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ABSTRACT 

 

In the light of a massive migratory movement who in 2015 resulted in more than 160 000 

asylum applications in Sweden, a need for a good integration arises, which is partly linked 

to employment and an open labor market for everyone. The aim of this study is to 

investigate an employer's right to set language requirement when recruiting and what 

consequences this may cause for people who do not have Swedish as their native 

language. In order to achieve the purpose of the study, a jurisprudential method is 

primarily used with elements of the EU legal method. There is also a social scientific 

method in the study to illustrate the consequences of the language requirement.  

The investigation shows that an employer may set language requirement when recruiting 

if there is a legitimate purpose and the means used are appropriate and necessary to 

achieve the purpose of the language requirement, otherwise this could result in indirect 

discrimination on grounds of ethnicity. The conclusion shows that the law is vague 

regarding the application of the language requirement and an employer can easily get 

around the legislation with convenient arguments used in court. Two future scenarios in 

the analysis also shows that the impact of language requirement could lead to ethnic 

systematic discrimination in cases of glibly using. It can also have the opposite effect in 

terms of strengthening integration in the workplace and in society in cases of restrictively 

using. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

”Vilka tider jobbar du nästa vecka?” En fråga som väcker olika reaktioner och känslor 

beroende på vem som tillfrågas. En känsla som uppfattas vara relativt vanlig är en sådan 

som berör ångest. Vad sedan ångesten beror på kan givetvis vara olika från en individ till 

en annan. Kanske är det vantrivsel på arbetet som utgör reaktionen, kanske är det 

påminnelsen om ytterligare ett störande moment i vardagen som hindrar hela familjen 

från att umgås. Vad som kanske är värst är när ångesten grundar sig i det faktum att det 

inte finns något arbete att gå till, vilket leder till att den inledande frågan gör sig 

obesvarbar. Varför det inte finns något arbete att gå till kan såklart också bero på många 

olika faktorer där en av dem kan vara en arbetsmarknad som inte är öppen för alla. I en 

tid där den svenska arbetsmarknaden kräver flexibilitet och fokuserar på headhunting och 

specialkompetens så sker det också något på andra sidan jordklotet. En massiv 

flyktingström som under 2015 resulterade i drygt 160 000 asylsökningar.1 

Den generella uppfattningen pekar mot att en faktor till god integration är jobb och 

sysselsättning. Om detta är korrekt betyder det att Sverige och dess arbetsmarknad står 

inför en enorm utmaning för att uppnå en god integration av ovannämnd flyktingström. 

Mot bakgrund av att jag arbetat med rekrytering och på gräsrotsnivå fått möjlighet att se 

förändringen i samhället så har det visat sig att språket kan utgöra ett hinder för 

anställning. Det ter sig inte alltför ovanligt att arbetsgivare söker medarbetare som har 

antingen goda kunskaper i svenska eller i alla fall behärskar språket. Det ligger en 

problematik som å ena sidan menar att jobb är bra för integration och språkinlärning2 

medan det å andra sidan krävs goda kunskaper i svenska språket för kvalificering till 

arbete.3 Ett språk som dessutom kan ha olika lång inlärningskurva från en individ till en 

annan.4 

 

                                                           
1 Migrationsverket statistik 2015 - http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2015.html - hämtad 2016-01-30 
2 Rooth, Dan-Olof & Strömblad, Per, Språk, krav och medborgarskap, Globaliseringsrådet, Stockholm, 2008, s. 17 
3 Ibid. s. 14 
4 Ibid s. 17 
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Mot bakgrund av det här finns ett behov av att granska lagstiftningen för att upptäcka och 

belysa problematik som eventuellt utgör hinder för exempelvis ovannämnda grupp att ta 

sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det svenska språket kan vara ett sådant hinder 

och är i sig intet nytt inom svenskt rättsväsende. Arbetsdomstolen (AD) har vid ett flertal 

tillfällen bedömt frågan huruvida arbetsgivare kan ställa språkkrav och ett exempel är ett 

fall som rör en avbruten rekrytering av en arbetssökande sedan det visat sig under ett 

telefonsamtal att individen i fråga inte har haft tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

AD fastslog att språkkravet som ställts varit orimligt i förhållande till arbetsuppgifterna 

och konstaterade således att indirekt diskriminering på grund av etnicitet förelegat.5 Ett 

annat exempel återfinns drygt trettio år bakåt i tiden, innan diskriminering på grund av 

etnicitet var etablerat i svensk lagstiftning. 19 arbetstagare skulle då sägas upp på grund 

av arbetsbrist vid ett rederiföretag och i enlighet med de turordningslistor som upprättades 

placerades anställda som var enbart finsktalande efter övriga anställda på samtliga listor. 

AD menade att turordningslistorna var diskriminerande mot den enbart finskspråkiga 

personalen och därmed stred mot god sed på arbetsmarknaden.6 

Vad som däremot är nytt i det svenska samhället är den situation som tidigare beskrivits 

gällande flyktingströmmen och asylsökningarna. Givetvis står inte svenska språket som 

egen faktor och väger för om integrationen i det svenska samhället och på 

arbetsmarknaden fungerar tillfredsställande eller inte. Det är dock alltjämt en faktor som 

är värd att ta i beaktande och utreda närmre, dels för att belysa problematiken kring 

utanförskap på arbetsmarknaden men också för att bringa klarhet i hur arbetsgivare kan 

använda språkkrav i rekryteringsförfaranden utan att diskriminera. I vilka situationer är 

det berättigat att ställa krav på språkkunskaper och när är det inte? Skulle ett språkkrav 

fungera som ett instrument för att bidra till en god integration på arbetsmarknaden? 

 

 

 

 

 

                                                           
5 AD 2002:128 
6 AD 1983:107 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att få svar på hur en arbetsgivare kan tillämpa språkkrav vid 

rekrytering. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur etnisk diskriminering förhåller 

sig till språkkrav på arbetsmarknaden, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för 

personer som inte har svenska språket som modersmål. Syftet leder vidare till följande 

frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning kan arbetsgivare ställa krav på kunskaper i svenska språket för att 

erhålla arbete? 

 

 Vilka konsekvenser kan språkkrav i samband med arbete få för personer som inte har 

svenska som modersmål? 

 

 

1.3 METOD OCH MATERIAL 

För att uppnå syftet med denna litterära studie och således ge svar på ställda 

frågeställningar har ett antal metoder legat till grund för såväl informationsinhämtning 

som analys. Första frågeställningen utreds och besvaras med hjälp av en traditionell 

rättsvetenskaplig metod7 i kombination med den EU-rättsliga metoden8. Den 

rättsvetenskapliga metoden anses vara en något bredare metod i jämförelse med 

exempelvis den rättsdogmatiska metoden. Genom att utgå ifrån rättskälleläran har 

rättskällor i form av lagar, förarbeten, praxis och doktrin behandlats i en hierarkisk 

ordning och den EU-rättsliga metoden hjälper till att både förstå hur regleringen ser ut på 

ett europeiskt plan och hur den till stor del implementerats i de svenska rättskällorna. Det 

finns därmed regleringar på Europeisk nivå som står direkt överordnad det svenska 

rättssystemet varför den rättsvetenskapliga metoden ger litteraturen tillåtelse till en 

djupare förståelse och kunskap för totaliteten. För att besvara första frågeställningen har 

en lämplig struktur valts genom rättsutredningen som innebär att internationell reglering 

tillsammans med Europeiska Unionens domstols (EU-domstolen) praxis först utreds och 

                                                           
7 Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Jure, Stockholm, 2009, s. 84-85  
8 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 34-35 
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åtföljs av nationell lagstiftning och praxis från AD. Praxis från såväl EU-domstolen som 

AD är en viktig del i uppsatsen eftersom det visar hur regleringarna de facto tillämpats i 

verkligheten. 

För att finna relevant praxis från EU-domstolen har rättsdatabaser använts med sökorden 

”förordning 2011/492, språkkunskaper, ”förordning 1612/68, språkkunskaper” samt 

”direktiv 2000/43/EG, etnisk diskriminering”. För att finna relevant praxis från AD har 

rättsdatabaser använts med sökorden ”språkkunskaper, diskriminering”. Av de rättsfall 

som sökningen resulterade i, har de rättsfall som språkkunskaperna varit den tydligaste 

knäckfrågan legat till grund för urvalet. Eftersom utvald praxis från AD är utförd före 

2009, innebär det således att ”Diskrimineringslag (2008:567)” (DL) inte vid tillfället var 

tillämplig. Istället utgår AD ifrån ”Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning”, vid 

bedömningen. Anledningen till att denna lag inte preciseras närmre i studien är för att 

laginnehållet i princip överfördes till DL och således torde utfallen i AD inte blivit 

annorlunda efter lagändringen.9 

Andra frågeställningen besvaras genom en samhällsvetenskaplig metod, och 

sekundärkällor utgör en stor del av materialet i form av forskning som publicerats i statens 

offentliga utredningar (SOU), däribland SOU 2006:59 ”Arbetslivets osynliga murar”, 

SOU 2005:56 ”Det blågula glashuset” och SOU 2014:34 ”Intersektionella perspektiv på 

hinder och möjligheter i arbetslivet” med flera. Sekundärkällor bör generellt användas 

med stor försiktighet och det görs även i denna studie och för att påvisa denna försiktighet 

består analysen till andra frågeställningen av två stycken tänkbara framtidsscenarier. 

Dessa framtidsscenarier är inspirerade av institutet för framtidsstudier10 och dess 

forskning i form av framtidsanalyser. De rättsliga ramarna i framtidsscenarierna bygger 

på rättsutredningen vad gäller språkkrav och de övriga samhällsfaktorerna går att härleda 

till studiens andra kapitel. Meningen är således inte att ge ett uttömmande svar på 

frågeställningen utan istället påvisa tänkbara konsekvenser av nuvarande regleringar och 

samhällsbild. 

