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Abstract 

 

The purpose of this essay is primarily to investigate the possibility of and the rules concerning using 

quotas in the field of admission to university. Secondly, an investigation of whether the Swedish 

Police Academy has been conducting this method during the years of 2009 and 2010 is made. They are 

currently accused of having discriminated applicants due to their gender and ethnicity. In order to 

examine the legal arena as far as possible the laws of discrimination, both including the legislations 

and regulations assumed by the EU as well as the Swedish laws in this field, will be studied. The laws 

of discrimination will be put in relation to the legal possibilities of making exceptions from the 

principle of equal treatment. Positive actions in the field of gender equality and ethnicity, e.g. choosing 

a person of the underrepresented sex over another of the opposite sex with equal qualifications in an 

employment situation, are examples of these exceptions constituted but the EU. Sweden has 

implemented some of these rules, both concerning the labour market as well as in the field of 

university education, of which the majority is positive discrimination. Using quotas in universities is 

currently forbidden by the EU and therefore also in the Swedish legislation. Along with the legal 

investigation, a study of the admission process within the Swedish Police Academy is carried out by 

examining the current rules as well as other relevant material. 

 

The method used in this essay is the dogmatic approach. Also, a social science perspective is applied 

by putting the prevailing rules in a societal context through the empirical study. By interviewing both 

teachers and students in the Police Academy, values and attitudes towards the idea of using quotas in 

the admission process are explored. Thus, possible societal advantages and disadvantages are 

presented even though the use of quotas in the university field is forbidden. Finally, the results from 

this empirical study is compared with and analyzed in relation to other material presented in this essay. 
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Förkortningar 

DL - Diskriminerningslagen 

DO - Diskrimineringsombudsmannen 

EUF - Europeiska Unionens Fördrag 

FEUF - Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

FN - Förenta Nationerna 

HD - Högsta Domstolen 

LOA - Lagen om offentlig anställning 

RF - Regeringsformen 

RPS - Rikspolisstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ....................................................................................................................................................... 6 

1.1 Inledande tankar .................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte & frågeställningar .......................................................................................................................... 7 

1.3 Metod & material ................................................................................................................................... 7 

1.3.1 Metod- och källkritik .......................................................................................... ………….10 

1.4 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 11 

2 Jämställhet och kvotering........................................................................................................................... 12 

2.1 Positiv särbehandling ........................................................................................................................... 13 

3 Internationell rätt ....................................................................................................................................... 15 

3.1 Likabehandlingsprincipen ..................................................................................................................... 14 

3.2 Kvotering till ledande positioner .......................................................................................................... 16 

3.3 Aktiva åtgärder ..................................................................................................................................... 16 

3.4 Internationell rättspraxis ...................................................................................................................... 17 

3.4.1 Abrahamsson/Fogelqvist-målet nr. C-407/98 ................................................................ 17 

4 Reglering på nationell nivå ......................................................................................................................... 18 

4.1 Inledande bestämmelser i RF och DL .................................................................................................... 18 

4.2 Förbud mot diskriminering inom utbildning ......................................................................................... 19 

4.3 Positiv etnisk särbehandling ................................................................................................................. 19 

4.4 En saklig bedömning ............................................................................................................................. 20 

4.5 Tillträde och urval i högskolan .............................................................................................................. 21 

4.5.1 Högskolelagen (1992:1434) ............................................................................................ 21 

4.5.2 Högskoleförordningen (1993:100) ................................................................................. 22 

4.6 Nationell rättspraxis ............................................................................................................................. 23 

4.6.1 Etnisk diskriminering vid Uppsala universitet (NJA 2006 s. 683) .................................... 23 

4.6.2 Otillåten könsdiskriminering vid SLU. (RH 2009:90) ....................................................... 24 

5 Polisen ......................................................................................................................................................... 25 

5.1 Antagningsprocessen ........................................................................................................................... 25 

5.2 SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning ............................................................................................. 26 

5.3 Antagningarna åren 2009-2010 inom polishögskolan .......................................................................... 27 

5.3.1 Centrum för rättvisa mot RPS ........................................................................................ 27 

5.3.2 RPS svar på stämningsansökan ...................................................................................... 28 

5.4 Dokument inom Polisen ....................................................................................................................... 29 



5 
 

5.4.1 RPS rapport “Analys av antagningen till polisutbildningen med inriktning på 

vårterminen och höstterminen år 2009 samt vårterminen år 2010” ...................................... 29 

5.4.2 RPS Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 ........................................................ 30 

6 Analys.......................................................................................................................................................... 31 

6.1 Diskrimineringsförbud i antagning till högskola ................................................................................... 31 

6.2 Undantag från likabehandlingsprincipen .............................................................................................. 32 

6.3 Bärande kriterier för tillåten särbehandling ......................................................................................... 33 

6.5 Intresset av ökad mångfald och jämlikhet inom Polishögskolan .......................................................... 34 

6.6 Möjliga för- och nackdelar med kvotering i polishögskolan ................................................................. 35 

6.7 Rättsläget i polishögskolan ................................................................................................................... 36 

6.7.1 Antagningsprocessen ..................................................................................................... 36 

6.7.2 Saklighet vid bedömning av meriter............................................................................... 37 

7 Slutord & framtida forskning ...................................................................................................................... 39 

Källförteckning............................................................................................................................................... 41 

Offentligt tryck ........................................................................................................................................... 41 

Internationell rätt ................................................................................................................... 41 

Rättsfall från EU-Domstolen ................................................................................................... 41 

Svensk rätt .............................................................................................................................. 42 

Lagstiftning ............................................................................................................................. 42 

Förarbeten .............................................................................................................................. 42 

Svenska rättsfall ...................................................................................................................... 43 

Litteratur .................................................................................................................................................... 43 

Polisens dokument ..................................................................................................................................... 44 

Övriga Internetkällor .................................................................................................................................. 44 

Bilagor ........................................................................................................................................................ 45 

Bilaga 1.................................................................................................................................... 45 

 

 

  

 

 



6 
 

1 Inledning 

1.1 Inledande tankar 

Kvotering är ett hett debattämne som berör. Åsikterna om kvotering går isär där det å ena sidan skulle 

kunna hävdas att det bidrar till ett mer jämställt arbetsliv och en snabb förändring av kvinnors 

historiska underrepresentation. Å andra sidan kan de som ställer sig negativt påtala att det i sig innebär 

otillåten diskriminering. Det har riktats uppmärksamhet mot kvotering i bolagsstyrelser
1
 och i 

politiken
2
, men området som berör huruvida en förändring kan ske redan på utbildningsplanet är inte 

lika debatterat eller studerat. 

Polisyrket skiljer sig från många andra yrken i sin roll som samhällets utövare av rättvisa i första 

linjen. Det skapar ett behov av förtroende och auktoritet, som ställer stora krav på verksamheten. Med 

makt kommer ansvar. Om vissa utvalda ska representera rättvisan, finns det då ett intresse av att de 

även representerar den svenska befolkningsstrukturen? Sveriges befolkning är sedan senare delen av 

1990-talet heterogen där många har en annan etnisk eller kulturell bakgrund än den traditionellt 

svenska. En viktig uppgift för vårt samhälles utveckling är nu att tillvarata den mänskliga mångfaldens 

rikedom. En förutsättning för detta är en öppen och internationell svensk högskola.
3
 

Grundläggande värderingar om icke-diskriminering, och allas lika värde finns såväl inom EU-rätten
4
 

såsom i svensk grundlagsstiftning.
5
 De samlade bestämmelserna om diskriminering i svensk rätt som 

stadgar om åtgärder för ett mer jämlikt samhälle och förbud mot diskriminering finns i DL.  

Det finns krav på att alla medlemsstater värnar om värdena mångfald, icke-diskriminering och 

principen om jämställdhet mellan könen. Diskrimineringsförbuden kan dock hamna i målkonflikt med 

särbehandlande åtgärder som vidtas i syfte att t.ex. öka jämställdheten på en högskola. I media har 

anklagelser om att polishögskolan skulle ha ägnat sig åt otillåten diskriminering uppmärksammats 

genom att de i urvalsprocessen påstås ha utgått från kvoter för att öka andelen kvinnor och sökande av 

annan etnisk härkomst. I samband med detta har en man tillsammans med organisationen Centrum för 

rättvisa stämt Rikspolisstyrelsen, fortsättningsvis benämnt RPS. Det råder dock meningsskillnad i 

frågan där Polisens rekryteringsansvarig i media uppger att det inte skett någon form av särbehandling, 

utan att den jämna uppdelningen av kvinnor och män under åren 2009 och 2010
6
 skett av en slump.

7
 

                                                             
1 Se ex. SOU 2014:81 
2 Freidenvall, 2006 
3 Prop. 2001/02:15 s. 19 
4 EUF art. 2 
5 RF 1:2. 
6Polisens statistik av könsfördelningen 2006-2014 https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/ 
7 http://www.sydsvenskan.se/sverige/lattare-for-kvinnor-att-fa-bli-polis/ 

https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/
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En annan källa inom RPS anger att de åtgärder som tidigare tillämpats för att främja jämlikhet har 

upphört.
8
 

I denna uppsats ämnar jag utreda och granska rättsläget för frågan, försöka skapa en klarare bild 

huruvida kvotering skett inom polishögskolan samt kommentera den nuvarande regleringen. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Även om kvotering har varit ämne för debatt sedan lång tid tillbaka i Sverige, finns det ännu ingen 

bestämmelse i svensk lag som reglerar området. Det finns intressen som både väger för och emot ett 

eventuellt införande i lag. I min uppsats vill jag undersöka hur kvotering av kön och etnicitet förhåller 

sig till den nu gällande rätten och huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, det tillämpas inom 

polishögskolan. Trots att jag kommer att diskutera denna typ av kvotering i ett större och övergripande 

perspektiv inom högskolan som helhet, kommer mitt undersökningsområde i synnerhet att beröra 

polisutbildningen. Efter en granskning av rättsläget samt annat material ämnar jag utreda om kvotering 

kan försvaras och tillåtas utifrån samhällsintresset eller om det bör vara otillåtet. 

Uppsatsen syftar alltså till att så långt som möjligt klarlägga rättsläget rörande kvotering av kön och 

etnicitet till utbildning i allmänhet och till polisutbildningen i synnerhet. Jag avser därmed ställa 

intresset av att främja en breddning av dessa underrepresenterade grupper i polisutbildningen mot 

regleringen i DL samt övriga bestämmelser i lag. Förhoppningen är att uppsatsen ska bidra till en 

tydligare bild av rättsläget och ge ytterligare perspektiv på området. 

Med utgångspunkt från syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Hur förhåller sig kvotering av kön och etnisk tillhörighet vid antagning till högskolan till 

Diskrimineringslagen och gällande rätt i övrigt? 

- Hur ser rättsläget ut gällande möjligheten till undantag från likabehandlingsprincipen vid antagning i 

polisutbildningen?  

- I vilken utsträckning tillämpas kvotering i polishögskolan och vilka tänkbara för- och nackdelar skulle 

det kunna finnas av en sådan tillämpning? 

1.3 Metod & material 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod 

för att med hjälp av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin ge en djupgående analys av 

                                                             
8 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5533582 
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rättsläget.
9
 Uppsatsen kommer i viss mån även att inta ett rättssociologiskt perspektiv genom att de 

rättsliga frågorna diskuteras i relation till de kontextuella samhällsförhållandena.
10

  

Uppsatsen kommer inledningsvis att bygga på en kortare redogörelse för bakgrunden till kvotering och 

kort om hur det förhåller sig rättsligt i förhållande till det snarlika förfarandet positiv särbehandling. 

Eftersom Sverige är medlem i EU ska även bestämmelserna om bl.a. diskrimineringsförbud i fördrag, 

förordningar och direktiv följas. Det blir därmed av relevans att redogöra för lämpliga rättsakter inom 

EU. 

EU-rätten, innehållande praxis, följs av svensk lagstiftning med tillhörande förarbeten till 

Diskrimineringslagen, Högskolelagen, Högskoleförordningen samt utvalda rättsfall från svensk rätt -  

detta för att återge en samlad bild av hur kvotering förhåller sig rättsligt i högskolan. För att besvara 

frågan huruvida kvotering har förekommit i polishögskolan kommer jag att undersöka hur antagnings- 

och urvalsprocesserna ser ut, vilket innebär en granskning av vilka regler de utgår från såsom dessa 

framgår av Polisens hemsida.
11

 Jag har valt att använda mig av deras hemsida som källa för att 

redovisa antagningens aktuella struktur. Av polislärarintervjuerna
12

 framgår att antagningsprocessens 

karaktär skiftar mellan olika år. Eftersom jag inte funnit en fullständig presentation av antagningarna 

för åren 2009 och 2010 väljer jag att redovisa den i dagsläget gällande och därefter jämföra den med 

material som kan ge en inblick i hur antagningen förhöll sig då. Jag har även tagit hänsyn till annat 

relevant material såsom Polisens interna dokument.
13

 Möjlighet till anskaffning av dessa dokument har 

varit begränsad, eftersom de inte finns tillgängliga för allmänheten. Jag har efterlyst dessa både hos 

Polismyndigheten samt ansvariga för polishögskolan i Växjö utan framgång. Som del i detta 

sammanhang blir de grunder, på vilka ombuden från Centrum för rättvisa driver ett fall mot RPS, 

aktuella att undersöka. Centrum för rättvisa är en ideell organisation som driver enskildas rättsligt 

skyddade fri- och rättigheter.
14

 Det är genom kontakt med en jurist inom denna organisation som jag 

delgivits dessa dokument. Tilläggningsvis kommer jag även att redogöra för RPS svaromål i 

utredningen. 

