörighet undanhålls från beslutsfattarna.
151

 

 

Den aktuella metoden ska tillämpas fram till dess att sökanden kallas till intervju, efter detta 

ska rekryteringsprocessen fortgå på vanligt sätt. Formella kvalifikationer, som utbildning och 

arbetslivserfarenhet, är de enda aspekter som ska tagas hänsyn till. Personliga egenskaper och 

allmän personlig lämplighet anses bäst bedömas vid den vanliga anställningsproceduren som 

sedan följer. Enligt denna metod bör arbetsgivaren fastställa en kravprofil som berör de 

formella kvalifikationer som önskas, innan dess att en ledig tjänst går ut. Utifrån den 

kravprofil som fastställts ska det sedan tagas fram en ansökningsblankett, där enbart de 

formella kvalifikationerna framgår. Informationen i denna blankett ska ha en sådan form att 

den inte under några omständigheter avslöjar den arbetssökandes identitet eller 

grupptillhörighet, så som etnicitet, religion, kön etc. Vad den arbetssökande haft för 

arbetsplatser tidigare samt i dagsläget bör inte framgå, utan det räcker med en beskrivning om 

vad det är för sorts anställning, yrke och arbetsuppgifter. Utbildningar som den arbetssökande 

har genomgått bör redovisas på ett sådant sätt att undervisningsspråk och 

utbildningsanordnaren inte röjs. Vad individen har för språkförmågor bör efterfrågas, men 
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inte huruvida utbildning i svenska språket finns. Ansökningsblanketten bör inte innehålla 

utrymme för något personligt brev. När ansökningarna sedan kommer in bör de tagas om hand 

av annan personal än de som kallar till intervju och dessa personer kan då också kontrollera 

att blanketten inte innehåller information som inte efterfrågas. Arbetssökandes 

ansökningsblankett samt andra handlingar får vid mottagandet ett unikt löpnummer, så att 

identifikation kan ske av individen.
152

 

 

I betänkandet från Anonymitetsutredningen framgår att det i dagsläget inte finns någon 

systematisk kunskap om de effekter som kan komma att uppstå efter användande av 

avidentifierade ansökningshandlingar. Dock har de personer som varit involverade i 

utredningen varit i kontakt med bl.a. ett antal kommuner som arbetat med avidentifierade 

jobbansökningar i sina rekryteringsprocesser. De olika organisationernas metoder har skilt sig 

åt, men det går ändock att peka på att metoderna har lett till att rekryteringsfrågor generellt 

fått större fokus i organisationerna eller i kombination med frågor som rör motarbetande av 

särbehandling och ökad mångfald. Det pekas även på att det bland arbetsgivare och politiker 

finns stöd för att använda metoden med avidentifierade jobbansökningar. Några 

frågeställningar som lyfts fram i den sammanfattning som görs är bl.a. det administrativa 

merarbetet som metoden kan ge, hur metoden förhåller sig till offentlighetsprincipen och den 

möjlighet som kan komma därav att identifiera de sökande samt om metoden verkligen 

minskar risken för särbehandling och istället bidrar till en ökad mångfald.
153

  

 

Enligt det utredningsdirektiv som ligger till grund för arbetet framgår att utredningen ska göra 

en samlad bedömning av metodens för- och nackdelar utifrån perspektiven demokrati, 

rättssäkerhet och effektivitet. Frågan ska även ställas om metoden med avidentifierade 

jobbansökningar kan vara ett hinder i det arbete som råder för att öka den etniska och 

kulturella mångfalden inom olika myndigheter. Enligt utredningens uppfattning ska metoden 

med avidentifierade jobbansökningar inte leda till att anställningsbesluten påverkas på ett 

negativt sätt, utifrån perspektiven demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Det påpekas att det 

inte finns någon forskningsbaserad kunskap eller systematisk utvärdering om följderna av att 

använda den aktuella metoden, men enligt utredningens rimlighetsbedömning bör den aktuella 

metoden bidra till att minska risken för särbehandling.
154
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En risk med användande av metoden är att de individer som har lämpliga, men udda meriter, 

inte riktigt kommer till sin rätt i de ansökningsblanketter som används, då det heller inte finns 

något personligt brev att motivera relevansen i. Det finns även en risk för att det framkommer 

att de uppställda kraven för en tjänst är ofullkomliga och att detta kan komma att märkas först 

på ett senare stadium. Dock menar utredningen att de ovan nämnda riskerna inte ska 