 

                                                           
9 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2., [uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 33 
10 Institutet för framtidsstudier - http://www.iffs.se/forskning/ - hämtad 2016-02-10 
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1.4 DISPOSITION 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en illustration av rådande strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden. I kapitlet behandlas forskning som presenterats i bland annat Statens 

offentliga utredningar. I uppsatsens tredje kapitel redogörs diskrimineringsförbudet i 

internationell rätt. Kapitlet inleds med en beskrivning av Europakonventionen och dess 

bestämmelser. Därefter fortlöper kapitlet med en redogörelse av EUs 

fördragsbestämmelser mot diskriminering samt diskrimineringsförbudet i rådets direktiv 

2000/43/EG11. Slutligen redovisas förordning 492/201112 som berör den fria rörligheten 

och språkkrav inom Unionen. 

I det fjärde kapitlet behandlas diskrimineringsförbudet i svensk rätt. Kapitlet inleds med 

en kort bakgrund till DL och åtföljs av lagens bestämmelser mot etnisk diskriminering, 

indirekt diskriminering, om språkkrav och bevisbörda. I det femte kapitlet analyseras 

först språkkrav mot bakgrund av rättsutredningen och avslutas genom att beskriva 

tänkbara konsekvenser i form av två stycken framtidsscenarier. I uppsatsens sista kapitel, 

som är det sjätte i ordningen, redogör jag för mina slutsatser och ger förslag på framtida 

studier inom ämnet. 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
11 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (därefter benämnd som ”rådets direktiv 2000/43/EG”) 
12 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 492/2011 (därefter benämnd som ”förordning 

492/2011”) 
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2. FÖRVÄRVSARBETE OCH INTEGRATION 
 

Syftet med detta kapitel är att illustrera den strukturella diskrimineringen och hur den 

kan uppenbara sig på arbetsmarknaden. Detta gör jag med hjälp av befintlig forskning 

som till stor del återfinns i Statens offentliga utredningar. Kapitlet är också helt 

nödvändigt för fortlöpande utredning i den bemärkelse att en förståelse måste ges om 

varför uppsatsens huvudsakliga tema i form av språkkrav inte kan ses som ett isolerat 

område. 

För att beskriva integration på svenska arbetsmarknaden går det inte bortse från det 

faktum att det råder en strukturell diskriminering i samhället. Denna diskriminering 

bottnar i ett djupare tankegångssätt än det som vid första anblick syns på 

arbetsmarknaden, vilken bara är en av flera drabbade sektorer. Sverige, som i samband 

med slutet på andra världskriget och tiden därefter, fick se möjligheten i att utveckla en 

god ekonomi som figurerade i sällskap av ett stort moraliskt självförtroende efter en 

passiv neutralitet under hela krigets gång. Detta i samband med agerandet av flaggskepp 

i fördömandet av apartheid resulterade i en falsk självbild om att problemets existens inte 

närvarade på någon annan plats än utanför rikets gränser. Således halkade Sverige efter i 

gott sällskap med andra europeiska länder vad gällde en duglig 

diskrimineringslagstiftning mot etnisk diskriminering.13 Vad gäller befintlig forskning på 

området strukturell diskriminering på grund av etnicitet just på arbetsmarknaden så har 

den belysts genom utredningar som har resulterat i ett antal skrifter. Dessa 

forskningsrapporter har sedermera lämnats över till staten i syfte att sprida kunskap och 

förståelse över det aktuella läget.14 En av utgångspunkterna har då varit att utreda brister 

i det svenska språket som en möjlig faktor till exkludering på arbetsmarknaden. 

                                                           
13 Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, Det blågula 

glashuset: strukturell diskriminering i Sverige: betänkande, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 

2005, s. 23-24 (därefter benämnd som SOU 2005:56)  
14 Exempel på sådana forskningsrapporter som också förekommer i uppsatsen är: SOU 2005:56, Sverige. 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Arbetslivets (o)synliga murar: rapport, 

Fritze, Stockholm, 2006, (därefter benämnd som SOU 2006:59), Sverige. Delegationen för jämställdhet i 

arbetslivet, Inte bara jämställdhet: intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, 

Fritze, Stockholm, 2014, (därefter benämnd som SOU 2014:34), Sverige. Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering & Kamali, Masoud, Sverige inifrån: röster om etnisk 

diskriminering : rapport, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2005 m.fl.  
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Forskningen har sedermera resulterat i en bredare problematik som bottnar i rasism och 

uppenbarar sig i normer, sociala koder, kontaktnät m.m.15 

Förutom denna uppenbart synliga problematik ur ett etiskt och moraliskt perspektiv så är 

det ett lämpligt antagande att värderingar och diskriminering på arbetsmarknaden 

återfinns i spegeln av en samhällsstruktur. Läget i samhället pekar på en alltför åldrande 

befolkning i förhållande till antalet förvärvsarbetande vilket utgör ett av flera incitament 

till en ökande sysselsättning bland utrikes födda.16 Detta är dock inget nytt påstående då 

regeringen redan i sin regeringsförklaring 2002 kungjorde sina huvudmål för 

mandatperioden och ett av dem var just att öka invandrares åtkomst och tillgång till den 

svenska arbetsmarknaden, dels i syfte att säkra landets framtid men också för att minska 

utanförskapet.17 Då allegorin ”invandrarnas utanförskap” syftade enligt samma 

regeringsförklaring till utanförskap på just arbetsmarknaden blir det oundvikligt att 

association med hög arbetslöshet, låg sysselsättning och hinder till rekrytering sker. På så 

vis möjliggörs också att lösningen till en lyckad integration ligger i att få ett arbete utan 

vidare analys av innehållet i arbetet eller dess villkor. Samtidigt finns en överhängande 

risk att blickfånget endast riktas mot själva utanförskapet och således bidrar till att 

vetskapen om att majoriteten invandrare redan förvärvsarbetar och är självförsörjande går 

förlorad och glöms bort.18 

Migration Integration Policy Index är ett legitimt verktyg som används världen över för 

att mäta hur väl eller dåligt integrationspolitiken fungerar i olika länder. Indikatorerna 

mäter bland annat invandrares möjligheter till deltagande i samhällslivet.19 Sverige har i 

det sammanhanget pekats ut som ett föredömligt exempel vad gäller just 

integrationspolitiken och då främst på grund av diskrimineringslagstiftningen och 

möjligheterna till anhöriginvandring. Samtidigt så har Institutet för Framtidsstudier 

sammanställt en rapport som visar att trots detta så fungerar integrationen på 

arbetsmarknaden relativt dåligt. I viss mån kan det stora sysselsättningsgapet som råder 

mellan in- och utrikesfödda på arbetsmarknaden i förhållande till andra länder förklaras 

med tesen att Sverige tar emot fler flyktingar. Även om denna förklaring innehåller 

                                                           
15 SOU 2005:56 s. 25-26 
16 Hellsing, Eric och Wilén, Anna. Äldre och utrikes födda behövs för framtidens välfärd. Välfärd. 

Nummer 3, 2012, s. 28-29 
17 SOU 2006:59 s. 9 
18 Ibid. s. 10 
19 Migration Integration Policy Index - http://mipex.eu/what-is-mipex - hämtad 2016-01-27  
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substans så bekräftar ändå rapporten de svårigheter och höga trösklar som existerar för 

att bli inkluderad på den svenska arbetsmarknaden.20 

Mot bakgrund av flertalet andra länder som beskrivit problematiken om ojämlikheter på 

arbetsmarknaden som en frukt av diskriminering och rasism har Sverige istället valt att 

fokusera på olikheterna hos invandraren gentemot den svenska modellen. Diskussionen 

har då berört bristande språkkunskaper, för låg kompetens i både utbildning och socialt 

hänseende vilket leder till ett förhållningssätt som lägger allt ansvar på individen och som 

strider mot att synsättet och systemet i sig skulle utgöra själva kärnan i problematiken.21 

Med dessa otillräckligheter i centrum av diskussionen läggs fokus oundvikligt på vad som 

saknas och behöver kompletteras och utelämnar den kunskap som de facto finns och hur 

den ska tillvaratas. Forskning har konstaterat att fokus på sådana hinder tillsammans med 

normer och inbyggda värderingar kan leda till strukturell diskriminering, vilken 

exkluderar specifika grupper från möjligheten till arbete.22 

Forskning inom det medicinska arbetslivet vad gäller integration på arbetsplatsen har 

belyst ”kulturell kompetens” som en viktig faktor på hur bra eller dåligt integrationen 

fungerar. Undersökningar har synliggjort hur denna kulturella kompetens i stor 

utsträckning varit ett problem när den har legat på en låg nivå. Det har då inte rört sig om 

bristande kompetens eller kvalifikationer utan snarare en brist på kunskap om hur just det 

svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar.23 Då integration bygger på att ett 

gemensamt ”vi” skapas genom en acceptans av varandras olikheter så har de 

institutionella aktörernas oro istället grundat sig i ”deras” oförmåga att anpassa sig till 

”vi”.24 Detta tyder i sådana fall på ett assimileringsproblem snarare än ett 

integrationsproblem vilket också bekräftas av intervjuobjekt i studien som beskrivit en 

upplevd press på högre prestationer än ”den vanliga invandraren” och en känsla av att 

chanserna till jobb ökar ju mer anpassning till det svenska systemet som görs.25 

För att utveckla det resonemanget vidare genom att sätta system med assimilering i en 

kontext kan svårigheter uppstå när kontakt sker med statliga institutioner som 

Arbetsförmedlingen. För att få hjälp med jobbsökande och ersättningar krävs det en total 