 

För att applicera ännu ett perspektiv använder jag mig av en kvalitativ empirisk metod genom att 

utföra enskilda intervjuer med såväl polisutbildare såsom polisstudenter för att undersöka interna 

föreställningar om och attityder till kvoterad antagning till polishögskolan. Syftet med min empiri är att 

                                                             
9 Sandgren, 2006, s. 39 
10 Hydén, 2002, s. 15-16 
11 Polisens antagningsprocess https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningsprocessen/ 
12 Intervjuer, bilaga 1 
13 Se RPS rapport och Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 
14 http://centrumforrattvisa.se/om-oss/ 

https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningsprocessen/
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samla in nya perspektiv och inte att genom mina frågor utföra en prövning av befintliga teorier. Det rör sig 

här om en induktiv insamlingsmetod.
15

 

 Ambitionen med den empiriska delen är alltså att berika min uppsats med ett ytterligare perspektiv på 

området jag undersöker. Resultatet av empirin kommer dock endast att fungera som komplement i 

förhållande till övrigt material. För att göra en tydlig koppling mellan resultatet av empirin och övrigt 

material samt för att spara utrymme, kommer empirin att presenteras först i samband med analysen. 

Det rättssociologiska perspektivet kommer att synliggöras genom den empiriska undersökningen av 

kvoteringens tänkbara för- och nackdelar som sen ställs i relation till den rättsliga regleringen. 

De personer som medverkar i intervjuerna har inför dessa att fått information om min undersöknings 

syfte samt att medverkan är frivillig och anonym.
16

 

Informanterna har valts ut genom ett delvis målinriktat urval där personerna varit relevanta för mina 

forskningsfrågor. Med anledning av detta är en generalisering av den insamlade datan inte möjlig.
17

 

Intervjuerna genomförs med fyra personer där två av informanterna är polislärare och resterande två är 

polisstudenter. Varje grupp innehåller en man och en kvinna för att på så sätt försöka belysa frågorna 

från både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv och därmed uppenbara eventuella skillnader i synsätt. 

Min preferens inom målgruppen studenter har varit personer som befinner sig i slutskedet av 

utbildningen för att öka sannolikheten att personerna är insatta i frågan. Vidare har jag haft som 

önskemål att utföra en intervju med någon med annan etnisk tillhörighet än svensk för en möjlighet till 

ytterligare perspektiv, vilket har skett.  Trots att urvalsgrupperna har varit förbestämda har inte 

personerna inom dessa varit det. Jag har sökt bland lärare inom polishögskolan i Växjö genom 

Linnéuniversitetets hemsidas sökfunktion
18

 och därefter valt ut slumpmässiga lärare som jag sedan 

kontaktat. I sin tur har jag via en av lärarna fått tillgång till en katalog med de senare årkurserna inom 

utbildningen för att få fram kontaktuppgifter till studenterna. 

Intervjuerna är strukturerade där varje intervju baseras på färdigställda frågor inför varje tillfälle för att 

på så sätt sen lättare kunna jämföra resultaten. Samtidigt lämnas dock möjlighet för informanten att 

utforma svaren på sitt eget sätt.
19

 Vissa av frågorna varierar något mellan intervjuerna men samtliga 

variationers utvidgningar syftar till att ta reda på föreställningar om samma ämne som ursprungsfrågan 

gällde.  

 

                                                             
15 Bryman, 2011, s. 344 
16 Bryman, 2011, s. 131-132 
17 Bryman, 2011, s. 392 
18 Linnéuniversitetet. Polisutbildningen personal. http://lnu.se/sok?e_start=50&q=polisutbildningen+personal 
19 Bryman, 2011 s. 415 
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1.3.1 Metod- och källkritik 

För bakgrunden till kvotering har jag använt mig av ett verk vid namn Kvotering
20

, skriven av Drude 

Dahlerup och Lenita Freidenvall. Drude Dahlerup är professor och Lenita Freidenvall är fil.dr., båda 

inom statsvetenskap vid Stockholms universitet. 

I begränsad omfattning har jag även använt mig av EU och arbetsrätten
21

, skriven av Birgitta Nyström 

som är professor i civilrätt vid Lunds Juridiska fakultet. Vid utformningen av metoden användes 

Samhällsvetenskapliga metoder, vilken Alan Bryman, professor vid School of Management vid 

University of Leicester författat. Vidare har jag även i denna del använt mig av Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation av Claes Sandgren som är professor i 

civilrätt. För ett ytterligare bidrag till redogörelsen av den svenska diskrimineringslagstiftningen har 

jag inkluderat Diskrimineringslagen: en kommentar av Susanne Fransson och Eberhard Stüber. 

Susanne Fransson är docent och lektor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet och Eberhard Stüber 

avlagt jur.kand samt är adjunkt vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Slutligen 

har jag för ytterligare perspektiv på förekomsten av kvotering inkluderat slutsatser från Vägen till 

Varannan damernas, författad av Lenita Freidenvall. Författarnas bakgrunder gör att jag anser dessa 

källor som tillförlitliga. 

För att finna rättskällor inom EU har jag använt mig dels av sökmotorn eur-lex.europa.eu där jag 

hämtat direktiv och fördrag. Zeteo.se, som är en rättsdatabas som ägs av Norstedts Juridik, har jag tagit 

till hjälp för att finna svensk lagstiftning och rättsfall. Jag har även med hjälp av denna sökmotor funnit 

relevanta förarbeten till utvalda lagrum för att få en djupare förståelse för lagtolkning och 

underliggande motiveringar. De sökord jag använt mig av är ”diskriminering”, ”kvotering”, 

”högskola”, ”aktiva åtgärder” samt ”positiv särbehandling”. 

Jag har i högst möjligast mån använt mig av ursprungskällor. Vad gäller annat än rättsligt material som 

jag har funnit på Internet har jag för säkerställande av hög tillförlitlighet och relevans tagit hänsyn till 

vilken organisation som utgivit materialet samt materialets publiceringsdatum. De Internetkällor som 

jag använt mig av är webbsidor utgivna av Regeringen, FN, Polisen samt Centrum för rättvisa, varav 

de första tre är välkända organisationer med hög tillförlitlighet. Eftersom Centrum för rättvisa är en 

ideell organisation driver den av naturliga skäl rättsfall utifrån egna värderingar och 

ställningstaganden. Därför kommer jag såvitt avser rättsfall där denna organisation är engagerad att så 

långt det går använda mig av de formella dokument som är ingivna i rättsprocessen (istället för 

kommentarer och liknande på hemsidan), t.ex. stämningsansökan, som förstås ska läsas som en 

partsinlaga. 

                                                             
20 Dahlerup/Freidenvall, 2008 
21 Nyström, 2011 
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1.4 Avgränsningar 

Jag kommer för arbetets omfattning att avgränsa mitt undersökningsområde till grupperna etnisk 

tillhörighet och kön, både ur ett mångfalds- och från diskrimineringsperspektiv. 

Som jag nämnt inledningsvis saknas reglering kring kvotering, men det har en hel del likheter med 

andra snarlika förfaranden som reglerats i lag. Vidare kommer jag att fylla ut och jämföra kvotering 

med regleringen av positiv särbehandling och aktiva åtgärder. Uppsatsen syftar dock inte till att 

uttömma grunderna för lagbestämmelserna kring dessa två förfaranden, utan jag kommer främst att 

redogöra för de sammanhang där en koppling till kvotering sker. 

Trots att jag kommer att redogöra för relevant EU-rätt i dagsläget strävar jag inte efter att redogöra för 

innehållet i eller utvecklingen av alla EU-direktiv som berör ämnet. Jag anser att denna avgränsning är  

nödvändig och rimlig eftersom bristen på uttryckliga bestämmelser kring kvotering inom högskola gör 

att det saknas tillräckliga skäl att göra en djupare analys av EU-rättens utveckling. Vidare kommer jag 

inte att ge en mer omfattande bild av den rättspraxis som berör kvotering utan kommer endast att välja 

ut ett fåtal fall i svensk rätt och ett från EU-rätten, vilka jag anser vara relevanta för att ge en 

tillfredsställande bild av rättsläget. Kvotering har införts i lagstiftning i ett antal länder världen över.
22

 

En komparativ jämförelse hade därför kunnat tillföra ännu ett perspektiv på svensk rätt. Dock kommer 

jag att för att begränsa arbetets omfattning endast att förhålla mig till EU-rätt och svensk rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Dahlerup/Freidenvall, 2008, kapitel 5 
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2 Jämställhet och kvotering 

Dahlerup och Freidenvall
23

 skriver om uppkomsten av kvotering och varifrån begreppet kommer. I 

Sverige och de övriga nordiska länderna präglas vi av den s.k. “på-väg-metaforen” som inger optimism 

om att vi successivt går mot ett mer jämställt samhälle. Motrörelser i omvärlden visar dock på en 

försinkning av utvecklingen. I USA skapade 1960-1980-talets kvinnorörelser en motreaktion mot 

feminismen. I andra delar av världen såsom i Iran blev feminism tillsammans med sekulariseringen 

och västlig kultur influenser som skulle utrotas.
24

 

Det har vuxit fram en tilltagande kritik mot den låga takt med vilken andelen kvinnor ökar inom 

politiken och samhället som stort. År 1995 hade FN sin fjärde kvinnokonferens i Beijing där den s.k. 

“Platform for Action” deklarationen lades fram. Denna innehöll rekommendationen till alla FN:s 

medlemsländer om att vidta aktiva åtgärder för en mer jämlik representation i politiken.
25

 Även om 

deklarationen inte ordagrant innehöll kvotering som begrepp blev resultatet att kvinnorörelser fick 

gehör för sin kamp för detta förfarande.
26

 Sverige har dock gjort framsteg vad gäller 

kvinnorepresentationen inom politiken. Kvotering uppfattades som kontroversiellt på 1970-talet, men i 

strävan mot jämställdhet har målet ”fler kvinnor” förändrats till ”en jämn fördelning” mellan könen 

och kvotering introducerades sedan i partier i slutet av 1980-talet.
27

 

Enligt Dahlerup/Freidenvall kan kvotering definieras: “[...] som en målinriktad rekrytering med syftet 

att snabbt rätta till oönskade skevheter i samhället” och menar mer konkret att det innebär att fastställa 

kvoter av t.ex. det underrepresenterade könet inom en utbildning exempelvis för att öka 

jämställdheten. En möjlig förklaring till det kontroversiella i innebörden av kvotering kan vara den 

fastställda och tvingande kvoten. Dock innebär metoden också ett kvantitativt lätt sätt att undersöka 

om det uppnår sitt syfte genom förenklande av statistisk beräkning.
28

  

En alternativ förklaring av begreppet är “att en viss andel (en kvot) av platser eller resurser tilldelas en 

särskild grupp, i allmänhet enligt särskilda regler eller kriterier.” Syftet är, som även 

Dahlerup/Freidenvall menar i deras ovanstående definition, att förändra en ojämn fördelning som t.ex. 

i beslutsfattande ställningar eller tillgången till utbildningsmöjligheter.
29

 

 

                                                             
23 Dahlerup/Freidenvall, 2008 
24 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 9-10 
25

 UN women. Platform for Action. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm 
26 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 7-8  
27 Freidenvall, 2006, s. 249 
28 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 10 
29 SOU 2006:22 s. 629 
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2.1 Positiv särbehandling 

Ett med kvotering snarlikt förfarande som har fått allt större genomslag i samhället är positiv 

särbehandling. I mitt arbete kommer jag att främst att försöka utreda regleringen av kvotering och jag 

kommer därför att redogöra för såväl skillnaderna som likheterna mellan kvotering och positiv 

särbehandling. Pga. de båda benämningarnas nära koppling till varandra kommer kvotering och positiv 

särbehandling i många delar att diskuteras i samma sammanhang. Vidare är det i denna kontext 

vanligare att det talas om kön än de andra diskrimineringsgrunderna i DL 1:4 1 p. 