överdrivas, då ev. nackdelar som kan uppstå för den som har udda meriter generellt uppvägs 

av de fördelar som metoden kan ha för berörda individer i de fall arbetsgivaren satt upp 

rimliga och sakliga krav. Utredningen är således övertygad om att metoden totalt sett inte ökar 

risken för särbehandling av personer med udda meriter.
155

 

 

Anonymitetsutredningens uppfattning är att metoden inom den offentliga sektorn bör innebära 

större förtroende samt ökad legitimitet för rekryteringsprocessen, utan att försaka de krav på 

saklighet och kvalitet som bör vara kännetecken inom den offentliga sektorn. Då metoden 

innebär att en ansökningsblankett måste utformas uppstår en mindre merkostnad jämfört med 

vad en vanlig rekryteringsprocess för med sig. Dock menar utredningen att merkostnaden 

uppvägs av de fördelar arbetsgivaren kan få rent effektivitetsmässigt, då ansökningsblanketten 

gör det lättare att jämföra sökande med varandra. Görs ansökningsblanketten dessutom 

elektroniskt kan ytterligare effektivitet nås.
156

 Utredningen framhåller att de, utifrån den 

begränsade kunskapsmassa som finns, anser att förslaget om att arbeta efter metoden med 

avidentifierade jobbansökningar kan ses som både kostnadseffektivt och genomförbart. De 

menar också att metoden kan kvalitetshöja rekryteringsprocessen då en minskad risk råder för 

särbehandling. Metoden ska inte innebära några hinder för arbetet med att aktivt öka den 

etniska och kulturella mångfalden, dock ska inte den aktuella metoden ses som en aktiv åtgärd 

i sig för att öka olika typer av mångfald. Då metoden, som tidigare nämnt, bara gäller fram till 

dess att sökanden har kallas till intervju, är det viktigt att i det fortsatta arbetet ha 

uppmärksamhet kring att minska risken för särbehandling, t.ex. vid intervjutillfällen, testning 

och referenstagning.
157

 Den samlade bedömningen som följer av utredningen är att metoden 

bör användas, men att det också är viktigt att metoden följs upp genom systematiskt 

utvärderingsarbete och forskning. Det är egentligen först då som möjlighet ges att på ett säkert 

sätt granska de effekter som följer genom användande av metoden.
158
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4 Analys 

I detta kapitel kommer rättsutredningen, utifrån tidigare givna frågeställningar, att analyseras. 

 

Den första frågeställningen behandlar vilka internationella åtaganden som Sverige är anslutna 

till som reglerar etnisk diskriminering i arbetslivet och vad dessa innehåller för bestämmelser.  

I regeringsformen framgår Sveriges medlemskap i EU samt dess deltagande i FN och 

Europarådet.
159

 Genom medlemskapet i EU måste Sverige även beakta normer från EU som 

en del i den svenska rättsordningen.
160

 Intressant är då att titta närmare på hur denna fråga 

förhåller sig till uppsatsens andra frågeställning, där frågan ställs om vad det finns för skydd i 

svensk rätt mot etnisk diskriminering i rekryteringssituationer. Jag kommer därför i det 

närmaste att undersöka hur EU-rätten, i form direktiv 2000/43/EG förhåller sig till den 

svenska diskrimineringslagen (2008:567). Finns det en samstämmighet i regelverken? 

 

Genom medlemskapet i EU är Sverige förpliktigad att följa EU-rätt, då denna är överordnad 

svensk rätt.
161

 Detta ger en indikation på att den svenska rätten inte borde vara allt för 

motstridig EU-rätten. Direktiv 2000/43/EG specificerar att dess tillämpningsområde bl.a. 