                                                           
20 SOU 2014:34 s. 166-167 
21 SOU 2005:56 s. 69 
22 SOU:2006:59 s. 300 
23 SOU 2006:59 s. 228 
24 SOU 2006:59 s. 226 
25 SOU 2006:59 s. 232 
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underkastelse av det system som är tänkt gagna varje individ i jakten på arbete. Istället 

för att på individens initiativ söka utröna andra alternativ än de som erbjuds så riskeras 

en underminering av värdigheten genom acceptans av lågkvalificerade jobb som inte 

matchar den kunskap och kompetens som finns.26 En förklaring till det återfinns i 

arbetsbeskrivningen hos Arbetsförmedlingen vars primära uppgift syftar till att fylla 

vakanser på arbetsmarknaden med hjälp av arbetssökande istället för att lägga resurser på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program.27 Det har bedrivits forskning på det 

resonemang som berör institutionellbaserad diskriminering och en tydlig koppling till 

betydelsen av upprättade regelverk och normsystem har kunnat utrönas.28 

Exempel på raka motsatsen som rör assimilering i det medicinska arbetslivet kan 

synliggöras genom en utbredd företeelse främst i storstadsregioner. Företag inom 

hemtjänst använder sig av etnicitet, språk och kultur för att profilera sig och vinna 

konkurrensfördel gentemot andra aktörer genom att kunder ges större valmöjlighet utifrån 

vad som passar just dem. Vid första anblick låter det möjligtvis som ett gynnsamt projekt 

som på kort sikt bara genererar vinnare. Kunderna blir nöjda eftersom valfriheten blir 

större samtidigt som arbeten skapas med många kulturella skillnader. Spörsmålet rör dock 

om tillvägagångssättet bidrar till en bättre integration eller snarare segmenterar 

stereotyper på arbetsmarknaden vilket leder till en ytterst påtaglig social segregering. 

Minst lika påtagligt blir återigen termerna ”vi och de” som beskrivits i det medicinska 

arbetslivet.29 

Forskning har belyst den geografiska aspekten kontra arbetsmarknad när flyktingfamiljer 

kommer till Sverige. Studien som gjorts visar klart och tydligt att nyanlända som flyttar 

från sitt första ställe tenderar till en högre inkomst. Detta visar att geografiska placeringar 

i Sverige som innehar en god tillgång till bostäder inte är en återspegling av 

arbetsmarknadens behov i samma område. Problemet grundar sig i det faktum att 

flyktingfamiljer har begränsade möjligheter att själva välja boenderegion när de kommer 

till Sverige, och än mindre är de möjligheterna sett utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.30 

Kunskapsnivån på värdlandets språk som arbetsgivare eftersöker är däremot ett exempel 

som är en direkt återspegling av det aktuella konjunkturläget som råder på 

                                                           
26 SOU 2006:59 s. 237-244 
27 SOU 2014:34 s.166 
28 SOU 2006:59 s. 15 
29 SOU 2014:34 s. 130-131 
30 SOU 2006:59 s. 245-259 
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arbetsmarknaden. Existerar det en befintlig arbetsbrist inom en viss sektor genererar det 

i färre ansökningar vilket leder till att arbetsgivarens urval därmed blir mer begränsat. 

Motsatsen sker när efterfrågan på arbete minskar. Då höjs också kunskaps- och 

språkkraven för de vakanser som uppstår vilket leder att utländska namn sållas bort i 

urvalsprocessen och etnisk diskriminering blir därmed allt mer förekommande. Ett 

resultat av en sådan systematik kan tolkas som att invandrare utgör en reservarbetskraft 

snarare än ett naturligt fragment av den svenska arbetskraften.31 Ett annat resultat av 

effekten på utbud kontra efterfrågan visar tydligt att arbetsgivaren besitter en makt över 

huruvida den ”nödvändiga” nivån på språkkunskaper ska bedömas. En bedömning som 

arbetssökanden i sin tur inte förfogar några maktmedel över att ifrågasätta.32 Mot 

bakgrund av detta redovisade Integrationsverket i en rapport från 2003 att kunskaper i 

svenska språket visserligen är en viktig faktor för att minska skillnader i villkor på 

arbetsmarknaden mellan utrikes- och svenskfödda, men att det samtidigt är långt ifrån 

hela förklaringen till att samma förutsättningar inte råder mellan grupperna. Vikten av 

karaktären på arbetsuppgifterna betonas och samma kunskapskrav på språket bör inte 

ställas mellan exempelvis en sjukskötare och en djurskötare eller mellan en journalist och 

en kemist. Med det menas att ett språkkrav å ena sidan kan vara ett relevant krav medan 

det å andra sidan kan vara ett uttryck för etnisk diskriminering.33 

Ett helt annat synsätt gentemot det som nyligen beskrivits är den forskning som professor 

D. Roth publicerat i rapporten ”Språk, krav och medborgarskap” från 2008. Ett vanligt 

sätt för länder att visa på betydelsen av språket som en viktig del av integrationsprocessen 

är så kallade språktest i samband med beviljande av nya medborgarskap. Varför används 

då inte språktest som ett krav för medborgarskap i Sverige? Att goda kunskaper i 

värdlandets språk är en viktig faktor för invandrares position på arbetsmarknaden råder 

det inga större tvivel om, vilket såväl internationell som svensk forskning visat. 

Chanserna till arbete och en god löneutveckling står i direkt relation med förmågan att 

uttrycka sig i tal och skrift.34 

Medan flertalet grannländer till Sverige, däribland Norge, Finland och Danmark, har valt 

att kombinera beviljande av medborgarskap med någon form av språktest så existerar inte 

någon sådan företeelse i Sverige. Därmed inte uttalat att Sverige ser kunskaper i svenska 

                                                           
31 SOU 2005:56 s. 265-267 
32 SOU 2005:56 s. 282 
33 SOU 2005:56 s. 279 
34 Rooth, Dan-Olof & Strömblad, Per, Språk, krav och medborgarskap, 2008, s. 12 
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språket som mindre viktigt för integrationen. Det är snarare befintlig forskning som varit 

relevant i beslutet, vilken inte har kunnat fastställa ett språktest i kombination med 

medborgarskap som ett tillräckligt incitament för invandrare att lära sig värdlandets 

språk.35 Exempelvis så fungerar ett godkänt språktest för medborgarskap i Tyskland som 

ett bevis på att individen har integrerats i samhället på ett tillfredställande sätt. 

Medborgarskapet blir då en slags premie vilket är raka motsatsen till Sverige som istället 

har valt att syna medborgarskapet som ett verktyg till integration i form av medborgerliga 

rättigheter. Detta kan antas bygga på ett resonemang som menar att viljan att lära sig ett 

nytt språk inte bygger på ett medborgarskap utan istället blir en frukt av känslomässig 

tillhörighet och samhällsgemenskap. Det torde i sådana fall förklara varför en invandrad 

person kan förvärva ett medborgarskap jämförelsevis tidigt i Sverige gentemot många 

andra grannländer.36 

Genom att illustrera rådande strukturell diskriminering på arbetsmarknaden som 

diskussionen berört i detta kapitel, ges det också utrymme för argumentation gällande 

invandrares position på ovan nämnd marknad. Illustration görs genom exempel som 

vittnar om invandrares högre arbetslöshet och högre andel okvalificerade yrken trots 

likvärdiga meriter, missgynnande genom utsortering i rekryteringsprocessen och mer 

frekventa erfarenheter av diskriminering gentemot svenskfödda. Fog finns också för 

argumentation rörande invandrares färre möjligheter att hitta ett arbete som motsvarar 

dess utbildningsnivå- och inriktning i jämförelse med svenskfödda.37 Min argumentation 

skall ske i ljuset av gällande lagstiftning, dels inhemsk men också genom internationella 

åtaganden som Sverige förbundits till via diverse medlemskap och avtal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Rooth, Dan-Olof & Strömblad, Per, Språk, krav och medborgarskap, 2008, kapitel 3, s. 20-30 
36 Rooth, Dan-Olof & Strömblad, Per, Språk, krav och medborgarskap, 2008, s. 49 
37 SOU 2005:56 s. 312-313 
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3. SKYDD MOT DISKRIMINERING I INTERNATIONELL 

RÄTT 
 

Syftet med detta kapitel är att utreda språkkravet ur ett internationellt perspektiv med 

hjälp av dels bestämmelser som upprättats av Europarådet och Europeiska unionen (EU), 

men också genom praxis från EU-domstolen som visar hur bestämmelserna tillämpats i 

medlemsländerna. 

3.1 EUROPAKONVENTIONEN 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) började gälla 3 september 1953 efter att 

den ratificerats av tio stater, däribland Sverige. Europakonventionen är utarbetad av 

Europarådet som bildades fyra år tidigare i slutet av andra världskriget med syfte att skapa 

en gemensam plattform för samarbete mellan europeiska stater, vars grunder vilade på 

demokrati och rättsstatlighet.38 EU i form av organisation är i dagens läge inte ansluten 

som part till Europakonventionen utan har istället erkänt konventionen som rättsliga 

principer genom Unionsfördraget.39 EU kan däremot ansluta sig till konventionen efter 

en artikelförändring som skedde 2010.40 Detta är något som väntas ske inom en snar 

framtid men det är en långdragen rättslig process som dessutom är tekniskt komplicerad 

att genomföra.41 Det rättsliga förhållandet mellan Europakonventionen och svensk rätt är 

förutom tidigare nämnd ratificering också den inkorporeringslag42 som trädde i kraft 1 

januari 1995. Syftet med lagen var att införliva Europakonventionen i svensk rätt och ge 

den samma rättsliga status som lagföreskrifter. I samband med inkorporeringslagen43 

tillkom också en ny grundlagsföreskrift i Regeringsformen44 som fastslog att lag eller 

föreskrifter inte får strida mot Europakonventionen.45 

                                                           
38 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om 

de mänskliga rättigheterna, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 17 
39 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag 2007 nr 306/1, Artikel 6 
40 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

Artikel 59 
41 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 21 
42 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

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

de grundläggande friheterna 
44 Tidigare 2 kap. 23 §, idag 2 kap. 19 § Regeringsformen (1974:152)  
45 Fisher, David I., Mänskliga rättigheter: en introduktion, 6., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2012 s.77 
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Europakonventionen skall ses som en helhet och en bestämmelse skall därför inte tolkas 

på sådant vis genom att konflikt med en annan bestämmelse i konventionen kan uppstå.46 

Förbudet mot diskriminering och principen om likabehandling är en central del av 

Europakonventionen och återfinns i artikel 14.47 I den beskrivs förbudet genom att de fri- 

och rättigheter som konventionen i övrigt anger inte skall påverkas av bland annat ras, 

hudfärg, språk eller nationell minoritet.48 Artikeln innehåller därmed inget generellt 

diskrimineringsförbud, något som däremot återfinns i protokoll nr 12 vilket Sverige inte 

har ratificerat.49 

3.2 EU 

I Unionsfördraget betonas vikten av medlemsstaternas respekt för unionens 

grundläggande värderingar om människors värdighet, frihet, demokrati och jämlikhet. 