Positiv särbehandling kan ses som ett brett samlingsbegrepp som t.ex. kan innebära att uppmuntra 

personer att söka ett arbete, vilket syftar till att skapa lika möjligheter. Det kan även innebära att 

kvotera i samband med en anställning, vilket i sin tur syftar till att ge lika resultat.
30

 Även om positiv 

särbehandling inte uttryckligen är definierat i lag finns bestämmelser i DL 2:2, särskilt i detta 

sammanhang 1-2 p. I andra punkten medges undantag för diskrimineringsförbuden som gäller om 

arbetsgivaren i sin verksamhet tillämpar åtgärder för att främja jämställdheten för annat än löne- och 

anställningsvillkor. Det krävs dock att verksamheten har som syfte att öka jämställdheten i stort genom 

t.ex. anknytning till ett jämställdhetsavtal. Det råder dock oklarhet i konkreta exempel på dessa 

särbehandlande åtgärder eftersom de inte är tydligt definierade. I ett internationellt sammanhang blir 

definieringen desto svårare där flera begrepp har liknande eller samma innebörd, varav ett av dessa är 

kvotering.
31

 Trots att det alltså inte finns tydliga gränser mellan kvotering och positiv särbehandling är 

det dock det senare förfarandet som har fått genomslag och eget utrymme i lag.
32

 Tilläggsvis är positiv 

särbehandling inte en skyldighet utan en möjlighet och ska endast tillämpas så länge behovet finns.
33

 

En av de större skillnaderna mellan de två begreppen kan, som Dahlerup/Freidenvall menar, vara att 

kvotering innebär just fastställda kvoter, medan detta krav saknas för positiv särbehandling.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Fransson/Stüber, 2010, s. 220 
31 SOU 2014:41 s. 77 
32 Prop. 2007/08:95 s. 166 
33 SOU 2014:41 s. 78 
34 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s.10 
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3 Internationell rätt 

Regleringen kring jämlikhet är djupt rotad i EU-rätten och därmed även i svensk lagstiftning. 

Europeiska Unionens Fördrag, EUF, såsom Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, FEUF, 

utgör primärrätt inom EU och innehåller bindande och grundläggande bestämmelser för alla 

medlemsstater. I första avdelningen, 2 artikeln, i EUF om gemensamma bestämmelser fastställs bl.a. 

främjandet av värdena mångfald, icke-diskriminering och principen om jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Unionen är genom fördragets artikel 6 även bunden till Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

Första delen, avdelning 2 artikel 8, i FEUF anger att unionen ska motverka bristande jämställdhet 

mellan kvinnor och män i all sin verksamhet. I artikel 10 framgår vidare att utformningen och 

genomförandet av all politik ska syfta till att bekämpa all form av diskriminering pga. kön, ras eller 

etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Ytterligare 

bestämmelser mot diskriminering av nationalitet finns i fördragets andra del artikel 18. 

Diskrimineringsförbud finns även stadgat i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

artikel 7. Det stadgas här även att varje enskild har rätt till utbildning samt att utbildning ska vara 

öppen för alla med hänsyn till förmåga, artikel 26.  

Verkan mot rasism stadgas i bestämmelser om allas lika värde i FN:s konvention om 

rasdiskriminering.
35

 Diskriminering av denna typ likställs här i artikel 1.1 med “varje skillnad, 

undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt 

ursprung /.../” som syftar till att inskränka grundläggande rättigheter i det offentliga livet. 

3.1 Likabehandlingsprincipen 

Principen om allas likhet inför lagen präglar hela EU-rätten.
36

 Denna princip tillförsäkras genom 

de uppställda diskrimineringsförbuden. Dessa förbud är emellertid inte alltid tillräckliga i 

praktiken och då kan andra åtgärder godkännas. Åtgärderna innebär en möjlighet till undantag av 

likabehandlingsprincipen, dock med beaktande av särskilda villkor för dess tillåtlighet. Ett sådant 

exempel anges i FEUF artikel 157.4 som stadgar att principen inte får hindra en medlemsstat från 

att behålla eller införa regler om förmåner för det underrepresenterade könet för att uppnå 

jämställdhet i arbetslivet. Genom denna regel blir positiv särbehandling tillåten inom EU. 

Gränsdragningen av hur långt detta undantag sträcker sig är beroende av hur huvudregeln för 

                                                             
35 FN:s Internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
36 Se ex. Europeiska Unionens stadga om de mänskliga rättigheterna avdelning 3, artikel 20 och EUF avdelning 2, artikel 9 
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diskrimineringsförbudet är utformat och förbudets omfattning.
37

 

Europeiska Unionens stadga om de mänskliga rättigheterna tillerkänns samma rättsliga status 

som fördragen. Även här finns bestämmelser om diskrimineringsförbuden, däribland kön och 

etnicitet i artikel 21 samt kraven på att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på alla 

områden. I likhet med nyssnämnda rättsakt görs även här vissa undantag från 

likabehandlingsprincipen (artikel 23). 

Vidare är likabehandlingsdirektivets
38

 syfte kortfattat att tillförsäkra denna princip avseende 

kvinnor och män i arbetslivet, vilket framgår av artikel 1.1. Principen innebär att ingen som helst 

diskriminering, varken direkt eller indirekt, får ske pga. kön, vilket anges i artikel 2.1. 

År 2000 utfärdade EU-rådet ett direktiv
39

 om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett ras eller etniskt ursprung. Dess syfte är att öka samhörigheten mellan de 

europeiska folken och att genomföra likabehandlingsprincipen för personer oavsett ras eller 

etniskt ursprung. Direktivet uppmanar i artikel 1.1 medlemsstaterna att fastställa en ram för 

motverkande av diskriminering pga. ras eller etnisk tillhörighet. I det tolfte skälet råds 

medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering pga. etniskt ursprung 

eller ras i utbildning för att öka delaktigheten och främja ett tolerant samhälle. Direktivet är ett 

s.k. ramdirektiv vilket ger medlemsstaterna stor frihet att  själva vid genomförandet närmare 

definiera vissa begrepp. Dock är det ytterst praxis från EU-domstolen som ska gälla för 

tillämningen inom detta område.
40

  

De båda ovanstående direktiven rymmer emellertid som berörts undantag från 

likabehandlingsprincipen. Vad gäller likabehandlingsdirektivet ges medlemsstaterna med stöd i 

FEUF artikel 157.4 möjlighet att göra avsteg från diskrimineringsförbuden i direktivet i syfte att 

främja jämställdhet, dock främst när det gäller existerande ojämlikheter för kvinnor inom ramen 

för en anställning (artikel 2.4). I det sistnämnda direktivet fastställs att medlemsstaterna får utöva 

sådan positiv särbehandling som har samband med etnicitet eller ras, vilket alltså inte ska anses 

utgöra diskriminering. Förutsättningen är dock att egenskapen ska utgöra ett verkligt yrkeskrav 

och att målet är legitimt och kravet proportionerligt. Detta föreskrivs i artikel 4 och 5.  

Båda direktiven är s.k. minimidirektiv
41

, vilket innebär att medlemsstaterna får införa nya eller 

                                                             
37 SOU 2006:22 s. 624 
38 Direktiv 76/207/EEG   
39 Direktiv 2000/43/EG 

40 Prop. 2002/03:65 s. 78 

41 För direktiv 76/207/EEG se SOU 2004:55 s. 91 och för direktiv 2000/43/EG art 6.1 
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behålla existerande regler som går längre än det som föreskrivs i dessa direktiv och syftar till 

upprätthållande av likabehandlingsprincipen. 

 

3.2 Kvotering till ledande positioner 

Europaparlamentet utfärdade år 2012 en resolution om jämställdheten mellan kvinnor och män i 

Europeiska Unionen.
42

 Resolutioner har inte status av sådan bindande verkan som de 

ovanstående rättsakterna inom primärrätten, utan utfärdas mer som politiska avsiktsförklaringar.
43

  

I resolutionens första skäl anges att jämställdheten ska integreras i hela Unionens verksamhet och 

att det i finns arbete kvar i fråga om att uppnå en tillfredsställande nivå. Det genomgående temat i 

texten berör behovet av att stärka kvinnors ställning på det beslutsfattande planet. Sedan 

kommissionen lagt fram en rapport om kvinnor i det ekonomiska beslutsfattandet, vilket enligt 

Europaparlamentet presenterade otillfredsställande resultat av företagens och medlemsstaternas 

åtgärder för att öka jämställdheten, råddes kommissionen att vidta mer konkreta åtgärder. Därför 

uppmanades kommissionen att senast under 2012 arbeta för införande av lagstiftning, 

innehållande kvoter, för att öka kvinnors andel i bolags ledande positioner. Detta skulle 

successivt ske fram till senast 2020 då kvoten ska uppgå till 40 % kvinnor (punkt 28). Det finns 

även exempel på länder som på egen hand har infört kvotering i sin lagstiftning. Ett exempel på 

detta är Norge.
44

 Viktigt att observera är att det i dessa fall endast rör sig om kvotering inom 

politiken eller i bolagsstyrelser och således inte i övriga anställningar eller inom högskolan. 

3.3 Aktiva åtgärder 

Aktiva åtgärder har i tidigare domar från EU-domstolen (dåvarande EG-domstolen) kopplats till 

engelska termen “positive action”. Översättningen blev tillgänglig genom en ordlista om jämställdhet 

som utarbetades av Europeiska kommissionens jämställdsenhet 1998. Innebörden av aktiva åtgärder 

var i detta sammanhang brett och innebar en mängd tänkbara åtgärder som alla syftar till att öka den 

underrepresenterade gruppens ställning i arbetslivet eller samhället. Här nämns att kvotering och 

positiv särbehandling kan tillhöra sådana åtgärder.
45

 

                                                             
42 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2012 om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 
43 Nyström, 2011, s. 33 

44 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 80 
45 SOU 2006:22 s. 630 
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3.4 Internationell rättspraxis 

Det saknas domstolspraxis från EU vad gäller kvotering eller positiv särbehandling i antagning till 

högskola. Av den anledningen har jag endast inkluderat ett fall rörande anställning som jag anser vara 

relevant för detta arbete.   

3.4.1 Abrahamsson/Fogelqvist-målet nr. C-407/98 

Vid tidpunkten för målet inrättades trettioen s.k. Thamprofessurer som del i en stor 

jämställdhetssatsning inom den svenska högskoleväsendet. Satsningen innebar bl.a. att universitet och 

högskolor uppmanades försöka öka andelen kvinnliga professurer. I detta sammanhang blev 

könskvotering tillåtet, men också snabbt ifrågasatt, bl.a. i förevarande rättsfall.
46

 En av de tillsättningar 

som gjordes enligt dessa regler överklagades till Överklagandenämnden för högskoleväsendet och 

denna nämnd efterfrågade 1998 förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkning av artikel 

2.1 och 2.4 i Likabehandlingsdirektivet. Tvisten som uppkommit gällde anställningen av Elisabet 

Fogelqvist som professor vid Göteborgs universitet. Bakgrunden till frågorna rörde huruvida de 

nationella bestämmelser som var aktuella i tillsättningsärendet kunde anses förenliga med EU-

lagstiftningen. Artikel 2.1 innehåller bestämmelser om förbud mot direkt såväl som indirekt 

diskriminering pga. kön. Artikel 2.4 föreskriver att detta förbud inte hindrar åtgärder som främjar lika 

möjligheter för kvinnor och män.  

Trots att Elisabet Fogelqvist inte ansågs ha bäst meriter valde rektorn för universitetet att tillsätta 

henne till tjänsten med hänvisning till deras jämställdhetsplan. EU-domstolen bedömde dock att trots 

att medlemsstaterna kunde besluta om särskilda förmåner för det underrepresenterade könet kunde den 

urvalsmetod som här användes inte godkännas pga. att den inte stod i proportion till det mål som 

eftersträvades. Domstolen fastslog dock att positiv särbehandling kunde godkännas om de sökande 

ansågs inneha jämbördiga meriter.
47

 Den s.k. Thamförordningen som innebar den tvingande 

bestämmelsen att öka kvinnor i den typen av anställningar prövades gentemot EUF artikel 157.4, men 

höll inte för en proportionalitetsbedömning.
48

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 85 
47 Mål nr. C-407/98 
48 Fransson/Stüber, 2010, s. 227 
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4 Reglering på nationell nivå 

 

4.1 Inledande bestämmelser i RF och DL 

Den reglering som ovan fastställts i EU-fördrag och liknande bestämmelser ska införlivas med den 

svenska lagstiftningen. Den tyngsta nationella rättskällan med bestämmelser mot diskriminering finns i 

RF. Diskrimineringsförbuden i RF 1:2 och i 2:12 samt i grundlagens övriga delar riktar sig inte till 

varje enskild utan till det allmänna. RF 1:9 stadgar  principen om allas lika värde som ligger till grund 

för högskolans behandling av sökande. Undantag i RF 2:13 för att främja jämställdhet mellan könen 

utgör dock avsteg från RF:s princip om saklighet. Det bör tilläggas att alla som är anställda av 

Polismyndigheten är statligt anställda och omfattas därför av LOA. Lagens 4 § innehåller särskilda 

bestämmelser om kraven på förtjänst och skicklighet som sakliga grunder vid anställning inom 

offentlig sektor. Det finns alltså här ett tyngre krav på en objektiv och saklig bedömningsgrund i 

offentlig verksamhet jämfört med privat verksamhet.  