omfattar ”villkor för tillträde till anställning, till verksamhet som egenföretagare och till 

yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och krav för anställning inom alla verksamhetsgrenar 

på alla nivåer i arbetslivet, inbegripet befordran”.
162

 Den svenska diskrimineringslagen har 

ett diskrimineringsförbud som gäller bl.a. när en individ gör förfrågan om eller söker ett 

arbete.
163

 När det gäller diskrimineringsbegreppen direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering används begreppen i både direktivet och i den svenska lagen och 

definitionerna är snarlika varandra. Enligt direktiv 2000/43/EG ska en egenskap som har 

samhörighet med ras eller etniskt ursprung inte ses som diskriminering, om egenskapen utgör 

ett konkret och avgörande yrkeskrav och hör till yrkesverksamhetens natur, såtillvida målet är 

berättigat och kravet proportionerligt.
164

 Även diskrimineringslagen innehåller en liknande 

lydelse om undantag från diskrimineringsförbudet. Ovan nämnda visar prov på att den 

svenska diskrimineringslagen har tydliga paralleller till den EU-rättsliga regleringen i form av 

direktiv 2000/43/EG, dvs. det finns en samstämmighet i de olika regelverken. 
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Uppsatsens tredje frågeställning berör hur arbetsgivare kan arbeta i rekryteringsprocessen för 

att förhindra etnisk diskriminering. Vid besvarandet av denna fråga har jag dels tittat närmare 

på de aktiva åtgärder som följer av diskrimineringslagen, dels beskrivit hur en god 

rekryteringsprocess kan gå till. De aktiva åtgärderna regleras i diskrimineringslag (2008:567). 

Enligt 3 kap 1 § DiskrL framgår att ”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva 

åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i 

arbetslivet på sådana grunder”.
165

 Anledningen till att det inte sker någon närmare definition 

av hur denna samverkan ska gå till är att parterna själva ska få möjlighet att anpassa sina 

ansatser efter behov som kan råda i en viss bransch eller på den aktuella arbetsplatsen.
166

 Det 

fastställs även att arbetsgivaren ska arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet samt att arbetsgivaren kan behöva vidta åtgärder för att se till att 

arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oavsett exempelvis en individs etnicitet.
167

 

Det följer även att ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar”.
168

 En 

slutsats som går att dra rörande de aktiva åtgärderna är att lagregleringarna lämnar ett relativt 

stort utrymme för arbetsgivaren att lägga upp sitt arbete beträffande aktiva åtgärder på 

arbetsplatsen. Detta motiverades även till viss del ovan där det framgick av prop. 2007/08:95 

att tanken var att ge arbetsgivaren möjlighet att anpassa sitt arbete utifrån aktuella 

förutsättningar på arbetsplatsen. 

 

Avsnittet om rekryteringsprocessen har till syfte att redogöra för de olika steg en rekrytering 

brukar innehålla och framförallt i uppgift att plocka fram aspekter som är särskilt viktiga för 

arbetsgivaren att ha i åtanke vid rekrytering, för att undvika etnisk diskriminering. Tidigt i 

avsnittet om rekryteringsprocessen pläderar jag för att rekryteringsgruppen bör präglas av 

mångfald och enligt Roth är en grupp som består av olika åldrar, kön, etnicitet, kompetens- 

och utbildningsbakgrund en bra grund för en lyckad rekrytering.
169

 Jag är av den åsikt att en 

mångfacetterad rekryteringsgrupp bör vara fördelaktig under en rekryteringsprocess, då det 

förhoppningsvis relativt naturligt tillkommer infallsvinklar som annars kanske inte hade 

uppmärksammats.  
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Dokumentation framkommer som en viktig del i rekryteringsprocessen och ska då kunna 

användas som underlag i den situation en motivering efterfrågas från exempelvis ledning, 

facklig organisation eller arbetssökande. Detta ger då arbetsgivaren möjlighet att motivera 

varför denna har gått tillväga på ett visst sätt.
170

 En förhoppning från min sida är att 

arbetsgivare genom att dokumentera sin rekryteringsprocess påminns om att varje beslut bör 

kunna styrkas med ett hållbart resonemang och på så sätt undviker att diskriminering sker.   