Det kännetecknas bland annat av ett samhälle som genomsyras av solidaritet och 

mångfald och därmed inte tillåter någon form av diskriminering eller gör avkall på 

principen om lika rättigheter för minoriteter.50 Genom Unionsfördraget har EU både 

erkänt de rättigheter, friheter och principer som fastställts i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna51 och dessutom implementerat Europakonventionen i 

form av allmänna principer.52 

All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden inom EU.53 Unionen skall också 

aktivt bekämpa all diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung och religion eller 

övertygelse, vilket skall ske redan vid utformandet av den egna politiken och därefter vid 

genomförandet av den verksamhet som unionen bedriver.54 Med stöd av de befogenheter 

som unionen tilldelats genom fördragen har rådet fått i uppgift att vidta de åtgärder som 

krävs för att uppnå dessa mål. Detta sker efter ett specifikt lagstiftningsförfarande och 

tillsammans med parlamentets godkännande.55 

                                                           
46 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 50 
47 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 517 
48 Europakonventionen, Artikel 14 
49 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 517 
50 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag 2007 nr 306/1, Artikel 2 
51 Trädde ikraft i samband med Lissabonfördraget 2009 och innehar samma rättsliga värde som fördragen. 

Artikel 21 behandlar principen om icke-diskriminering av bland annat etnicitet, språk och nationalitet. 

Artikel 22 stadgar att Unionen skall respektera den språkliga mångfalden. Artikel 51 beskriver att stadgan 

gäller för EUs medlemsländer när unionsrätten tillämpas. 
52 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag 2007 nr 306/1, Artikel 6 
53 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 18 
54 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 10 
55 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 19 
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Eftersom bestämmelserna i de olika fördragsdelarna ofta är övergripande tillämpas ofta 

bindande lagstiftning för medlemsländerna genom andra rättsakter. Direktiv är ett 

exempel på en sådan rättsakt som innebär att medlemsländerna skall uppfylla vissa mål 

inom en bestämd införlivandetid. Hur medlemsländerna väljer att implementera 

direktiven i sin nationella lagstiftning är upp till envar så länge angivna mål uppfylls.56 

För att en gemensam syn skall råda inom EUs medlemsländer med att bekämpa 

diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung upprättades rådets direktiv 

2000/43/EG.57 Direktivet är av karaktären minimidirektiv58 och fastslår att likabehandling 

skall råda och all diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung är förbjuden. 

Däremot ges inga tydliga riktlinjer huruvida ras eller etniskt ursprung skall definieras utan 

fokuserar mer på själva definitionerna av direkt- och indirekt diskriminering i sig.59 

Direktivet beskriver i vilka situationer diskriminering skall anses föreligga och att 

bestämmelser som görs gällande är tillämpliga på alla individer i såväl offentlig som 

privat sektor. Bestämmelserna skall gälla i alla sammanhang som rör villkor för 

anställning inom alla verksamhetsgrenar på alla nivåer i arbetslivet.60 Verkliga och 

avgörande yrkeskrav är ett undantag från diskriminering på grund av ras eller etniskt 

ursprung som medlemsländerna får använda sig av vid sammanhang där yrkeskravet är 

avgörande och nödvändigt för yrkesverksamhetens natur. Målet för tillämpningen skall 

därmed vara legitimt och kravet proportionerligt. Undantaget får göras utan hinder av 

artikel 2.1 och 2.2 i direktivet.61 

 

I mål C-54/07 Feryn togs frågan upp om etnisk diskriminering hade förelegat vilket i 

sådana fall utgör en kränkning av rådets direktiv 2000/43/EG. Belgien begärde ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen mot bakgrund av ett offentligt uttalande från en 

chef vars företag installerade garagedörrar hemma hos kunder. I uttalandet uttryckte 

chefen att han förvisso behövde rekrytera nya montörer men bara av en viss etnisk 

tillhörighet. Chefen hänvisade till företagets kunder som enligt utsago inte ville ha 

montörer med utländsk bakgrund i deras hem. Chefen menade att det var ett tufft 

ekonomiskt läge i branschen och kundernas krav måste i första hand prioriteras. Eftersom 

                                                           
56 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, 5. [uppdaterade och förnyade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2014, s. 47-49 
57 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 1 
58 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 6 
59 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 2 
60 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 3 
61 Rådets direktiv 2000/43/EG, Artikel 4 
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inga bevis på att någon arbetssökande blivit nekad tjänsten på grund av sitt etniska 

ursprung avslogs talan av den inhemska domstolen. EU-domstolen i sin tur konstaterade 

att direkt diskriminering förelegat med hänvisning till Art 2.2a i rådets direktiv 

2000/43/EG eftersom ett sådant uttalande starkt avråder invandrare från att söka den 

aktuella tjänsten och därmed utgörs ett hinder för invandrares tillträde till 

arbetsmarknaden. Mot bakgrund av uttalandet kan detta antas vara företagets 

anställningspolitik till dess att motsatsen i verkligheten bevisats, vilket EU-domstolen 

menar är direkt diskriminerande.62 

 

3.2.1 Förordning 492/2011 

Den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen och förbud mot diskriminering av 

denna grupp regleras genom Artikel 45 i Funktionsfördraget.63 Mer specifika 

bestämmelser återfinns i förordning 492/201164 som skapades i syfte att kodifiera tidigare 

förordning 1612/6865 genom att skapa klarhet och överskådlighet av de förändringar som 

skett på området.66 Bestämmelserna i förordningen stadgar att ingen medborgare inom 

EU skall bli diskriminerad på grund av sin nationalitet utan samtliga individer skall 

behandlas likvärdigt som värdlandets egna medborgare vid frågor om anställning. Detta 

innebär att nationella regler som medlemsstaterna stiftat är ogiltiga om de innebär direkt 

eller indirekt diskriminering av denna grupp.67 Det finns dock ett undantag i 

förordningens Artikel 3 som EU-domstolen tillämpat restriktivt och i enlighet med 

proportionalitetsprincipen.68 Undantaget från diskriminering gäller om särskilda 

språkkunskaper krävs för den lediga tjänstens natur.69 

 

I mål C-317/14 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien yrkade 

kommissionen på fördragsbrott genom att Belgien inte uppfyllt sina skyldigheter i 

enlighet med Artikel 45 i Funktionsfördraget och förordning 492/2011. Enligt belgisk rätt 

är fyra språkregioner fastställda i grundlagen. För att få en anställning eller utföra 

                                                           
62 Mål C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot Firma Feryn NV, 

REG 2008 I-5187 
63 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2007, Artikel 45 
64 Förordning 492/2011 
65 Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom 

gemenskapen 
66 Förordning 492/2011, Preambel 
67 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 134 
68 Ibid. s. 134 
69 Förordning 492/2011, Artikel 3 
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uppgifter vid de lokala enheterna i regionerna krävdes att vederbörande kunde språket i 

den aktuella regionen. Dessa språkkunskaper skulle därtill styrkas i form av ett intyg som 

utfärdades av ett belgiskt organ. Detta intyg utfärdades efter att ett språkprov genomförts 

i organets regim. EU-domstolen biföll kommissionens talan om fördragsbrott och fastslog 

att Belgiens krav varit oproportionerliga i förhållande till det mål som eftersträvades i 

form av språkkunskaper i aktuell region.70  I mål C-379/87 Groener accepterade däremot 

EU-domstolen det språkkrav som ställdes vid en skola på Irland. För att få den aktuella 

lärartjänsten krävdes då kunskaper i gaeliska språket trots att det inte var nödvändigt för 

att klara av arbetsuppgifterna. EU-domstolens byggde istället resonemanget på den 

politik som bedrevs för att främja och värna om gaeliskan som är Irlands första officiella- 

och nationalspråk. Därmed fastslog EU-domstolen att språkkravet varit proportionerligt i 

förhållande till det mål som eftersträvades.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Mål C-317/14 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, REG 2015 
71 Mål C-379/87 Anita Groener mot Minister for Education and the City of Dublin Vocational 

Educational Committee, REG 1989 3967 
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4. SKYDD MOT DISKRIMINERING I SVENSK RÄTT 
 

Syftet med detta kapitel är förklara diskrimineringsförbud och likabehandlingsprincipen 

ur ett svenskt perspektiv och därefter utreda språkkravet med hjälp av gällande 

lagstiftning och praxis. 