För att en individ ska kunna påkalla en domstols ingripande finns reglerna kring detta samlade i DL. 

Lagens inledande kapitel redogör bl.a. för lagens ändamål och syfte som är att främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön eller etnisk tillhörighet etc., DL 1:1. Kapitlet innehåller även lagens 

definition av direkt diskriminering som innebär att någon behandlas sämre än någon annan i en 

jämförbar situation och den missgynnande behandlingen har samband med kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder, DL 1:4 1 p. 

Med indirekt diskriminering menas att t.ex. en arbetsgivare agerar på ett sätt som framstår som 

neutralt, men kan ge en missgynnande konsekvenser för personer som omfattas av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Detta gäller inte om agerandet har ett legitimt syfte och de medel som 

används är nödvändiga för att uppnå syftet, se DL 1:4 2 p. Ett mer tydligt avsteg från 

diskrimineringsförbuden finns i DL 2:2 som tidigare presenterats. Vad som framgår av 

lagkommentarer gällande denna främjanderegel är att den till skillnad från andra undantag utgör en typ 

av undantagsregel från likabehandlingsprincipen som syftar till uppfyllande av faktisk jämlikhet. 

Avsikten är därför förenlig med lagens ändamålsparagraf 1:1. Undantaget har inte en individualiserad 

karaktär utan avser att gynna en eftersatt grupp.
49

 

Vidare finns lagens definition av de sju diskrimineringsgrunderna, varvid kön är “att någon är kvinna 

eller man” i 1:5 1 p. och etnisk tillhörighet gäller “nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande”, 1:5 3 p. 

                                                             
49 Fransson/Stüber, 2010, s. 219 
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4.2 Förbud mot diskriminering inom utbildning 

Lagens 2:2-8 innehåller diskrimineringsförbud i fråga om utbildning där dess inledande paragraf 

förbjuder den som driver utbildningsverksamhet att diskriminera den som deltar i eller söker till 

skolan. Detta förbud hindrar dock inte åtgärder för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor, DL 

2:6 1 st. I ett av förarbetena till lagen framgår att detta undantag från diskrimineringsförbuden innebär 

att utbildningsanordnare, såsom en högskola, får tillämpa “särskilda riktade åtgärder på grund av kön 

vid tillträde eller antagning till studierna”.
50

 

I tredje kapitlet om aktiva åtgärder finns även här bestämmelser om utbildning där det i DL 3:14 

fastställs att utbildningsanordnare ska utöva ett målinriktat arbete för att främja att studenter av oavsett 

kön eller etnisk tillhörighet tillerkänns samma rättigheter och möjligheter. I motiveringen till detta 

lagrum framhålls att det målinriktade arbetet avser att främja möjligheterna för de grupper som är 

skyddade enligt denna lag att fullfölja sin utbildning. Exempel på ett sådant målinriktat arbete är att 

bredda rekryteringen genom spridning av information om utbildningen.
51

 Det råder oklarhet om 

tillämpningen av positiv särbehandling ska räknas som ett exempel på en sådan åtgärd som här menas i 

lag, eftersom de mer uttryckliga bestämmelserna om positiv särbehandling inte förekommer i detta 

kapitel. I ett av statens utredningar har Diskrimineringskommittén analyserat innebörden av begreppet 

och dess förhållande till aktiva åtgärder. Det framgick att tillämpningen kan ses som en form av aktiva 

åtgärder, men att aktiva åtgärder inte automatiskt betyder positiv särbehandling.
52

  

 

4.3 Positiv etnisk särbehandling 

Uppmärksamheten kring särbehandling domineras otvivelaktigt av könsaspekten inom den 

akademiska världen. Emellertid har även bristen på etnisk mångfald påtalats på senare år.
53

 

I ett av förarbetena till diskrimineringslagen framgår att de båda direktiven 2000/43/EG och 

76/207/EEG som innehåller bestämmelser om likabehandlingsprincipen för kvinnor och män 

samt etnisk tillhörighet blir genomförda i samband med införande av förslagen till lagen.
54

 

Likabehandlingsdirektivets
55

 artikel 2.4 om möjlighet till tillämpning av positiv särbehandling av 

kön infördes alltså i svensk lag genom DL. Däremot fick de motsvarande artiklarna, artikel 4 och 

                                                             
50 Prop. 2007/08:95 s. 508 

51
 IBID, s. 542- 543 

52 SOU 2006:22 s. 627 
53 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 87 
54 Prop. 2007/08:95 s. 2 
55 Direktiv 76/207/EEG  
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5, i direktivet om etnisk diskriminering
56

 inte samma genomförande. Diskrimineringskommittén 

gav ett förlag på att även den gruppen skulle omfattas av ett liknande undantag för 

diskriminering, s.k. etnisk särbehandling.
57

  

Den då s.k. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (som nu är en av flera funktioner inom 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, som myndighet) ansåg i sitt remissvar om förslaget att ett 

införande av positiv etnisk särbehandling skulle kunna tjäna ett större syfte i utbildning än vid 

anställning. Effekten skulle kunna vara en åtgärd för att bryta utanförskapet genom att ge alla 

samma chanser och förutsättningar i framtiden och samtidigt vara en mindre kontroversiell åtgärd 

än tillämpningen i anställningsförhållanden.
58

 Förslaget gick dock slutligen inte igenom på grund 

av bl.a. praktiska komplikationer som skulle uppstå vid registrering och kartläggning av 

personers etnicitet, vilket också ansågs vara integritetskränkande och stå i strid med etiska 

principer.
59

  

 

4.4 En saklig bedömning 

I samband med de möjligheter till särbehandling, såsom i DL 1:4 2 p. och 2:2, ställs ett krav på ett 

berättigat syfte. Särbehandlingen måste således stå i proportion till ändamålet och tillvägagångssättet 

att nå målet ska vara nödvändigt (jfr proportionalitetsprincipen och behovsprincipen, vilka dock inte 

behandlas närmare i detta arbete). Om en arbetsplats redan är relativt jämställd eller har en hög grad av 

mångfald är behovet av positiv särbehandling mindre och tillämpningen bör således ske med 

försiktighet.  Det framhävs ytterligare att graden av underläge hos den underrepresenterade gruppen 

påverkar.
60

 En mer utsatt position för dem som tillhör en aktuell etnisk grupp kan således motivera en 

större tillämpning av positiv särbehandling.
61

  

Även om kvotering nämns som en möjlig aktiv åtgärd lämnas dock ingen närmare beskrivning av eller 

förutsättningar för tillämpningen. En närmare reglering har endast utarbetats för positiv särbehandling, 

där utredningens tolkning av EG-rätten uppställer tre huvudsakliga krav för att särbehandling ska vara 

tillåtet. Det första är när två sökande, till utbildning exempelvis, bedöms ha lika eller nästan lika 

meriter. Det andra är att t.ex. kön eller etnisk tillhörighet inte i sig får avgöra urvalet och vara 

utslagsgivande.
62

 En regel som skulle innebära att kön eller etnicitet per automatik är utlösande 

                                                             
56 Direktiv 2000/43/EG 
57 Prop. 2007/08:95  s. 161-162 
58 IBID, s. 169 
59 IBID, s. 161-162 
60 jfr Schnorbus-målet nr. C-79/99 
61 SOU 2006:22  s. 635 
62 SOU 2006:22  s. 631 
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faktorer för positiv särbehandling är otillåten, vilket innebär att kvotering är en otillåten form av 

positiv särbehandling. Däremot lämnas utrymme att forma en regel som anger att företräde är möjligt, 

inte automatiskt. En förutsättning för positiv särbehandling är att urvalsgrunderna vid t.ex. en 

anställningssituation är “genomskinliga” på så sätt att en domstol kan granska kriterierna för att se att 

arbetsgivaren utgått från en helhetsbedömning av personens alla meriter och personliga förhållanden.
63

 

Det tredje och sista kravet är att särbehandlingen måste stå i proportion till ändamålet.
64

 

 

4.5 Tillträde och urval i högskolan 

 

4.5.1 Högskolelagen (1992:1434) 

Den lag som närmare innehåller reglering på högskoleområdet är Högskolelagen, vilken omfattar 

verksamheten vid alla universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap, 1:1. Ett av lagens 

ändamål är att se till att högskolor främjar en hållbar utveckling för att kommande generationer ska 

tillförsäkras god miljö, välfärd och rättvisa, 1:5 1 st. Vidare framgår av 1:5 2 st. att högskolor ska 

främja jämställdhet mellan könen och i 3 st. öka förståelsen för andra länder och internationella 

förhållanden. Fjärde stycket manar högskolor att aktivt bredda rekryteringen till högskolan, vilket jag 

återkommer till i nästa stycke. Av motiveringen i förarbetet till andra stycket framgår att skälet till 

införande av denna paragraf var att det vid tidpunkten rådde stora skillnader mellan könen i olika 

akademiska yrken där de tillhörande utbildningarna specifikt på grundnivå var starkt kvinno- eller 

mansdominerade.
65

 

 

År 2001 överlämnade den dåvarande regeringen en proposition till riksdagen med ett förslag om att 

bredda rekryteringen av studenter i högskolan genom ett fjärde stycke i Högskolelagen 1:5. En av 

utgångspunkterna för införandet av det nya fjärde stycket var att det fanns ett behov av en bättre 

representation bland studenterna i högskolan av den mångfald som finns i samhället. Regeringen angav 

att en breddad rekrytering i högskolan med ökad mångfald i studentgrupperna ska ge utbildningen en 

ökad kvalitet, men att en breddad rekrytering aldrig får ge upphov till sänkta krav.
66

 Det är därför en 

viktig uppgift att se till att personer med annan etnisk bakgrund får likvärdiga möjligheter till att 

studera på högskola. Jämställdhet mellan kvinnor och män framhölls även som ett fokusområde 

                                                             
63 IBID, s. 633-634 
64 IBID, s. 631 
65 Prop. 1996/97:141 kapitel 6.5 
66 Prop. 2001/02:15 s. 18-19 

http://zeteo.nj.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=prop.%25201996%252F97%253A141&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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baserat på att flertalet utbildningar har en mycket ojämn könsfördelning.
67

 Regeringen menade också 

att det genom en friare urvalsmetod skulle bli lättare att rekrytera personer som i formella meriter inte 

utmärker sig, men som i andra hänseenden besitter s.k. reella kunskaper. Därför skulle lärosätena 

kunna välja urvalsmetod till 10 % av platserna med särskilda prov eller riktad antagning som grund.
68

 

Mot bakgrund av detta är skälen till regeringens förslag att göra högskolan tillgänglig för nya grupper 

av studenter för att få en ur social och etnisk utgångspunkt en mer jämlik rekrytering, vilket skulle 

stärka högskolans legitimitet i samhället.
69

 

Den del av högskolelagen som reglerar urval och antagningsvillkor finns i lagens fjärde kapitel. 

Högskolor ska så långt det går anta sökande som uppfyller behörighetskraven, 1 §. I 4:2 framgår att en 

högskola får avgöra vilka behörighetsvillkor som ska gälla vid antagningen om inte annat följer av 

föreskrifter av regeringen eller myndighet. I de fall där det inte finns plats för alla behöriga sökande till 

en utbildning får urval göras bland dessa. Föreskrifter om urval bestäms av Regeringen eller annan 

myndighet, 3 §. 

 

4.5.2 Högskoleförordningen (1993:100) 

Utöver Högskolelagen finns Högskoleförordningen som även denna innehåller bestämmelser rörande 

högskolor och universitet under statligt styre. I förordningens sjätte kapitel om tillträde till 

utbildningen finns bestämmelsen att en antagningsordning ska finnas tillgänglig innehållande 

högskolans föreskrifter om ansökan, behörighet, urval och antagning samt hur beslut fattas och 

överklagas, 6:3 2 st. Nästkommande kapitel handlar om bestämmelser kring själva tillträdet till 

utbildningen där 7:2 stadgar att sökanden ska ha grundläggande, och i vissa fall även särskild, 

behörighet för att bli antagen. 3 § stadgar dessutom att högskolan kan, vid särskilda skäl, göra 

undantag från behörighetsvillkoren om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

utan att uppfylla dessa. Föreskrifterna om särskild behörighet finns i 7:8-11. Lagens 7:5 anger vad 

grundläggande behörighet innefattar där det i 5 p. står att behörigheten utgörs av svensk eller utländsk 

utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan omständighet som innebär att studenten har 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolor ska genom denna bestämmelse endast 

beakta meriter som är direkt relevanta för utbildningen. Den lämnar därmed ingen möjlighet till 

kvotering genom att reservera platser för sökande från en viss grupp.
70

 

                                                             
67 Prop. 2001/02:15, s. 20 
68 IBID, s. 23 
69 IBID, s. 37-38 

70 Prop. 2004/05:162 s. 183 
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Vidare handlar 12-13 §§ om hur urvalsgrunder fastställs och hur platser ska fördelas vid antagningen. 