När det gäller språkkrav har jag funnit att det inte förkommer något förbud mot att det i 

exempelvis en annons ställs krav på att den arbetssökande ska ha vissa språkkunskaper. Detta 

under förutsättning att kraven som sätts upp enbart är av sådant slag att de har samband med 

den aktuella tjänsten, dvs. det är inte tillåtet att diktera upp krav som är högre ställt än 

nödvändigt.
171

 

 

Jag skulle vilja dra en parallell mellan den rekryteringsprocess och de aktiva åtgärder som jag 

behandlat tidigare i min rättsutredning. Enligt prop. 2007/08:95 framgår att det målinriktade 

arbetet som en arbetsgivare ska bedriva kan uppnås vid bl.a. rekryteringssituationer, genom 

att lika rättigheter och möjligheter finns i åtanke.
172

 På så sätt borde en arbetsgivare som 

satsar mycket på sin rekryteringsprocess inte bara öka chansen för lyckade rekryteringar, utan 

också bidra till att rent praktiskt arbeta med aktiva åtgärder. Min tanke är att organisationer 

som jobbar för att undvika diskriminerande rekryteringar väljer den kandidat som är bäst 

lämpad för den aktuella tjänsten och när detta görs undviks diskriminering mer eller mindre 

automatiskt. Jag ser att en tydlig kravprofil bör underlätta när urval ska göras och vill 

framhålla hur viktigt det är att de personer som jobbar med rekrytering har förmåga att se till 

kravprofilen och inte nödvändigtvis väljer en kandidat som liknar en själv.  

 

Uppsatsens fjärde frågeställning behandlar Anonymitetsutredningens betänkande 

”Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)”. I detta 

betänkande framgår att metoden är tänkt att användas fram till dess att de sökande kallas till 

intervju och att rekryteringen efter detta ska fortgå på sedevanligt vis. Metoden innebär att 

vikt läggs vid de formella kvalifikationerna och att personliga egenskaper och allmän 

personlig lämplighet bedöms senare när den vanliga anställningsproceduren tar vid. 
173
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Utifrån uppsatt kravprofil ska en ansökningsblankett tagas fram, som enbart redovisar den 

arbetssökandes formella kvalifikationer, utan att på något sätt röja individens identitet.
174

 

 

I anonymitetsutredningens betänkande framgår att det vid utredningens tidpunkt inte fanns 

någon systematisk kunskap om de effekter som kan komma att uppstå efter nyttjande av 

metoden att avidentifiera jobbansökningar. Dock har Anonymitetsutredningen varit i kontakt 

med ett antal kommuner som arbetat enligt metoden i samband med rekrytering. De olika 

kommunernas metoder har skilt sig något åt, men det har ändå gått att finna gemensamma 

nämnare. Gemensamt för de olika kommunerna är att rekryteringsfrågor generellt fått större 

fokus i organisationerna. Det omnämns även ett antal frågeställningar i sammanfattningen, 

som bl.a. rör det administrativa merarbetet metoden kan ge, frågor ställs om metoden 

verkligen minskar risken för särbehandling och istället bidrar till ökad mångfald samt hur 

metoden förhåller sig till offentlighetsprincipen och den möjlighet som kan komma därav att 

identifiera de sökande.
175

 

 

Den samlade bedömningen som Anonymitetsutredningen slutligen gör är att metoden bör 

användas, men de menar också att systematiskt utvärderingsarbete och forskning är viktigt i 

samband med att metoden används.
176

 Min uppfattning är att metoden, som så mycket annat, 

har både för- och nackdelar. En av de viktigaste fördelarna är att metoden kan ge möjlighet 

för arbetssökande, som i vanliga fall kanske diskrimineras, att få en relativt rättvis bedömning 

vid behandling av sina ansökningshandlingar. Däremot finns det inga garantier att det vid det 

”vanliga” rekryteringsförfarandet läggs lika stor vikt vid icke-diskriminering. Dessutom tror 

jag inte att användning av metoden automatiskt innebär att problemet med diskriminerande 

rekryteringar försvinner, men jag anser att metoden kan vara ett hjälpmedel i arbetet med att 

förhindra etnisk diskriminering på arbetsplatser. Det finns självfallet fler aspekter som är 

viktiga i bedömningen och jag anser att varje organisation som funderar över att använda 

denna metod bör väga för- och nackdelar innan det slutgiltiga ställningstagandet. 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att Sverige har skydd mot etnisk diskriminering i 

rekryteringssituationer, utifrån dels internationella, dels nationella bestämmelser, men att 

arbetssökande med annat etniskt ursprung än svenskt ändå kan mötas av diskriminering när de 
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söker ett arbete. Intressant att fundera kring är vad som krävs för att undanröja denna typ av 

diskriminering och kanske samtidigt fråga sig om det skydd vi har idag är tillräckligt 

verkningsfullt. Det finns förbud mot att diskriminera den som söker eller gör förfrågan om 