4.1 DISKRIMINERINGSLAG (2008:567) 

Före 1980 existerade det ingen diskrimineringslagstiftning i Sverige. Det var således inte 

förrän jämställdhetslagens72 uppkomst som ett skydd mot diskriminering i arbetslivet 

upprättades. Lagens syfte var att främja jämställdheten mellan män och kvinnor i fråga 

om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.73 Från och med 

jämställdhetslagens74 inträde i svensk rätt, dröjde det fram till 2009 innan en 

sammanslagen diskrimineringslagstiftning75 upprättades. Genom åren har fler grupper 

kunnat identifieras vara i behov av extra skydd mot diskriminering i arbetslivet varför den 

nya lagstiftningen, utöver kön, innehåller diskrimineringsskydd mot bland annat etnisk 

tillhörighet. DL är således en produkt av sju tidigare lagar76 som slagits samman och 

framförallt har EUs succesiva utveckling av likabehandlingsprincipen till att värna om 

mänskliga rättigheter genomsyrat arbetet med lagstiftningen.77 Till skillnad från 

jämställdhetslagen78 syftar den nuvarande lagen till att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter för dels kön, men också könsöverskridande 

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

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.79 I samband med den nya lagen föreslog 

regeringen att dåvarande ombudsmän, däribland Jämställdhetsombudsmannen skulle 

avvecklas och ersättas av en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO 

                                                           
72 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
73  Regeringens proposition 1979/80:56 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet, m.m, s. 3 
74 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
75 Diskrimineringslag (2008:567) 
76 Diskrimineringslag (2008:567) ersatte jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder 

mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen 

(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om 

likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och lagen 

(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 
77 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2015, s. 17 
78 Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
79 1 kap 1 § Diskrimineringslag (2008:567) 
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föreslogs vara ansvarig till efterlevande av lagstiftningen och skulle ges rätten till att föra 

talan för individer som ligger till föremål för diskriminering vid rättstvister.80 

4.2 ETNISK DISKRIMINERING 

Sverige har ett grundlagsstadgat skydd mot etnisk diskriminering. Detta återfinns i 

Regeringsformens81 första kapitel som stadgar att den offentliga makten skall utövas med 

respekt för alla människors lika värde. Det står också under samma paragraf att det 

allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av nationellt eller etniskt 

ursprung och språklig eller religiös tillhörighet.82 I det andra kapitlet säkerställs att lag 

eller annan föreskrift inte får medföra att någon individ missgynnas på grund av att denne 

tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande.83 Mot bakgrund av vad som nämnts under internationell rätt gällande 

Europakonventionen så säkerställs också att ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid 

mot konventionen.84 

I DL ingår etnisk tillhörighet som en av de sju diskrimineringsgrunderna. Definitionen av 

etnisk tillhörighet karaktäriseras genom nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande.85 I propositionen beskrivs nationellt ursprung genom 

individer som har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller 

svenskar. Etniskt ursprung är en fråga om individer som har ett relativt enhetligt 

kulturmönster, som till exempel samer eller romer.86 Lagen är tvingande och således är 

avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter verkningslösa.87. De utformade 

reglerna är av minimikaraktär vilket betyder att avtal får träffas som innebär högre 

förmånsnivåer eller mer omfattande rättigheter för berörda grupper än de som beskrivs i 

lagen.88 Diskrimineringsskyddet är relaterat till diskrimineringsgrunden och inte till 

enskilda individer vilket betyder att en person inte nödvändigtvis behöver identifiera sig 

själv som tillhörande av en viss etnisk grupp för att kunna åtnjuta skyddet. 89 

                                                           
80 Regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 2 
81 Regeringsformen (1974:152) 
82 1 kap 2 § Regeringsformen (1974:152) 
83 2 kap 12 § Regeringsformen (1974:152) 
84 2 kap 19 § Regeringsformen (1974:152) 
85 1 kap 5 § 1 st. 3 p. Diskrimineringslag (2008:567) 
86 Prop. 2007/08:95, s. 496-497 
87 1 kap 3 § Diskrimineringslag (2008:567) 
88 Prop. 2007/08:95, s. 485 
89 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2015, s. 99 
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Diskrimineringsförbudet i arbetslivet omfattar arbetstagare, personer som gör en 

förfrågan om eller söker arbete, personer som söker eller fullgör praktik samt personer 

som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 

arbetskraft.90 För att lagen skall vara tillämplig krävs det att en arbetsgivare eller en 

person likställd med arbetsgivare har diskriminerat någon av dessa grupper. Till 

arbetssökande räknas individer som på ett tydligt sätt klargjort att de sökt en anställning.91 

Dessa individer omfattas av diskrimineringsskyddet under hela anställningsprocessen och 

gäller under alla delmoment som ett rekryteringsförfarande kan tänkas innehålla, såsom 

urval av kandidater, referenstagning, lämplighetstester och således det faktiska 

anställningsbeslutet. Ett anställningsbeslut är därmed inte ens nödvändigt för att det ska 

vara fråga om diskriminering eftersom det kan upptäckas i ett tidigare skede. I de fall 

endast en sökande finns till en tjänst och denne inte får anställningen kan detta leda till 

att tjänsten inte tillsätts över huvud taget. Det avbrutna anställningsförfarandet kan 

därmed vara en diskriminerande handling om det visar sig att arbetsgivaren inte velat 

anställa individer med till exempel en viss etnisk tillhörighet. 92 

Eftersom en förfrågan om arbete också kan ligga som grund för diskriminering kan det 

räcka med att en arbetsgivare vid en telefonkontakt ljuger om att det inte finns något 

arbete att söka för att diskrimineringen ska vara ett faktum.93  Ett sådant förfarande kan 

anses vara ett sätt att förhindra eller avskräcka vissa grupper, till exempel invandrare, från 

att söka arbete.94 Enligt dåvarande regering var detta inget ovanligt förfarande utifrån de 

uppgifter som redovisas i propositionen till DL. Mot bakgrund av detta skall ingen vikt 

vid bedömningen om diskriminering förelegat läggas vid att förfrågningen gjorts av en 

person som eventuellt inte haft tillräckliga meriter eller kvalifikationer för den lediga 

tjänsten.95 

Vid utformandet av platsannonser gäller inte diskrimineringsförbudet.96 En arbetsgivare 

står därmed fri att uttrycka specifika önskemål i sådan annons gällande till exempel kön 

eller etnisk tillhörighet. Däremot kan annonsen bli betydelsefull som bevisföremål vid 

bedömningen om diskriminering förelegat om en sökande förefaller ha blivit bortvald på 

                                                           
90 2 kap 1 § Diskrimineringslag (2008:567) 
91 Prop. 2007/08:95, s. 135 
92 Prop. 2007/08:95, s. 499 
93 Ibid. s. 499 
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grund av exempelvis sitt kön eller sin etniska tillhörighet. Det krävs således en ansökning 

eller en förfrågan om arbete för att diskrimineringsförbudet skall kunna åberopas.97 

4.3 INDIREKT DISKRIMINERING, SPRÅKKRAV OCH 

BEVISBÖRDA 

Indirekt diskriminering på grund av viss etnisk tillhörighet innebär att en individ blir 

särskilt missgynnad genom ett till synes uppställt neutralt kriterium, bestämmelse eller 

förfaringssätt. Indirekt diskriminering kan däremot inte göras gällande om det finns ett 

berättigat syfte med tillvägagångsättet och de medel som används är lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet.98 Ett exempel på ett sådant neutralt kriterium med 

koppling till viss etnisk tillhörighet kan vara ett språkkrav som är uppställt av en 

arbetsgivare. Att kunna tala och skriva korrekt svenska i sin yrkesutövning är förvisso ett 

neutralt kriterium eftersom det inte är en diskriminerande handling riktat till enskilda 

individer men kontentan blir likväl att en specifik grupp kan komma att särskilt 

missgynnas, i detta fall personer med ett annat etniskt ursprung. För att en arbetsgivare 

ska få ställa ett sådant krav vid exempelvis en nyrekrytering krävs det ett berättigat syfte 

med språkkravet och att det syftet uppnås genom lämpliga och nödvändiga medel. 

Vid bedömning om indirekt diskriminering förelegat utgörs bedömningen utifrån tre 

rekvisit. De två första rekvisiten, särskilt missgynnande och jämförelse, innebär ett krav 

på existens av orsakssamband med diskrimineringsgrunden och ett särskilt missgynnande 

med samhörighet till samma grund. För att applicera språkkrav till rekvisiten uppfylls de 

genom att personer med utländsk bakgrund blir särskilt missgynnande i jämförelse med 

etniskt svenskar som innehar det svenska språket som modersmål. Bevisbördan för dessa 

två rekvisit åligger kärandeparten som skall påvisa att det till synes neutrala kriteriet 

(språkkravet) får i praktiken en diskriminerande effekt. Det tredje rekvisitet är en 

intresseavvägning bestående av rättsfakta som är en del av motbevisningsledet. Vid 

intresseavvägningen är det till skillnad från de två första rekvisiten svarandeparten som 

åläggs bevisbördan och skall påvisa att språkkravet är nödvändigt och legitimt för 

exempelvis den utlysta tjänsten.99 Därefter görs en proportionalitetsprövning av 

domstolen baserat på de rättsfakta som framkommit under motbevisningsledet för att 