Begränsade möjligheter till avsteg från dessa regler finns dock i 14-16 §§. Även i 23 § finns 

möjligheter till anpassning av urvalsgrundernas innehåll där 3 p. stadgar att högskolor får bestämma att 

andra urvalsgrunder som utgör sakliga omständigheter för utbildningen kan godkännas. I förarbetet till 

denna lag föreskrivs dock att antagningssystemets grundprincip är att alla ska behandlas lika. Avsikten 

med bestämmelsen är att högskolor lättare ska kunna ta vara på behov inom en viss utbildning vad 

gäller studenter med värdefulla förkunskaper eller erfarenheter. Det framhålls därefter att det endast är 

tillåtet att välja någon av ett underrepresenterat kön om båda personerna har likvärdiga meriter. I detta 

sammanhang framgår, som ovan, att kvotering i högskola inte kan tillåtas.
71

  

4.6 Nationell rättspraxis 

Det finns en del fall där högskolor ämnat bredda rekryteringen av studenter med hänsyn till kön och 

etnicitet. Vissa blev aldrig rättsligt prövade medan andra resulterade i fällande domar i tingsrätt.
72

 Jag 

har funnit två centrala rättsfall från högre instans där sökande till olika högskoleutbildningar uppgett 

att diskriminering ägt rum. Det ena handlar om ett missgynnande pga. etnisk härkomst och det andra 

pga. kön. 

4.6.1 Etnisk diskriminering vid Uppsala universitet (NJA 2006 s. 683) 

Juris kandidatprogrammet vid Uppsala universitet genomförde åtgärder för att öka den etniska 

mångfalden inför höstterminen år 2003 och reserverade därmed  en kvot på 10 % av platserna till 

personer vars bägge föräldrar var födda utomlands. Bakgrunden till universitetets handlande var 

regeringens förslag
73

 till åtgärder om ökad etnisk mångfald i högskolan. Genom detta förslag infördes 

bestämmelser som gjorde det möjligt för högskolor att tillämpa andra urvalskriterier än de traditionella 

i upp till 10 % av platserna. Kriterierna till den nya urvalsgruppen baserades på att bägge föräldrar var 

födda utomlands i kombination med betyg och intervju. Av 300 platser var det alltså 30 sökande som 

antogs i den reserverade urvalsgruppen. Staten vitsordade i målet att missgynnande av personer skett 

eftersom dessa pga. bättre betyg än samtliga i den nya urvalsgruppen annars hade kommit in, men 

hänvisade dock till att det var berättigat pga. intresset av att främja etnisk mångfald. 

Tingsrätten bedömde att Staten blivit skyldig till otillåten etnisk diskriminering eftersom personer med 

sämre betyg fått företräde pga. sin etniska härkomst. Domstolen framhöll vidare att det är nödvändigt 

att bedömningen av huruvida positiv särbehandling ska vara tillåtet görs i varje enskilt fall.  

                                                             
71 IBID, s. 31 
72 Dahlerup/Freidenvall, s. 90 
73 Prop. 2001/02:15 
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Staten överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Prövningstillstånd meddelades i 

högsta domstolen som slutligen avslog käromålet i enlighet med hovrättens domskäl. HD uttalade i 

huvudfrågan att ett ovillkorligt och automatiskt företräde har skett där urvalsmetoden kunde 

karaktäriseras som etnisk kvotering. Den s.k. starka positiva särbehandlingen som i detta fall 

tillämpades, vilken innebär företräde vid olika meriter, konstaterade HD varken var förenlig med EU-

rätten eller med nationella bestämmelser.  

 

4.6.2 Otillåten könsdiskriminering vid SLU. (RH 2009:90) 

Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007 hade Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU)  tillämpat s.k. viktad lottning vid lika meriter. Eftersom fler sökanden än 

antalet platser hade högsta betyg,  blev det nödvändigt att tillämpa ett eller flera skiljekriterier. I och 

med att manliga sökande var påtagligt underrepresenterade använde universitetet sig av skiljekriteriet 

underrepresenterat kön. Antagningen till utbildningen utgick från urvalsgrupperna gymnasiebetyg och 

folkhögskoleomdöme, varav den sistnämnda urvalsgruppen utgjorde 3,5-5% av platserna där också 

skiljekriteriet kön användes. Kortfattat innebar detta att en man hade 85 % större sannolikhet att vinna 

i en lottning jämfört med en kvinna som deltog i lottningen. O.R  stämde staten på den grunden att 

missgynnandet hade skett uteslutande i samband med sökandes könstillhörighet. Staten bestred 

käromålet, men menade att om ett missgynnande skulle anses föreligga skulle urvalsmetoden vara 

berättigad av hänsyn till att det särskilda intresset av en ökad jämställdhet. Domstolen tog ställning till 

huruvida undantaget från likabehandlingsprincipen var tillämplig i detta fall. Mot bakgrund av NJA 

2006 s. 683, som redogjorts för ovan, fann tingsrätten att s.k. stark positiv särbehandling var otillåten. I 

detta fall var det tal om lika meriter och kan därmed benämnas som svag positiv särbehandling. Med 

bakgrund i att urvalsgruppen folkhögskoleomdöme endast utgjorde 3,5-5% konstaterades att den 

tilltänkta åtgärden av en ökad jämställdhet var starkt begränsad. Av en proportionalitetsbedömning 

mellan mål och medel befanns inte den diskriminering som tillämpats kunna utgöra ett undantag från 

likabehandlingsprincipen enligt EU-rätten. Domstolen fann därmed Staten skyldig till otillåten 

diskriminering. Efter överklagande fastställde hovrätten tingsrättens dom.  
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5 Polisen 

 

För en tydlig helhetsbild över om kvotering skett vid Polishögskolan måste en granskning ske av 

Polisens antagningsprocess, bakgrunden till det allmänna jämställdhetsarbetet inom polisutbildningen, 

de grunder på vilka ombud Centrum för rättvisa för talan samt RPS svaromål.  

Polisens arbete syftar ytterst till upprättandet av allmän ordning och säkerhet som ett led i samhällets 

verksamhet att främja trygghet och rättvisa, Polislagen 1 § (1984:387). Polisens huvudsakliga mål och 

uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Vidare anges att polisen ska “slå 

vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare”.
74

 

Från och med den 1 januari 2015 har de 21 polismyndigheterna, RPS och Statens kriminaltekniska 

laboratorium ersatts av vad som i dagsläget kallas Polismyndigheten.
75

 Eftersom 

organisationsstrukturen såg annorlunda ut före årsskiftet samt att mycket av det material jag hanterar i 

uppsatsen hänvisar till den då s.k. RPS kommer även jag frekvent att använda mig av denna 

benämning. 

 

5.1 Antagningsprocessen 

På Polisens egen hemsida
76

 kan alla läsa om vilka krav som ställs i dagsläget och hur 

antagningsprocessen ser ut. Totalt ska de som antas till utbildningen uppfylla samtliga följande krav: 

svenskt medborskap, vara minst 18 år, ha giltigt svenskt körkort, vara simkunnig, uppfylla fysiska, 

medicinska och psykologiska krav, vara godkänd i säkerhetsprövningen samt inneha grundläggande 

behörighet för högskolestudier och särskild behörighet.  

Simkunnigheten och de fysiska kraven prövas genom olika tester. De medicinska krav som ställs 

innebär i huvudsak syn- och hörselkrav samt att ha ett normalt BMI. I övrigt ställs krav på att de 

sökande inte får ha kroniska hälsotillstånd såsom psykiska eller hjärt- och kärlsjukdomar. Utöver de 

grundläggande förkunskaperna från gymnasiet krävs särskild behörighet med godkänt resultat i bl.a. 

svenska och engelska kurs B. 

De psykologiska kraven åsyftar specifika egenskaper som urskilts och som bedömts vara av särskild 

vikt för poliser.
77

 Det framgår i en annan sida på polisens hemsida att dessa egenskaper innebär 

personlig mognad, lyhördhet, flexibilitet, engagemang, ansvarsfullhet, tålmodig, noggrannhet och 

                                                             
74 Polisens uppdrag och mål. https://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/ 
75 Polisens organisation. https://polisen.se/Bli-polis/Polisyrket/Polisens-organisation-/ 
76 Polisens antagningsprocess. https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningsprocessen/ 
77 Polisens antagningskrav. https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningskrav/ 

https://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/
https://polisen.se/Bli-polis/Polisyrket/Polisens-organisation-/
https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningskrav/
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slutligen kommunikativ förmåga.
78

 Samtalen med psykolog kan innehålla frågor som syftar till att ta 

reda på varje enskild sökandes attityder, inställningar, moral och etiska värderingar.
79

 

Polisens antagningsprocess består av flera steg: Steg ett är att Polisen avgör hur många polisstudenter 

som ska antas till utbildningen. Regeringen är ytterst ansvarig för att besluta om ett ungefärligt antal 

utefter samhällets behov. Under nästa steg öppnar anmälan hos Rekryteringsmyndigheten som 

ansvarar för nästan hela antagningsprocessen, dvs. alla medicinska och psykologiska undersökningar 

på de sökande. Därefter matchas den sökandes egenskaper mot antagningskraven genom att sökande 

fyller i ett webbformulär. Uppfylls inte alla krav faller den sökande ut ur processen. Godkända resultat 

från föregående moment leder till steget att skapa ett konto och anmäla sig på antagning.se där betygen 

jämförs med andra sökande.  

Steg fem innebär prövningar hos Rekryteringsmyndigheten som utgörs av medicinska och 

psykologiska antagningskrav. I slutet av detta skede skickas en lista på nominerade kandidater till 

Polisen, som sedan avgör vilka som går vidare till säkerhetsprövningen. Denna prövning som i nästa 

steg utförs av Polisen görs i syfte att testa sökandes lämplighet och pålitlighet genom en registerkoll 

och en intervju. Polisen reserverar sig för att det inte finns någon garanti att bli antagen trots att en 

sökande presterar godkänt i alla steg, eftersom det kan finnas fler godkända än vad det finns platser.
80

 

5.2 SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning 

År 2006 beslutade regeringen att tillkalla en utredare med uppdrag att lämna förslag till hur 

polisutbildningen bör reformeras. Trots att det aldrig blev någon reform i enlighet med dessa förslag 

anser jag att dess innehåll är relevant eftersom denna utredning ligger till grund för RPS rapport om 

antagningsprocessen 2009 och 2010
81

, vilket är ett av de centrala dokument jag behandlar i detta 

arbete. Detta gör att de behov som uppmärksammas i utredningen även har influerat rapporten och 

därmed även Polisens verksamhet. Dessutom redovisar slutbetänkandet den för tidpunkten gällande 

antagningsprocessen, med vilken jag jämför den nuvarande för att bättre kunna dra slutsatser om 

antagningsprocessen för åren 2009 och 2010.  

Två av de utgångspunkter som reformeringen skulle resultera i är en ökad jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt att gagna etnisk mångfald inom Polisen
82

. Med beaktande av detta ska utredaren granska 

                                                             
78Polisens krav på egenskaper. https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningskrav/Krav-pa-egenskaper/ 
79 SOU 2008:39 s. 52 
80Polisens antagningsprocess. https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningsprocessen/ 
81 RPS Rapport, s.9 
82 SOU 2008:39 s.12 
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dagens polisutbildning vad gäller bl.a. antagningskrav och rekryteringsprocessen för att sedan kunna 

presentera förslag till förändringar.
83

 

För att Polisen ska kunna vidhålla befolkningens förtroende krävs en förankring i befolkningen där 

poliskåren speglar samhället i fråga om etnisk mångfald och kön.
84

 

Av urvalsprocessen, som i helhet liknar den som finns presenterad på Polisens hemsida, framgår i 

utredningen att det efter de fysiska och formella prövningarna görs ännu ett urval. Bedömningen utgår 

då från de sökandes sociala bakgrund, däribland räknas faktorer såsom kön och etnicitet. Därefter går 

de som ansetts ha starkast konkurrenskraft vidare till fler tester.
85

 

För att öka andelen kvinnor och etnisk mångfald har Polisen bl.a. utfört riksomfattande 

annonskampanjer i tidningar som riktas till kvinnor och andra etniska grupper än den svenska, samt 

även spridning av information via radioreklam på främmande språk.
86

  

Internrevisionens granskning av RPS år 2002 konstaterade att behörighetskraven till urvalsprocessen 

resulterade i en snäv rekryteringsbas. Det påvisades dessutom att ingen större förändring har skett i 

urvalsförfarandet för att tillgodose kravet på ökad mångfald vad gäller etnicitet och i övrigt.
87

 Det 

framfördes även en kritik i utredningen om att vissa moment i antagningsprocessen var 

diskriminerande mot kvinnor och personer från andra kulturer vad gäller fysikkraven. Exempelvis kan 

simkunnigheten variera beroende på från vilken kultur den sökande kommer och ansågs därmed 

behöva ses över.
88

 

5.3 Antagningarna åren 2009-2010 inom polishögskolan 

Kvotering eller positiv särbehandling vid olika meriter är inte tillåtet som framgår av EU-praxis
89

 och 

svensk praxis.
90

 Trots ordets koppling till aktiva åtgärder för ökad jämställdhet och mångfald är 

fastställande av kvoter för särbehandling av ett visst kön eller etnicitet otillåtet.
91

 Ett frågetecken som 

bör utredas är huruvida sådant förfarande skett inom polishögskolan. 