arbete enligt 2 kap 1 § 2 p. DiskrL samt ett kapitel i nämnda lag om aktiva åtgärder som 

arbetsgivaren förväntas arbeta med, men frågan kan alltid ställas om det med en annan 

lagstiftning skulle vara enklare att undanröja etnisk diskriminering i arbetslivet. Är de 

bestämmelser som framgår av diskrimineringslagens tredje kapitel, om aktiva åtgärder, för 

allmänt hållna? Skulle det underlätta om regleringarna definierades mer specifikt? Finns det 

risk att arbetsgivare utnyttjar undantagsmöjligheten som följer av 2 kap 2 § 1 p. DiskrL? 

 

Jag kan se en fara i att allt fler jobbannonser innehåller någon form av formulering om att stor 

vikt läggs vid personlig lämplighet. Detta begrepp är svårdefinierat och kan rent krasst 

innebära en möjlighet för arbetsgivare att välja bort kompetenta arbetssökande av annat 

etniskt ursprung, med den motiveringen att annan sökande bedöms ha bättre personlig 

lämplighet. I AD 2002 nr 54, som jag nämnt i min rättsutredning, framgår att 

Arbetsdomstolen inte ställer särskilt höga krav på bevis i samband med att arbetsgivaren 

hänvisar till personlig lämplighet. Detta ger enligt min mening utrymme för arbetsgivaren att 

kunna göra avsteg från det diskrimineringsförbud som följer av diskrimineringslagen.  

 

Min uppfattning är att vidare forskning inom ämnet med fördel bör undersöka om annan 

lagstiftning kan bidra till en minskad risk för etnisk diskriminering i rekryteringssituationer, 

då det framgår att det idag, med det skydd som finns, sker diskriminerande rekryteringar. I 

detta arbete anser jag att det behöver tittas närmare på huruvida undantagsmöjligheten i 

diskrimineringslagen påverkar risken för diskriminerande rekryteringar och om någon ev. 

förändring behöver göras. 

 

Slutligen vill jag framhålla att vi har ett skydd i Sverige mot etnisk diskriminering vid 

rekrytering, men att jag inte är främmande för tanken att skyddet behöver utvecklas 

ytterligare. Jag ser att de regleringar vi har idag fyller en funktion, men kanske kan vi i 

framtiden hitta ännu bättre lösningar för att motverka rekryteringar med inslag av etnisk 

diskriminering.  
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5 Slutsatser 

Genom rättsutredningen har jag funnit att det i Sverige finns ett reglerat skydd mot etnisk 

diskriminering i samband med rekrytering, genom de internationella åtaganden som Sverige 

är anslutna till, men också enligt de bestämmelser som finns i svensk rätt. I Sverige har 

arbetsgivare skyldighet enligt 3 kap 7 § DiskrL att arbeta för att personer oavsett etnisk 

tillhörighet ska få möjlighet att söka en ledig tjänst. Det finns även ett diskrimineringsförbud 

som följer av 2 kap 1 § 2 p. DiskrL som innebär att arbetsgivare inte får diskriminera en 

individ som gör en förfrågan eller söker ett arbete hos denne. EU-rätten och framförallt 

direktiv 2000/43/EG som är aktuellt i samband med det berörda ämnet ger ett relativt 

likvärdigt skydd i den situation någon utsätts för etnisk diskriminering i arbetslivet. 

 

Jag har även redogjort för en rekryteringsprocess som ska förhindra att etnisk diskriminering 

uppstår i samband med rekrytering. Denna process fokuserar bl.a. på att dokumentering ska 

ske i samband med att olika beslut fattas i anställningsförfarandet, att rekryteringsgruppen bör 

präglas av mångfald, att vikt läggs vid att återgå till kravprofilen så ofta som möjligt i 

samband med bedömningar etc. Metoden att avidentifiera jobbansökningar har även 

behandlats som ett alternativ för att minska risken för etnisk diskriminering i 

rekryteringssituationer. Den innebär att fokus läggs på en individs formella kvalifikationer 

och att en ansökningsblankett fylls i av den arbetssökande där uppgifter om ålder, kön, 

etnicitet etc. ej ska framgå. Anonymitetsutredningen som gjort utredningen gör slutligen 

bedömningen att de anser att metoden bör användas.  
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