                                                           
97 Prop. 2007/08:95, s. 140 
98 1 kap 4 § 2 p. Diskrimineringslag (2008:567) 
99 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2015, s. 73-74, 535 
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avgöra om syftet varit berättigat och språkkravet därmed nödvändigt. Områden som 

domstolen behandlar vid bedömningen är förutom det aktuella verksamhetsbehovet även 

samhälleliga mål i form av rådande utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.100 I 

propositionen till DL anges att syftet med kriteriet ska vara viktigt och objektivt sett 

godtagbart.101 

I AD 2002:128 prövades språkkravet sedan ett anställningsförfarande avbrutits vid ett 

marknadsundersökningsföretag. Företaget genomförde undersökningar via 

telefonintervjuer och behövde rekrytera ny personal. En kvinna sökte tjänsten och fick 

bland annat delta i introduktionsmöte som var en del i anställningsprocessen. Efter 

introduktionsmötet tog kvinnan själv kontakt med företaget via telefon varpå en häftig 

ordväxling mellan kvinnan och företagets företrädare skett efter denne påpekat att 

kvinnan hade en lätt brytning. Efter telefonsamtalet togs ingen vidare kontakt varken från 

företagets eller kvinnans sida. DO menade att företaget gjort sig skyldiga till avsiktlig 

diskriminering som inte anställt kvinnan på grund av brytningen. AD förde ett 

resonemang huruvida språkkravet var befogat vid den aktuella rekryteringen och fann att 

ett företag som genomför undersökningar via telefonintervjuer bör kunna ställa vissa 

språkkriterier vid nya rekryteringar men att företaget inte tillräckligt bestridit i målet att 

kvinnan inte uppfyllde dessa. Därför fann domstolen att det språkkrav som fanns om 

tydlig och korrekt svenska var för högt uppställt i förhållande till tjänstens natur. Eftersom 

företaget inte heller tog kontakt med kvinnan efter telefonsamtalet fann domstolen att 

företaget avbrutit rekryteringen och därför gjort sig skyldiga till indirekt diskriminering 

på grund av etnicitet.102 

I AD 2005:98 prövades återigen språkkravet sedan en man från Kosovo inte fått en tjänst 

vid kommunen som bygglovsarkitekt. Istället gick tjänsten till en kvinna vilket DO 

menade var på grund av det språkkrav som kommunen ställt i samband med 

annonseringen av tjänsten. Kommunens språkkrav bestod i god förmåga att uttrycka sig 

i tal och skrift och DO menade att kommunen i första hand gjort sig skyldiga till direkt 

diskriminering och i andra hand indirekt diskriminering och yrkade därför på skadestånd. 

AD avfärdade i första hand DO:s talan om direkt diskriminering mot bakgrund av att DO 

inte kunnat bevisa mannens språkkunskaper som tillräckliga varför en likartad situation 
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mellan mannen och kvinnan inte förelegat. AD fann sedermera språkkravet som 

kommunen ställt vara sakligt motiverat i förhållande till tjänstens natur och därmed 

avslogs även DO:s andra yrkande om indirekt diskriminering.103 

I AD 2008:47 sökte en kvinna med algeriskt ursprung en praktikplats som receptionist. 

Praktikplatsen gick istället till en svensk sökande efter att intervjuer hållits på både 

engelska och svenska. Kvinnan ansåg själv att intervjuerna gått mycket bra men nekades 

praktikplatsen bland annat på grund av för dåliga kunskaper i svenska språket. AD fann 

att de personliga egenskaperna hos den svenska sökande varit mer lämpliga i enlighet 

med intervjuaren. AD förklarade också språkkraven som sakligt motiverade eftersom 

arbetet som receptionist kräver att kommunikationen med kontakter såväl internt som 

externt sker friktionsfritt så att arbetsuppgifterna kan genomföras på ett tillfredsställande 

vis. Således avslog AD talan om direkt och indirekt diskriminering på grund av 

etnicitet.104 

I AD 2005:3 blev en kvinna med ryskt ursprung inte kallad till intervju för en tjänst inom 

redovisning på ett företag. Kvinnan menade att anställningsförfarandet avbrutits sedan 

det under ett telefonsamtal med ekonomiansvarig på företaget framkommit att hon var 

från Ryssland. Den uteblivna kallelsen berodde också enligt kvinnan på hennes 

språkkunskaper. DO yrkade på skadestånd genom att företaget gjort sig skyldiga till 

indirekt diskriminering, med hänvisning till kvinnans språkliga brytning. Företaget i sin 

tur menade att anställningsförfarandet inte alls avbrutits vid telefonsamtalet utan kvinnan 

hade istället uppmanats att skicka in betygskopior och övriga merithandlingar. Företaget 

avvisade också påståendena om att det skulle finnas några språkkrav för tjänsten. AD 

fann kvinnans känsla om att hennes etniska ursprung och språkliga brytning skulle vara 

hindret för anställningen som trovärdig. Däremot kunde inte DO bevisa detta varför AD 

istället bedömde att det avbrutna rekryteringsförfarandets grunder låg på det bristfälliga 

ansökningsunderlaget som kvinnan inte kompletterat trots uppmaningen vid 

telefonsamtalet. AD avslog därmed DO:s talan om indirekt diskriminering.105 

I AD 2007:45 sökte en man med iranskt ursprung tjänsten som reporter vid ett 

produktionsbolag. Mannen fick sedan i ett e-mail till svar att han inte behärskade det 

svenska språket tillräckligt bra i skrift för att vara aktuell för tjänsten. Detta svar skickades 
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av en nyanställd rekryterare som enligt bolagets ledning inte hade befogenheter som 

sträcktes utöver att ta emot och sortera inkomna ansökningar. Bolaget erkände därmed att 

svaret mannen hade erhållit var diskriminerande och bjöd in mannen till intervju. Mannen 

fick ändå inte tjänsten han sökt och DO yrkade på skadestånd och menade att bolaget 

gjort sig skyldiga till diskriminering på grund av etnicitet med hänvisning till e-mailet. 

DO menade att de språkkunskaper som uppställts varit alldeles för höga i förhållande till 

tjänstens natur. AD fann istället att bolaget inte varit ansvariga för rekryterarens agerande 

eftersom hon handlat utöver sina befogenheter och således avslogs DO:s talan om 

diskriminering. AD betonade också det faktum att bolaget inte känt till rekryterarens 

agerande förrän de blivit kontaktade av DO.106 
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5. ANALYS 
 

Syftet med detta kapitel är analysera språkkravet och hur det används av arbetsgivare, 

samt vilka konsekvenser detta kan få för personer som inte har svenska som modersmål. 

Första frågeställningen som rör språkkrav analyseras mot bakgrund av rättsutredningen 

i kapitel tre och fyra. Andra frågeställningen som rör konsekvenser analyseras genom två 

stycken framtidsscenarion som bygger på samtligt presenterat material i uppsatsen. 

5.1 ARBETSGIVARE OCH SPRÅKKRAV 

Mot bakgrund av den rättsutredning som genomförts i uppsatsen kan vissa slutsatser dras 

för att besvara i vilken utsträckning arbetsgivare kan ställa språkkrav för att erhålla arbete. 

Sverige har förbundits via konventioner och fördrag genom medlemskap i såväl 

Europarådet som EU att följa principen om likabehandling och att förbjuda 

diskriminering på grund av etnicitet. Den samlade diskrimineringslagstiftningen 

genomsyras av de bestämmelserna som stadgas i den internationella rätten. För att 

analysera språkkravet på EU-nivå så stadgas det tydligast i förordning 492/2011107 som 

gör ett undantag från diskriminering genom att arbetsgivare får tillämpa språkkrav om det 

krävs för den lediga tjänstens natur. Denna regel skall tillämpas restriktivt och EU-

domstolen gör en proportionalitetsprövning för att bedöma språkkravets nödvändighet. 

Det går således inte att utläsa exempel på arbeten där kravet skulle vara mer eller mindre 

befogat.  

I mål C-317/14 Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien ifrågasatte inte EU-

domstolen den grundlag i Belgien som stadgar fyra språkregioner i landet eller vilket som 

språk som skulle talas i aktuell region för att erhålla arbete. Bedömningen gjordes istället 

utifrån den process som skulle leda fram till ett bevis på att en individ behärskade det 

språk som krävdes. EU-domstolen tillämpade således en proportionalitetsbedömning som 

resulterade i att processen var för omständlig för att rättfärdiga språkkravet, det vill säga 

kravet var oproportionerligt i förhållande till målet som eftersträvades. I mål C-379/87 

Groener fanns enligt EU-domstolen däremot fog för språkkravet eftersom det var ett led 

i att främja en arbetsmarknadspolitik som värnade om ett utdöende nationalspråk. Det 
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förelåg likaså ingen omständlig process för att bevisa språkkunskaperna vilket 

omständigheterna visade i mål C-317/14. 

I svensk lagstiftning finns till skillnad mot förordning 492/2011108 inte språkkrav 

specifikt uttryckt. Istället har det utvecklats genom praxis att det är ett neutralt kriterium 

som kan komma att särskilt missgynna vissa grupper. Det är således fråga om en indirekt 

diskriminering som kan bli accepterad under vissa förutsättningar. Det skall i sådana fall 

finnas ett berättigat syfte med språkkravet och det skall vara lämpligt och nödvändigt för 

att uppnå det mål som eftersträvas, likt den proportionalitetsbedömning som EU-

domstolen tillämpar. Om sedan AD tillämpar krav på kunskaper i språket restriktivt likt 

EU-domstolen finns det fog för att ifrågasätta. På området finns få domar att tillgå och av 

dem som identifierats har endast en mynnat ut i en fällande dom. 

I AD 2002:128 fälldes arbetsgivaren för indirekt diskriminering på grund av etnicitet 

sedan AD funnit det uppställda språkkravet som för högt i förhållande till de 

arbetsuppgifter som skulle utföras i form av marknadsundersökningar via 

telefonintervjuer. Intrycket efter en analys av domen är snarare att domslutet grundas på 

en oförmåga av svarandeparten att lägga fokus på rätt saker i målet för att vinna framgång. 

Något språkkrav och var gränsen för det skulle dras för att erhålla tjänsten identifierades 

egentligen aldrig utan baserades istället på ett antagande av AD eftersom svarandeparten 

inte lade någon större vikt på att motbevisa detta. Svarandepartens fokus låg istället på att 

söka bevisa att anställningsförfarandet avslutats från kvinnans håll mot bakgrund av det 

telefonsamtal mellan kvinnan och företagets företrädare. 