5.3.1 Centrum för rättvisa mot RPS 

En allmän sökning på kvotering inom polishögskolan ger många träffar, varav majoriteten innehåller 

artiklar media publicerat i ämnet. Det namn som ofta framträder i detta sammanhang är Clarence 

Crafoord, vd för Centrum för rättvisa, som tillsammans med en man väckt talan om diskriminering i 

                                                             
83 SOU 2008:39 s. 37 
84 IBID s. 41 
85 IBID s. 52 
86 IBID s. 53 
87 IBID s. 68-69 
88 IBID s. 70 
89 bl.a. Abrahamsson/Fogelquist Mål C-407/98 
90 NJA 2006 s. 683 och RH 2009:90 
91 SOU 2006:22  s. 633-634 
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antagningsprocessen vid polishögskolan. Uppståndelsen grundades i det faktum att av dem som åren 

2009 till 2010 blivit antagna till polisutbildningen i Sverige bestod 50 % av kvinnor och 50 % män. De 

närliggande åren nådde siffrorna aldrig samma nivå av jämställdhet, vilket framgår av polisens egen 

statistik.
92

 Centrum för rättvisa uppmärksammade dessa anmärkningsvärda siffror och misstänkte att 

RPS ägnat sig åt diskriminering. Efter att DO valt att inte driva frågan beslöt sig Clarence Craaford 

från Centrum för rättvisa år 2011 för att stämma Staten företrädd av RPS. År 2014 togs stämningarna 

upp i Stockholms tingsrätt och huvudförhandlingarna planeras ske 8-9 juni 2015.
93

 

I en anmälan till DO påstod kärande att RPS underlåtit att delge honom meriterna för de som antogs 

till polisutbildningen vårterminen 2010.
94

 Käranden hävdar att diskriminering skett i stor omfattning 

och att det därför finns ett allmänintresse av att utreda fallet.
95

 

D.S, som är pilotfall i utredningen, yrkar på 100 000 kr i diskrimineringsersättning då han påstår sig ha 

blivit förbigången och diskriminerad pga. kön och etnisk bakgrund. Detta enligt DL 1:4 och 2:5. Som 

stöd till detta påstående hänvisas både till RPS rapport
96

 från 2010 samt ett dokument innehållande 

polisens planeringsförutsättningar för 2007-2009
97

 , som jag kommer att redogöra för i kapitel 5.4. 

5.3.2 RPS svar på stämningsansökan  

När kärande först lämnade in stämningsansökan invände staten/RPS att preskriptionsfristen för 

möjlighet till talan om diskriminering har överskridits enligt 6:6 DL. Frågan om preskriptionsfristen 

ledde således till en mellandom, vilket har fördröjt förhandling av huvudfrågan. Den 11 november 

2011 väcktes talan vid tingsrätten som bedömde att kärandens rätt att föra talan i målet var 

preskriberad till den del som avsåg missgynnanden fram till den 11 november 2009. Hovrätten 

fastställde sedan tingsrättens mellandom. Den 11:e juli 2014 avslog dock HD Statens invändning om 

att kärandens talerätt vid antagningsförfarandet vid vårterminen 2010 skulle vara preskriberad i någon 

del med uttalandet om att det först är efter beslut om antagning lämnats som fristen börjar löpa.
98

  

I nästa outredda steg bestrider Staten genom RPS i sitt svaromål vidare att någon form av 

diskriminering ska ha ägt rum.
99

 Staten hänvisar i en del till att antagningsförfarandet i polishögskolan 

skiljer sig från majoriteten av de övriga utbildningarna där antagningskraven består av betyg och 

                                                             
92 Polisens statistik på könsfördelningen 2006-2014 https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/ 
93 http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/05/30/polishogskolan-anmals-till-do/ 
94Anmälan om diskriminering. 
http://centrumforrattvisa.se/wpcontent/uploads/files/Komplett%20slutlig%20anm%C3%A4lan%20till%20DO%20utan%2
0bilagor,%20110526.pdf s. 3 
95IBID s. 13 
96 RPS Rapport 
97 Anmälan om diskriminering, IBID, s. 2 
98 Mål nr T 3806-13 
99 RPS svaromål. http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf  s. 2 

https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/05/30/polishogskolan-anmals-till-do/
http://centrumforrattvisa.se/wpcontent/uploads/files/Komplett%20slutlig%20anm%C3%A4lan%20till%20DO%20utan%20bilagor,%20110526.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wpcontent/uploads/files/Komplett%20slutlig%20anm%C3%A4lan%20till%20DO%20utan%20bilagor,%20110526.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf


29 
 

högskoleprov
100

 och att anledningen att kärande inte gick vidare i processen är att han inte har bedömts 

som tillräckligt konkurrenskraftig i förhållande till andra.
101

 RPS hänvisar till DL 2:6 om tillåten 

positiv särbehandling som stöd för sina jämställdhetsfrämjande åtgärder. Vad gäller etnisk tillhörighet 

ska någon särbehandling inte ha tillämpats. Däremot ses kunskaper om andra kulturer och främmande 

språk som en konkurrensfördel.
102

 

I ett av statens yttrande rörande frågan om diskriminering hänvisas till planeringsförutsättningarna för 

2010-2011. Staten menar att det är detta dokument som varit styrande för antagningstillfället 

vårterminen 2010 och inte planeringsförutsättningarna för 2007-2009.
103

 Staten menar att det påstått 

aktuella, styrande dokumentet inte innehåller några procentsatser och därmed inga kvoter. Dessutom 

bestrider Staten de uppgifter som käranden har lämnat om att en begäran enligt DL 2:8 om delgivning 

av de andra sökandes meriter inkommit.
104

 

5.4 Dokument inom Polisen 

Av en granskning av de dokument som Centrum för rättvisa har hänvisat till i sin talan framgår 

följande. 

5.4.1 RPS rapport “Analys av antagningen till polisutbildningen med inriktning på 

vårterminen och höstterminen år 2009 samt vårterminen år 2010” 

I rubricerade rapport, som utkom i oktober 2010, redovisar RPS HR-avdelning ett uppdrag att 

kartlägga vilka meriter och urvalsgrunder som lades till grund för rekryteringen till polisutbildningen 

från vårterminen 2009 till vårterminen 2010. Av dokumentet framgår inledningsvis att urvalsprocessen 

skett med beaktande av kvalitativa och kvantitativa kriterier samt meritvärdering, testresultat och 

intervjuer. En jämnare könsfördelning inom polisen presenteras som målsättning i denna del. 

Ytterligare framgår att RPS med stöd i DL använt sig av möjligheten att vidta åtgärder som är led i en 

strävan mot ökad jämställdhet samt att Polishögskolan inte omfattas av det kvoteringsförbud som RPS 

bedömer finnas i Högskolelagen.
105

 I följande del av rapporten beskrivs urvalsprocessen där det 

framgår ett inslag av en önskvärd sammansättning av personer med annan etnisk och social bakgrund, 

ålder, kön och tidigare arbetslivserfarenhet. Steg 1 innehåller endast formella krav medan det i 2 till 4 

tas hänsyn till andra kriterier som kan ha inverkan på bedömningen för sökandes lämplighet, vilka är 

de sammansättningsfaktorer som tidigare nämnts. Dessa sammansättningsfaktorer har utformats i syfte 

att genom ökad mångfald ge legitimitet åt polisen i samhället och har stöd i polisens styrande 

                                                             
100 RPS svaromål. http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf, s. 3 

101 IBID, s. 5 
102 IBID, s. 6 
103 Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 
104 RPS yttrande. http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/files/RPS%20yttrande%20DS.pdf, s. 3-4 
105 RPS rapport, s. 3 
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dokument “Planeringsförutsättningarna för åren 2007-2009”. I delen “Beslut vid lika bedömning” 

finns en beskrivning av att den sökande av två med likvärdiga meriter som anses mest lämplig ska 

utses.
106

 Den totala andel kvinnor som de aktuella åren sökte var i genomsnitt 37,5 % jämfört med de 

50 % som antogs.
107

 Resultatet förklaras genom att männen haft bättre resultat på de fysiska proven, 

men att kvinnor presterat bättre vid intervjuer och konkurrensbedömningar.
108

 Slutligen hänvisas till 

slutbetänkandet SOU 2008:39, enligt vilken Polisen snarast bör vidta åtgärder.
109

 

 

5.4.2 RPS Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 

Styrdokumentet “Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009” som skickades ut av RPS 

Controlleravdelning till samtliga polismyndigheter innehåller information om Polisens verksamhet i 

stort samt om antagningsförfarandet. I bl.a. tredje kapitlet som berör mål inom Polisen anges att ett av 

de “angelägna utvecklingsområdena” är att öka jämställdheten och den etniska och kulturella 

mångfalden.
110

 Detta finns utvecklat i sjätte kapitlet där en del som är namngiven “Rekrytera personal” 

innehåller en beskrivning av målen under perioden 2007-2009, vilket bl.a. innebär att 

antagningsprocessen till utbildningen ska eftersträva en jämnare könsfördelning. Även här framgår, 

utöver ett generellt säkerställande av kompetensförsörjning, att andelen av vardera kön vid varje 

antagningstillfälle ska uppgå till minst 40 %. Här finns också en punkt som ger uttryck för en strävan 

efter ökad etnisk och kulturell mångfald där minst 18 % av andelen antagna ska utgöras av denna 

grupp.
111

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 RPS rapport, s. 4-5 
107 IBID, s. 6 
108 IBID, s. 8 
109 IBID, s. 9 
110 Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009, s. 8 
111 IBID, s. 31 
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6 Analys 

6.1 Diskrimineringsförbud i antagning till högskola 

Diskrimineringsförbuden i EU-rätten och DL är icke dispositiva och tydligt definierade. Det är en 

mänsklig rättighet att behandlas med värdighet och respekt oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
112

  

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26 stadgas att varje enskild har rätt 

till utbildning samt att utbildning ska vara öppen för alla. Samtidigt omfattar FN:s definition av 

rasdiskriminering varje åtskillnad, undantag eller företräde pga. ras eller etnicitet som inskränker en 

grundläggande rättighet i det offentliga livet, vilket förbjuds enligt FN:s Internationella konvention om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering artikel 1.1. Ett företräde i utbildning pga. etnicitet 

skulle således kunna komma att stå i konflikt med förbudet mot rasdiskriminering enligt FN:s MR-

konventioner.  

För närmare reglering inom högskolan finns regler inom detta område i första hand i DL där det i 2:5-8 

finns förbud mot diskriminering av sökande eller deltagare i högskolan. I Högskolelag 1:5 4 st. stadgas 

att högskolor aktivt ska bredda rekryteringen med hänsyn till etnisk och social bakgrund till 

utbildningarna. Propositionen påvisade ett behov av att bättre spegla samhällets mångfald bland 

studenterna, vilket skulle leda till en ökad kvalitet i utbildningarna.
113

 Vad som framgått av en 

granskning av Polisens antagningsprocess och dokument samt intervjuer är varken Poliskåren eller 

polisutbildningen fullständigt jämställda. Det uttrycks även ett behov av en ökad mångfald för att klara 

av arbetsuppgifterna vilket skapar ett intresse för att vidta sådana åtgärder som medges i lag. 

Högskolor kan då införa en friare urvalsgrund där annat än traditionella urvalsgrunder kan värderas. 

Detta skulle, menade regeringen, kunna stärka högskolans legitimitet i samhället
114

, vilket även 

Polisen avsåg med utformningen av sammansättningsfaktorer i antagningen.
115

 Det kan därmed 

konstateras att jämlikhet och mångfald är värden som inte bara införlivats i arbetslivet, utan även i 

högskolans och Polishögskolans verksamhet. En ökad legitimitet samt kvalitet inom en högskola 

bidrar till en ökad andel sökande och därmed ett stärkt rykte och framgång. Därmed kan sägas att  en 

breddad rekrytering står i varje enskild högskolas intresse. Det finns således onekligen ett uppenbart 

behov av och även möjligheter till att öka mångfalden och jämställdheten i högskoleverksamheterna i 

landet. Det som återstår som mindre klarlagt är hur detta får ske utan att det innebär otillåten 

diskriminering. 