I de fyra övriga målen som presenterats resulterade inte någon i en fällande dom. I AD 

2005:98 erkände kommunen det språkkrav som ställts i samband med tjänsten var också 

anledningen till att mannen från Kosovo inte erhöll anställning. Eftersom DO inte 

lyckades bevisa mannens språkkunskaper lika goda som kvinnans kunde det inte vara 

frågan om en direkt diskriminering eftersom en likartad situation inte existerade. AD 

bedömde istället tjänsten som bygglovsarkitekt vara av sådan natur att det erfordrades 

goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift. Liknande resonemang rörande 

språkkravet fördes i AD:2008:47 med skillnaden att tjänsten bestod av en praktikplats 

som receptionist och att den personliga lämpligheten vägdes in. I AD 2005:3 lyckades 

DO inte bevisa att kvinnans etniska ursprung och brytning i språket var skälet till den 
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uteblivna anställningen. Svarandeparten förnekade bestämt att det skulle finnas ett 

språkkrav för tjänsten och att anledningen istället var att kvinnan inte skickat in de 

betygskopior och övriga merithandlingar för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen. 

Oavsett det faktum att AD inte ifrågasatte kvinnans uppfattning om diskriminering så 

bedömdes den fakta i som framlades i motbevisningsledet ändå till svarandepartens favör. 

I AD 2007:45 verkade det till synes som att den indirekta diskriminering som skett genom 

e-mailsvaret var så tydlig att målet inte kunde resultera i något annat än en fällande dom. 

Återigen avslogs ändå DO:s talan eftersom rekryteraren som skickat e-mailet agerat på 

eget bevåg och utanför sina befogenheter vilket AD fastslog att bolaget inte kunde hållas 

ansvariga för. Det faktum att mannen med iranskt ursprung, trots svaret, ändå blivit 

inbjuden till intervju hade en också en avgörande roll i domslutet. 

Det förefaller vara en svår process att i domstol bevisa att indirekt diskriminering på 

grund av etnicitet förelegat. I de fall som presenterats och analyserats har 

arbetsgivarparterna tämligen problemfritt kunnat gå fria från fällande domar med 

anledningar som sträcker sig bortom berättigade syften och nödvändiga medel. 

Bevisbörderegeln är formulerad på det viset att om kärandeparten framlägger fakta som 

tyder på diskriminering så godtas diskrimineringen genom ett prima facie-fall. Därefter 

skall svarandeparten vid indirekt diskriminering visa att de medel som använts varit 

nödvändiga för att uppnå ett berättigat syfte ur verksamhetssynpunkt. Detta benämns ofta 

som en delad bevisbörda.109 

Det finns därmed en konflikt mellan hur bevisbörderegeln är utformad och hur AD sedan 

i praktiken tillämpar den menar Professor Eva Schömer. Hon beskriver en situation som 

råder genom att AD tolkar regeln som att det är kärandeparten som skall lägga fram och 

stå för bevisen. Detta förfarande menar många jurister är en betydande orsak till att så få 

fällande domar generellt finns på diskrimineringsområdet. Vidare betonar Schömer 

svårigheterna med att få fällande domar när diskrimineringsmålen handlar om att ord står 

mot ord. Hon menar att kunskapen om vad diskriminering faktiskt innebär är för låg hos 

jurister och att AD brister i kompetens och förståelse för den utsatta position som en 

diskriminerad befinner sig i.110 

                                                           
109 SOU 2014:34 s. 69 
110 Schömer, Eva. Etniskt diskriminerad får sällan rätt i AD - http://arbetet.se/2014/10/24/etniskt-

diskriminerad-far-sallan-ratt-i-ad/ - hämtad 2016-02-23 



31 
 

I takt med att arbetsmarknaden förändras och mer går mot ett tjänstesamhälle finns det 

fog för att ifrågasätta språkkravets innehåll framöver. I ett industrisamhälle förefaller det 

naturligt att många arbeten inte kräver samma typ av kommunikation vid exempelvis ett 

rullband på en industri, i jämförelse med exempelvis dagens försäljningsbransch vars 

grundvalar vilar på kommunikation och marknadsföring. 

5.2 KONSEKVENSER AV SPRÅKKRAV GENOM 

FRAMTIDSSCENARIER 

5.2.1 ”I värsta fall” – Sayida 2019 

Sayida och hennes man Bahman var två av dem cirka 160 000 flyktingar som 2015 

tvingades fly ifrån sitt hårt krigsdrabbade hemområde och till slut tog sig fram till Sverige. 

Vägen till Sverige var lång och farlig och åtskilliga problem med oroligheter till följd var 

tvungna att lösas under vägens gång. Sayida är idag 42 år gammal och blickar tillbaka 

mot den hemska färden för snart fyra år sedan. Hon är idag arbetslös och har varit det 

sedan hon tillsammans med Bahman beviljades asyl och bestämde sig för att starta upp 

ett nytt i liv i det nya landet. Både Sayida och Bahman är svenska medborgare och hemma 

i Syrien jobbade Sayida som receptionist på sammanlagt tre stycken hotell under en 15-

årsperiod. Hon tyckte om sitt jobb och såg fram mot att kunna få fortsätta jobba som 

receptionist även i Sverige efter att den administrativa processen i form av asylprövning 

och medborgarskap var avklarad. Sayida och Bahman bor, likt flertalet andra 

flyktingfamiljer, kvar på samma lilla ort i norra Sverige som de blev anvisade till vid 

ankomsten. De har vid ett flertal tillfällen funderat på att flytta litet mer söderut där 

ryktena säger att det är större chans att få ett jobb, men ekonomin är ansträngd och ger 

inte något utrymme för en sådan flytt. 

Istället för att arbeta så har Sayida ägnat mycket tid åt studier i det svenska språket. Hon 

tänkte redan första dagen vid ankomsten att det är viktigt att kunna språket i det nya landet 

för att komma in i samhällsgemenskapen och förstå allt som händer runt omkring. Det är 

dock svårt att lära sig ett nytt språk när man kommit upp lite i åldern och det faktum att 

Sayida inte har så många vänner från Sverige och inte heller några kollegor gör att en 

naturlig konversation på svenska blir en ytterst ovanlig företeelse. I hemmet visar inte 

Bahman heller något större intresse över att prata svenska. Detta har medfört att Sayida 

förstår språket mycket bra om man bara talar i ett lugnt tempo med henne men däremot 

kännetecknas hennes eget uttal av brytningar och således en och annan felsägning. Sayida 
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har sökt sammanlagt 22 stycken jobb sedan hon kom till Sverige varav åtta av dem varit 

inom serviceyrken, däribland som receptionist. Övriga jobb hon sökt har hon inte ens 

varit kvalificerad för men det har varit ett krav från Arbetsförmedlingen för att hon ska få 

behålla sin ersättning. 

Hon minns speciellt ett jobb som hon verkligen trodde att hon skulle få. Det var ett litet 

nystartat hotell på grannorten som sökte en receptionist på deltid. I annonsen eftersöktes 

en person som var serviceinriktad och gärna med erfarenhet från yrket sedan tidigare. 

Goda kunskaper i tal och skrift på både svenska såväl som på engelska var också önskvärt 

enligt annonsen. Eftersom Sayidas erfarenhet sträckte sig till cirka 15 år inom branschen 

och hennes engelska fortfarande var mycket bra sedan den tiden hoppades hon mycket på 

att få jobbet. Hennes svenskafärdigheter i skrift var ju också mycket goda efter alla studier 

och hennes uttal hoppades hon också skulle snabbt bli bättre om hon bara fick chansen. 

Camilla var hotellchef och således rekryteringsansvarig för den utlysta tjänsten som 

receptionist. Detta var den sista pusselbiten som skulle falla på plats innan 

personalförsörjningen var helt fulländad. Mestadels hade hon rekryterat unga svenska 

tjejer och killar till de enklare uppgifterna på hotellet såsom lokalvård och tvätt. Till detta 

hade hon också rekryterat några äldre rutinerade medarbetare till tjänsterna som 

ekonomiansvarig och kökschef. Ingen i personalstyrkan var av utländsk härkomst och 

varför det var så kunde inte riktigt Camilla svara på. Hon vet bara att arbetslösheten är 

väldigt stor i området vilket inte minst har visat sig på antalet ansökningar som inkommit 

varje gång hon utlyst en tjänst. Detta har medfört att Camilla har haft goda möjligheter 

att välja ut just de medarbetarna som hon ansett vara mest lämpade för tjänsterna både 

rent meritmässigt men också på det personliga planet. Det var också efter det stora antalet 

ansökningar till de första tjänsterna som hon valde lägga till ”goda kunskaper i tal och 

skrift på svenska och engelska” som något önskvärt i annonsen. Camillas vän och tillika 

jurist, Bengt, hade nämligen föreslagit för henne att addera det i annonsen eftersom den 

frasen tenderade att sålla ut de sökanden på förhand som vet med sig att det kan vara ett 

hinder. Camilla hade i samband med det frågat Bengt om inte detta var diskriminerande 

eftersom det kanske hindrar vissa specifika grupper från att då söka tjänsten. Bengt 

svarade bara med att det är helt lagligt att ha med i annonsen så länge hon tycker det är 

ett viktigt kriterium för tjänsten, och att hon inte behövde vara orolig eftersom det finns 

så oerhört få personer genom åren som ens fått chansen att driva en sådan rättslig process. 
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Dessutom vid de fåtal tillfällen som det ändå mynnat ut i en rättslig process så har i princip 

ingen blivit fälld för diskriminering. 

Camilla valde till slut att anställa Nina. Nina som precis tagit examen på hotell- och 

restaurangprogrammet och som dessutom är dotter till Camillas barndomsvän Eivor. Det 

kändes som ett säkert kort tyckte Camilla och hon var dessutom övertygad om att Nina 

skulle passa bra in tillsammans med resten av gruppen på hotellet. 

Sayida tog faktiskt kontakt med en jurist efter detta och berättade sin version av 

händelsen. Juristen förklarade då för Sayida att hennes historia varken var unik eller 

särskilt ovanlig. Tyvärr skulle Sayidas anmälan med största sannolikhet inte leda till 

någon process och om DO, mot all förmodan, skulle ta sig an Sayida och driva målet i 

AD så var chanserna för ett utfall till Sayidas favör minimala. Juristen beskrev förfarandet 

för Sayida som ”ett dött lopp” innan han avslutade med att önska Sayida ”lycka till” i 

hennes fortsatta jobbsökande. 

 

5.2.2 ”I bästa fall” – Rezdak 2017 

Rezdak flydde till Sverige i slutet av 2015. Efter att närområdet till slut blivit i princip 

obeboeligt genom krig och förödelse fanns det inte längre några alternativ. De flesta 

släktingar hade redan flytt sedan en tid tillbaka medan Rezdak valde att stanna. Hon 

tvekade länge. Som en sann optimist och något naiv trodde Rezdak att allt skulle lösa sig, 

det skulle bara ta lite tid. Hon hade ju sitt liv och trots att oroligheterna blivit en del av 

vardagen trivdes hon väldigt bra i sin yrkesroll som veterinär på stadens enda djurklinik. 

På kliniken hade Rezdak jobbat sedan 13 år tillbaka och trots de senaste årens svårigheter 

så lyckades hon alltid finna en liten ljusglimt i vardagen. 

När Rezdak först kom till Sverige blev hon anvisad till ett flyktingboende på en liten ort 

i västra Sverige. Så fort asylprövningen var avklarad och det svenska medborgarskapet 

var beviljat valde Rezdak att flytta till östkusten där merparten av hennes släktingar 

befann sig. Släktingarna var glada över att Rezdak äntligen kommit på plats och erbjöd 

Rezdak boende tills hon hittade något eget mer permanent. Rezdak hade studerat svenska 

språket sedan en tid tillbaka och trots många svårigheter, främst i uttalet, gjorde hon så 

gott hon kunde. Eftersom hon var duktig på engelska klarade hon sig ändå bra i det nya 

landet. På Arbetsförmedlingen var de också hjälpsamma och berättade noggrant hur man 

går tillväga i Sverige för att söka jobb. Rezdak fick många förslag på jobb som hon kunde 
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söka och hon behövde bara skicka ansökningar till de arbetsgivare vars lediga arbeten 

matchade hennes kvalifikationer. För övrigt så kunde Rezdak sköta det mesta hemifrån 

eftersom Arbetsförmedlingens hemsida, inklusive jobbannonser, fanns att tillgå på 

engelska. Valideringen av hennes veterinärexamen och arbetslivserfarenhet gick oerhört 

smidigt och detta var till stor del Arbetsförmedlingens förtjänst. 

En dag dök det upp en annons från stadens djurklinik som sökte en veterinär på heltid. 

Rezdak läste noggrant igenom annonsen först på svenska, och sen på engelska. Hon hade 

definitivt rätt kvalifikationer som krävdes och utöver det en gedigen erfarenhet i form av 

tretton år inom yrket. Sedan var det också det här med språket. I annonsen eftersöktes en 

person som behärskade det svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Rezdak 

blev direkt litet nedstämd när hon läste detta. Visst, engelskan var inga problem, men 

svenskan däremot hade hon behövt litet mer studier i för att ”behärska” såsom annonsen 

uttryckte det. Rezdak tog direkt kontakt med sin arbetsförmedlare som gav henne 

lugnande besked. Han tyckte nämligen att Rezdak ändå skulle söka tjänsten eftersom 

hennes meriter vägde tyngre. 

På djurkliniken var för tillfället Gunnel platschef och skötte därmed rekryteringen av den 

nya veterinären tillsammans med personalchefen Greger. Båda var väl införstådda med 

svårigheterna att ersätta Sten som nyligen gått i pension efter att ha arbetat på kliniken i 

över trettio år. Efter att ha granskat ansökningarna valde Greger och Gunnel att bjuda in 

fyra stycken till intervju, varav Rezdak var en av dem. Visserligen innehöll Rezdaks 

ansökan en del stavfel och skapade en viss otydlighet överlag vilket Gunnel ifrågasatte 

med viss tveksamhet medan Greger pekade på meriterna och tydliggjorde för Gunnel att 

det är sjukvården av djuren som bör stå i centrum och därför skall också de mest 

kompetenta veterinärerna bjudas in. Greger menade också att kliniken stått och stampat 

under ett antal år varför Gunnel borde vara mer positiv till nya influenser och 

förhoppningsvis litet nya synsätt på djurvården som en utomeuropeisk veterinär kunde 

tänkas medföra. 

Under intervjun var Rezdak märkbart nervös. Hon visste väl hur mycket som stod på spel 

och trots det faktum att hon förstod vad Greger och Gunnel frågade efter så lyckades hon 

inte riktigt omsätta sina tankar i ord på svenska. Hon varvade därför litet engelska med 

knackig svenska när hon skulle svara på frågor och redogöra för hennes tidigare arbete. 

Gunnel uppträdde fortsatt tveksam under intervjun medan Greger var lugn och 

uppmanade Rezdak till att ta god tid på sig och poängterade att han förstod att det inte var 
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så lätt med tanke på hur kort tid Rezdak ändå vistats i det nya landet. Andra delen av 

intervjun bestod i en praktisk övning där Rezdak skulle få chansen att visa upp sina 

praktiska erfarenheter vid en operation av en hund. Detta skulle övervakas av Gunnel och 

även Greger skulle medverka. 

Vid operationen släppte Rezdaks tidigare nervositet helt och hållet. Hon arbetade lugnt 

och metodiskt och för att inga oklarheter skulle uppstå valde hon att förklara på engelska 

för Gunnel och Greger vad hon gjorde. Operationen gick mycket bra och Rezdak fick 

också till uppgift att förklara resultatet för ägaren. Hon började med att ursäkta sig för 

hennes något bristfälliga svenska och förklarade därefter att operationen gått bra utan 

komplikationer och att hunden skulle få åka hem dagen därpå. Ägaren tackade Rezdak 

för hennes jobb, gav henne kram och förklarade hur glad han var över att det finns så 

duktiga veterinärer. 

Tre veckor senare ringde Gunnel upp Rezdak och berättade att hon fått jobbet. Gunnel 

och Greger hade överlagt noggrant mellan kandidaterna till tjänsten och tillsammans 

kommit fram till att Rezdak var den som hade bäst meriter och dessutom utgjorde störst 

lugn och det mest stabila intrycket i operationssalen. Gunnel förklarade också för Rezdak 

att hennes språkkunskaper både i tal och skrift var något som hon kunde utveckla vidare 

i lugn och ro och att arbetet med skriftliga rapporter till en början skulle anpassas efter 

Rezdaks nivå. För huvudfokus var trots allt på att hjälpa djuren i möjligaste mån. 
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6. SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 
 

I analysen har svaret på i vilken utsträckning arbetsgivare kan ställa språkkrav för att 

erhålla arbete utrönts. Det skall finnas ett berättigat syfte med språkkravet och en 

arbetsgivare skall kunna motivera på ett legitimt vis varför det är nödvändigt i en 

eventuell domstolsprocess. Slutsatsen är att lagstiftningen är vag vad gäller språkkrav, 

och arbetsgivare kan med lätthet komma runt diskrimineringsförbudet i en 

domstolsprocess om rätt metoder och argument framhävs. Analysen innehåller också två 

stycken framtidsscenarier med innehåll av tänkbara konsekvenser för personer som inte 

innehar svenska som modersmål. Dessa scenarier är framtagna mot bakgrund av det 

innehåll som presenterats i uppsatsen och belyser de konsekvenser som ett språkkrav kan 

medföra beroende på hur det används. I det första scenariot får språkkravet negativa 

konsekvenser för personen som söker arbete och språkkravet blir snarare ett uttryck för 

etnisk strukturell diskriminering. I det andra scenariot används språkkravet mer restriktivt 

och får istället positiva konsekvenser för personen som söker arbete och därmed stärks 

mångfalden på arbetsplatsen och således även integrationen i samhället. 

Vidare studier bör bedrivas på bevisbörderegelns utformning vid diskrimineringsärenden 

och en vidare omfattning av uppsatsen hade möjligtvis kunnat innehålla analyser av 

ärenden som inkommit till DO men som inte har mynnat ut i några rättsliga processer. 

Jag anar också ett stort mörkertal vad gäller språkkrav som ett uttryck för etnisk 

diskriminering varför det hade varit av intresse att undersöka omfattningen av ett 

eventuellt sådant. Detta hade exempelvis kunnat ske genom att undersöka hur många 

annonser och framförallt till vilka yrken som i verkligheten de facto innehåller en typ av 

språkkrav, och hur detta kriterium sedan behandlas och rangordnas i 

rekryteringsprocessen. Jag vill påstå att språkkrav i samband med rekrytering har en 

viktig och betydande roll men att det bör användas som en nyckel för att stärka integration 

och mångfald, snarare än som ett uttryck för etnisk diskriminering. Mot bakgrund av 

förändringarna i arbetsmarknaden vad gäller industrisamhälle till tjänstesamhälle så 

uppstår frågor om språkkravet och dess innehåll. Var finns de arbeten i framtiden som 

inte kräver lika hög precision på språkkunskaper i tal och skrift och är detta något som 

AD kommer ta i beaktande vid bedömningen? 
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