                                                             
112 ex. Första delen, avdelning 2 artikel 10, i FEUF 
113 Prop. 2001/02:15, s. 18-19 
114 IBID, s. 37-38 
115 RPS rapport, s. 4-5 
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6.2 Undantag från likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling upprätthålls genom diskrimineringsförbuden
116

. Det fastställs att unionen 

i all sin verksamhet ska motverka bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, FEUF artikel 8. I 

arbetet mot en ökad jämlikhet krävs emellertid i vissa sammanhang åtgärder som innebär undantag 

från dessa förbud att diskriminera, vilka kan upplevas motsägelsefulla vid första anblick. I ett av de 

ovan presenterade direktiven,
117

 tillåts medlemsstaterna att med stöd i FEUF artikel 157.4 vidta 

åtgärder som är ett led i strävan att uppnå lika möjligheter för båda könen, artikel 2.4. Även i det andra 

direktivet
118

, som fastställer likabehandling oavsett ras eller etnicitet, tillåts positiv särbehandling inom 

detta område enligt artikel 4 och 5. Möjligheter till undantag från förbuden har införlivats i svensk 

lagstiftning och finns kopplat till indirekt diskriminering i allmänhet i DL 1:4 2 p samt i arbetslivet i 

DL 2:2. I DL 2:6 1 st. finns som framgått ett  undantag från likabehandlingsprincipen vad gäller 

högskolan. Förarbetet till detta lagrum anger att utbildningsanordnare får tillämpa särskilda åtgärder 

för att gynna det underrepresenterade könet vid antagningen.
119

 Denna del tar således endast upp 

åtgärder som har relevans för könsfördelning. 

 Jämställdhetsfrämjande bestämmelser finns även i Högskolelag 1:5 2 st. och i förarbetet till detta 

lagrum
120

 framgår att det vid tidpunkten fanns ett stort behov av att öka jämställdheten i utbildningar 

som var förknippade med stark kvinno- eller mansdominerade yrken.  

Svensk rätt har vad gäller detta undantag gemensamt med EU-rätten att det inte kan tillämpas helt 

reservationslöst. I varje enskilt fall måste undantaget motiveras av ett berättigat mål och stå i 

proportion till de medel som används. En stor utmaning är följaktligen att avgöra vad som i praktiken 

kan sägas uppfylla dessa krav för att en åtgärd ska anses berättigad. Den könskvoteringen som skedde 

vid Göteborgs Universitet gjordes med stöd i den jämställdhetssatsning som gjordes genom inrättandet 

av de s.k. “Thamproffessurerna”
121

, men blev i en  EU-rättslig prövning ogiltigförklarad eftersom den 

inte ansågs stå  i proportion till ändamålet. En viktig faktor för denna bedömning var, som jag tolkar 

EU domstolens dom
122

 att kvinnan som blivit tillsatt hade väsentligt sämre meriter än mannen som 

annars skulle valts. Av detta torde man kunna dra slutsatsen att proportionalitetsprincipen knappast 

kommer att anses uppfylld med mindre än att de konkurrerande sökandes meriter är någorlunda jämna. 

Undantaget från likabehandlingsprincipen i likabehandlingsdirektivet
123

 har som nämnt införlivats i 

                                                             
116 Se ex. EUF 1 avdelning, artikel 2 och FEUF artikel 10 
117 Direktiv 76/207/EEG 
118 Direktiv 2000/43/EG 
119 Prop. 2007/08:95  s. 508 
120 Prop. 1996/97:141 kapitel 6.5 
121 Dahlerup/Freidenvall, 2008, s. 85 
122 Mål nr. C-407/98 
123 Direktiv 76/207/EEG  art. 2.4 

http://zeteo.nj.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=prop.%25201996%252F97%253A141&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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svensk lagstiftning.
124

 Dock kunde den liknande möjligheten i direktivet om etnisk diskriminering
125

 

inte anses möjlig att genomföra pga. praktiska och etiska komplikationerna kopplade till kartläggning 

av personers etnicitet.
126

 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering framförde dock i sitt remissvar om 

förslaget att ett införande av positiv etnisk särbehandling i utbildning skulle vara ett steg i riktningen 

mot att bryta utanförskapet.
127

  Det kan dock konstateras att det inte är lika lätt att fastställa personers 

olika etniciteter som det är att avgöra om någon är man eller kvinna (även om detta i vissa fall också 

kan innefatta svårigheter). Etnicitet är säkerligen för många en känslig fråga – inte bara i 

antagningssammanhang. Samtidigt ser jag ett intresse av att införa en sådan bestämmelse för att 

tillgodose behovet av att öka mångfalden i samhället. 

 

6.3 Bärande kriterier för tillåten särbehandling 

Såväl i exemplet från EU-rättspraxis
128

 såsom i ett av de svenska rättsfallen
129

 var det avgörande 

villkoret mot att tillåta särbehandlingen att det var fråga om ojämbördiga meriter. Uppsala Universitet 

gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering eftersom personerna som antogs i den nya urvalsgruppen 

hade sämre meriter än de som annars skulle kommit in om kvoten inte införts.
130

 I 

veterinärutbildningen vid SLU var det fällande kriteriet dock inte olika kriterier mellan de sökande, 

utan här var det fråga om en proportionalitetsbedömning av mål och medel. Urvalsgruppen där 

diskrimineringen skett utgjorde ca 3,5 % av det totala antalet som antogs, varav alla i den gruppen var 

män. Möjligheten till att genom denna åtgärd öka jämställdheten bedömdes vara svag i proportion till 

den diskriminering som det innebar.
131

 Det gör att möjligheterna att tillämpa undantagen från 

likabehandlingsprincipen är begränsade i både DL och Högskolelagen. 

Vad som tydligt kan utläsas av domstolarnas bedömning och som särskilt framkom i fallet vid 

Göteborgs Universitet är att en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall måste göras för att 

avgöra om den särbehandling som förekommit är tillåten.  

För att positiv särbehandling ska vara tillåtet finns sammanfattningsvis tre huvudsakliga kriterier. En 

av statens offentliga utredningar kom fram till att EG-rätten tillåter särbehandling när två sökande, till 

                                                             
124 ex. DL 2:2 
125 Direktiv 2000/43/EG art. 4 och 5 
126 Prop. 2007/08:95  s. 161-162 
127 IBID s. 169 
128 Mål nr. C-407/98 
129 NJA 2006 s. 683 
130 IBID 
131 RH 2009:90 
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utbildning exempelvis, bedöms ha lika eller nästan lika meriter. Det andra kravet är att t.ex. kön inte 

får vara direkt utslagsgivande. Slutligen måste särbehandlingen stå i proportion till ändamålet.
132

 

Kravet på att egenskapen kön eller etnicitet i sig inte automatiskt får avgöra urvalet innebär att 

kvotering blir en otillåten form av positiv särbehandling, i anställning såsom i högskola.
133

 Däremot 

utesluts inte kvotering inom bolagsstyrelser eller inom politiken.
134

 

Sammanfattningsvis kan sägas att positiv särbehandling är ett mer vedertaget och mindre omtvistat 

tillvägagångssätt i strävan mot en ökad jämlikhet. De lege ferenda kan dock kvotering möjligen ses 

som en framtida potentiell åtgärd i fall att dagslägets tillåtna åtgärder inom högskolans 

verksamhetsområde inte uppfyller de jämställdhets- och mångfaldsmål som finns. 

 

6.5 Intresset av ökad mångfald och jämlikhet inom Polishögskolan 

Polishögskolan genomför ett aktivt arbete för att främja jämställdhet på många plan, inte minst bland 

studenterna som bl.a. framgår av SOU 2008:39
135

. Ytterligare framhålls här att antagningsprocessen 

innehåller moment där hänsyn tas till personens bakgrund och könstillhörighet.
136

 Den i denna studie 

intervjuade manliga polisstudenten framhöll att det ställdes frågor om hans ursprung vid 

antagningsintervjuerna. Han har en utomnordisk bakgrund, men upplevde sig dock inte av den 

anledningen särbehandlad.
137

 Detta sammanstämmer med informationen i det nämnda betänkandet 

samt av polisens egna dokument om de s.k. “sammansättningsfaktorerna”.
138

  

En ökad etnisk mångfald kan tänkas vara av extra intresse bland yrkesverksamma poliser i områden 

som består av en större andel av utomnordisk härkomst där särskilda språkkunskaper kan vara en 

fördel, vilket styrktes i min intervju med den kvinnliga polisstudenten. En intressant synpunkt som den 

kvinnliga polisläraren framförde var dock att det inte alls var säkert att det innebar en fördel att som 

polis dela samma etniska bakgrund som de han eller hon möter. Hon berättade om en student som haft 

sin aspirantutbildning i Rosengård i Malmö, där en stor andel talade samma språk och hade liknande 

bakgrund som studenten. Just av den anledningen ansågs han som ”förrädare” och fick därefter byta 

                                                             
132 SOU 2006:22  s. 631 
133 IBID, s. 633-634 
134 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2012 om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen, 
punkt 28 
135 s. 53 
136 IBID s. 52 
137 Intervjuer, Bilaga 1 
138 RPS Rapport, s. 4 
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område.
139

 Det är således kanske inte alltid automatiskt en fördel att av den anledningen öka 

mångfalden inom Polisen. 

Vidare ser den intervjuade kvinnliga polisläraren att det har en viss betydelse  att öka mångfald och 

jämställdhet bland polisstudenterna av förtroendeskäl. Hon framhåller dock att det av andra 

anledningar finns ett intresse av att öka mångfalden i polisverksamheten. Rent praktiskt behövs poliser 

av båda kön vid t.ex. kroppsvisitation och det är därför en viktig aspekt för arbetsfördelningen. Hon 

tror dock inte att medborgarnas syn på Polisen påverkas av poliskårens könsuppdelning. Däremot ser 

hon en möjlighet att en större variation av etniciteter bland poliser skulle kunna attrahera fler med 

utomnordisk bakgrund. Den manliga polisläraren var positivt inställd till en hög mångfald inom 

verksamheten, men inte att det avgör om någon vill bli polis eller inte. Synen var lite annorlunda bland 

studenterna. Den kvinnliga polisstudenten var av åsikten att det var bra om det kom in fler kvinnor och 

personer av annan etnicitet eftersom det skulle minska fördomarna om polisen som “den stora starka 

vita mannen”, vilket även den manliga studenten framhöll. Den senare ansåg att om fler såg personer 

som liknade en själv skulle det kunna uppmuntra dessa att söka till utbildningen.
140

 

Av intervjuerna, som i viss mån ger en splittrad bild, kan man inte dra några bestämda slutsatser men 

man kan ändå enligt min mening sammanfattningsvis säga att främjande av jämställdhet och mångfald 

är värden som delas såväl av organisationen på ett övergripande plan såsom på individnivå. 

6.6 Möjliga för- och nackdelar med kvotering i polishögskolan 

Nackdelarna med tillämpning av kvotering framgår av EU-praxis och svensk praxis. En 

proportionalitetsbedömning resulterar ofta i att de negativa konsekvenserna för dem som missgynnas 

överväger intresset av ett snabbt resultat i strävan mot jämställdhet. 

Vid utfrågning av studenter och lärare vid polishögskolan i Växjö gick åsikterna om kvotering i 

högskola något isär. Den dominerande uppfattningen var att positiv särbehandling vid lika meriter var 

den bästa lösningen. Om personer med godkända resultat kvoterades in trodde den kvinnliga läraren 

dock inte att det skulle resultera i några större konsekvenser i förlängningen. Vikten av att det är 

helhetsbedömningen, och inte betygen, som avgör om en person blir en bra polis eller ej underströks.  

En möjlig nackdel med en generell ökning av andelen kvinnor inom poliskåren, var enligt den manlige 

polisläraren det bortfall som graviditet och mammaledighet utgjorde. Enligt honom skulle det bli 

nödvändigt att fylla dessa hål med extra arbetsstyrka. Därför ansåg han att den andel av 30-35 % 

kvinnor som råder i dagsläget är lämplig
141

 – en ståndpunkt som uppenbart starkt kan ifrågasättas ur 

                                                             
139 Intervjuer, bilaga 1 
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jämställdhetssynpunkt. Trots att positiv särbehandling i hans mening var positivt, ansåg han inte att en 

uppdelning av 50 % män respektive kvinnor var önskvärt.
142

 På frågan om hur lärarna hade ställt sig 

till om Polisen gick ut med att införa kvotering i antagningsprocessen var båda negativt inställda till en 

sådan åtgärd.  Sammantagen framgår av intervjuerna att nackdelarna av kvotering därmed tycks 

överväga dess fördelar, vilket är i linje med den gällande regleringen.  

 

6.7 Rättsläget i polishögskolan  

6.7.1 Antagningsprocessen 

Tester och urval görs i sex steg inför antagningen till Polishögskolan baserat på formella betyg, 

intervjuer samt andra förutsättningar.
143

 Kvalifikationer och kunskap är de primära kraven för 

antagning, vilka inte får tillåtas ge vika för något annat intresse eller egenskap, enligt min tolkning av 

förarbetet till Högskolelagen.
144

. RPS anger att de använt sig av de i lag tillåtna åtgärderna för 

främjande av jämställdhet
 145

, men avvisar påståendet att etnisk särbehandling ska ha förekommit. De 

framhåller att det istället är tal om de konkurrensfördelar som kunskap i främmande språk och kultur 

utgör. 
146

 

 

Det finns en beskrivning i slutbetänkandet SOU 2008:39 som ligger nära den för tidsperioden aktuella 

antagningsprocessen och som i sin helhet liknar den nuvarande.  

Slutbetänkandet som innebar ett förslag på hur en reformering av utbildningen skulle ske ledde aldrig 

till lagstiftning. RPS analys av de använda urvalsgrunderna för åren 2009 och 2010 var trots det 

motiverade av innehållet i denna utredning.
147

 . Trots svårigheten att i dagsläget avgöra om kvotering 

har förekommit finns stöd för att Polisen kan ha vidtagit någon form av aktiva åtgärder. I RPS 

rapport
148

 finns ett uttalande om att polisutbildningen inte omfattas av, enligt RPS tolkning, förbudet 

mot kvotering som finns i Högskolelagen. Detta uttalande i sig anser jag vara en stark indikation på att 

kvotering har tillämpats. Fastän fördelningen åren 2009 och 2010 av kvinnor och män var 50/50 % kan 

ha skett av en slump, finns således material som pekar mot att kvotering till en nivå av 40 % för varje 

kön var något som tillämpades. Dessutom är det faktum att fördelningen dessa år var exakt balanserad 

en ytterligare indikation på någon form av medveten åtgärd i jämförelse med de närliggande åren.
149

 

                                                             
142 Intervjuer, bilaga 1 
143 https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningsprocessen/ 
144 Prop. 2004/05:162 s. 183 
145 RPS rapport, s. 3 
146 RPS svaromål. http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf s. 6 
147 RPS rapport, s. 9 
148 S. 3 
149 https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/ 
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En möjlig tolkning av dessa siffror är emellertid att RPS kan ha syftat till att presentera 

procentandelarna som målsättningar eller visioner och inte som tvingande krav. 

Ett av RPS argument mot att kvotering tillämpats var att det styrande dokumentet  

antagningsomgången vårterminen 2010 inte var planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 utan den 

för åren 2009-2010, vilken inte innehöll några procenttal. Att hänvisa till detta dokument som 

sammanfaller med tidpunkten för det eventuella missgynnandet är inte orimligt. Det är dock viktigt att 

erinra om att andelen kvinnor som kom in var just 50 % under perioden 2009-2010, vilket skulle kunna 

utgöra en indikation på att det var under dessa år dessa procentmål styrde.  

 

6.7.2 Saklighet vid bedömning av meriter  

Det framgår som förutsättning för att tillåta särbehandling att urvalsgrunderna är tillräckligt tydliga för 

att uppenbara att en högskola vid bedömningen har utgått från helheten i fråga om den sökandes 

personliga och akademiska meriter.
150

 I RPS rapport framgår tydligt hur RPS gått tillväga vid 

bedömningen av de sökande där både personliga förhållanden och betyg vägts in. Samtidigt finns 

uppgifter om “Beslut vid lika bedömning” där alla kriterier räknas för konkurrensbedömningen, varav 

faktorer som kön och etnicitet är inkluderade - detta för att för att därefter kunna välja ut den som 

anses mest lämplig.
151

 Det verkar, enligt rapporten, därmed som om RPS använt sig av positiv 

särbehandling vid lika meriter och så långt alltså inte handlat i strid med gällande rätt. Dock uttryckte 

den kvinnliga polisläraren ett problem av att det i bedömningen kan vara svårt att dokumentera 

helheten av en persons resultat i alla tester som Polishögskolan utför. Hon uttrycker att trots att en 

person får högsta betyg i de fysiska testerna kan personen samtidigt vara olämplig av andra skäl ur ett 

psykologiskt perspektiv.
152

  Det framkom även i RPS svaromål att det i polisens antagning inte är lika 

lätt att jämföra meriter som det är vid antagning till andra utbildningar som baseras på betyg och 

högskoleprov.
153

 Därför kan det vara en svår uppgift att ställa två personer mot varandra för att se om 

ett otillåtet missgynnande har skett. Därmed blir det också svårare att i ett sådant komplext 

urvalssystem som tillämpas vid antagning till polisutbildningen att tillämpa positiv särbehandling i 

enlighet med vad som är rättsligt tillåtet. Förutsättningen är som framgått att urvalsgrunderna ska vara 

så tydliga att en domstol kan granska och bedöma objektiviteten i helhetsbedömningen av de 

sökande.
154

 

På frågan om kvotering skett vid polishögskolan svarade den intervjuade manlige polisläraren att det 

                                                             
150 SOU 2006:22  s. 633-634 
151 RPS Rapport, s. 4-5 
152 Intervjuer, bilaga 1 
153 http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf s. 3 
154 SOU 2006:22  s. 633-634 

http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2011/05/RPS-svarom%C3%A5l-avs-Daniel-S.pdf
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snarare torde vara antagningsprofilen som ändrats.
155

 Det skulle alltså vara en av motiveringarna till 

varje års fördelning av de antagna, vilket är en potentiell förklaring till den höga andelen kvinnor under 

de aktuella åren. En följd av det är att det blir svårare att mellan antagningsår jämföra statistiken på 

andelen antagna kvinnor för att använda som bevisning om att ett missgynnande ägt rum. Samtidigt ser 

jag en risk för att en sådan anpassning av antagningsprofilen skulle kunna innebära indirekt 

diskriminering i sig. 

Som framgått finns således en del lagbestämmelser och därmed möjligheter för Polishögskolan att öka 

jämlikheten i utbildningen. I sommar blir det därför mycket intressant att se om Stockholms tingsrätt 

anser att antagningsprocessen skett på ett rättsligt korrekt sätt. Ännu intressantare blir det om den 

kommande domen överklagas och blir föremål för högre rätts bedömning. 
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7 Slutord & framtida forskning 

 

Min genomgång och analys av rättskällorna i EU-rätten och svensk rätt leder fram till slutsatsen att 

möjligheten till kvotering i högskolan är obefintlig. Däremot lämnas utrymme för andra typer av 

åtgärder för att främja mångfald och jämställdhet. Diskrimineringsförbuden är tunga och ingår i de 

mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Trots det skapas möjligheter till avsteg från principen om 

likabehandling som en alternativ lösning till att säkerställa full jämlikhet där diskrimineringsförbuden 

inte räcker till. Frågan om i vilken utsträckning kvotering har skett i Polishögskolan är pga. den 

komplexa bedömning som i varje enskilt fall krävs svår att inom ramen för detta arbete utreda och 

besvara.  Det är dock uppenbart att det inom  RPS har vidtagits åtgärder för att främja jämställdheten 

och den etniska mångfalden inom utbildningen. Mycket av det material jag har behandlat tyder på att 

så är fallet. Bland de meriter eller kvalifikationer som RPS tog med i sin bedömning av de sökande 

räknas faktorer som kön och social eller etnisk bakgrund.
156

 Det blir därmed otydligt vad som i 

utbildningen ska räknas till formella krav och hur en domstol därmed ska kunna se att bedömningen 

varit saklig och proportionell, vilket som framgått är ett krav.
157

 

Positiv särbehandling är endast tillåtet vad gäller kön enligt gällande svensk rätt. I ett av EU-

direktiven
158

 uttrycks dock en möjlighet till ett liknande undantag för etnicitet. Jag instämmer i 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings bedömning
159

 om att ett införande av positiv etnisk 

särbehandling, särskilt inom utbildning, hade kunnat bidra till en mer framgångsrik integration, men 

ser även kartläggningen av personers etnicitet som ett stort problem.  

Även om direktiven
160

 samt lagutrymmen för jämställdhets- och mångfaldsfrämjande åtgärder främst 

är riktade till arbetslivet, anser jag att arbetet för jämställdhet och mångfald i vid bemärkelse är en 

samhällsfråga och att dess målsättningar inte bara främst bör eftersträvas inom ramen för arbetslivet 

utan även på andra arenor såsom i utbildning. Kvotering i högskola är i dagsläget otillåtet. Samtidigt 

har det uttryckts en kritik av den låga takt i vilken jämställdheten ökar.
161

 Precis som tillåtna undantag 

från likabehandlingsprincipen innebär berättigad diskriminering för att uppnå faktisk jämställdhet
162

, 

kan kvotering i min mening ses som en potentiell åtgärd om inte den nuvarande regleringen om positiv 

särbehandling och aktiva åtgärder räcker till. 

                                                             
156 RPS rapport samt Planeringsförutsättningar för åren 2007-2009 
157 SOU 2006:22  s. 633-634 
158 Direktiv 2000/43/EG 
159 Prop. 2007/08:95  s. 169 
160 Direktiv 76/207/EEG och Direktiv 2000/43/EG 
161 UN women. Platform for Action. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm 
162 Fransson/Stüber, 2010, s. 219 
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Eftersom det pga. arbetets omfattning inte rymdes en bredare undersökning av polisverksamhetens 

mångfaldsfrämjande, kan det vara ämne för framtida forskning att undersöka huruvida det finns en 

handlingsplan vad gäller främjande av personer med hänsyn till sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet. Det skulle även vara intressant att utföra en djupare och mer omfattande 

empirisk studie för att lättare kunna dra slutsatser och se tydligare samband. 

Det uppkom en intressant vinkling i intervjun med den kvinnliga polisläraren avseende intresset av att 

inom polisverksamheten ha poliser som delar samma etniska bakgrund som personerna de möter. Hon 

påvisade att effekten inte alls nödvändigtvis är positiv i alla situationer eftersom de riskerar att bli 

dömda till förrädare. Denna tankegång motsäger min egna förförståelse om mångfaldsintresset inom 

organisationen samt en hel del av det material jag funnit, vilket talar för att kunskaper om språk och 

kulturer uteslutande är en fördel. Därför skulle det vara intressant att undersöka vidare kring denna 

aspekt. Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet kring jämställdhet och mångfald är ett stort och 

komplext område. Vilka åtgärder som ska tillåtas för att uppnå full jämlikhet kommer därför troligtvis 

att vara ämne för diskussion en lång tid framöver. 
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•         Det råder oklarheter om polishögskolan ska ha kvoterat in kvinnor och personer med annan etnisk 

tillhörighet under åren 2009-2010 och det har fått en hel del uppståndelse i media, vad anser du om 

det hela? 

 

 

•         Oavsett vad som skett, kan du se några för- och nackdelar med om kvotering skulle tillämpas? 

•         Fördelar: 

•         Nackdelar: 

 

 

•         Hur skulle du själv ställa dig till att polishögskolan godkänner att kvotera in studenter i 

polishögskolan?  

 

Nä, det är inte rätt. Då kan man skippa alla antagningsproven. 

 

•         Om kvotering hade varit tillåtet i polishögskolan, vilka tror du effekterna hade blivit om kanske 20 

år? 

 

 

•         Hur pass viktigt tycker du att det är att poliskåren representerar den svenska befolkningen vad 

gäller könsfördelning och etnisk mångfald? 

 

 

•         Tror du fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund skulle söka om man såg fler poliser från 

dessa grupper ute i samhället? 

 

 

•         Hur tror du att polisen skulle kunna få in mer kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund i 

utbildningen? Hur kan man göra utbildningen mer attraktiv för fler grupper i samhället? 

 

 

 

Polisstudenter 

 
•         Vilket år kom du in på polishögskolan? 

 

 
•         Tycker du att fördelningen av män och kvinnor inom polishögskolan är balanserad och jämställd? 

 

 
•         Upplever du att alla behandlas lika vid antagningsprocessen, kvinnor som män och folk med annan etnisk 

bakgrund? 

 

•    Hur pass viktigt tycker du att det är att polisutbildningen representerar den svenska befolkningen vad gäller 

könsfördelning och etnisk mångfald? 
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•       Hur skulle du själv ställa dig till att polismyndigheten godkänner att kvotera in studenter i 

polishögskolan? 

 

 
•         Det råder oklarheter om polishögskolan ska ha kvoterat in kvinnor och personer med annan etnisk 

tillhörighet under åren 2009-2010 och det har fått en hel del uppståndelse i media, vad anser du om det 

hela? 

 

 
•         Oavsett vad som skett, kan du se några för- och nackdelar med om kvotering skulle tillämpas? 
•         Fördelar:  
•         Nackdelar:  
 
•    Om kvotering hade varit tillåtet i polishögskolan, vilka tror du effekterna hade blivit om kanske 20 år? Hade 

det blivit några positiva eller negativa avtryck? 
 
•     Tror du fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund skulle söka om man såg fler poliser från dessa 

grupper ute i samhället? 
 
•     Hur hade du känt om du blev vald endast pga ditt kön eller din etnicitet och alltså inte pga meriter? 

 

 


