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Sammanfattning 
 
Vid en rekrytering har en arbetsgivare många regler att ta hänsyn till för att 
undvika att diskriminera någon arbetssökande och som arbetsgivare är du skyldig 
att känna till lagens regler. Det finns idag fyra diskrimineringsområden som ska 
motverka att någon missgynnas i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, sexuell 
läggning eller handikapp. Detta arbete koncentreras i huvudsak kring 
jämställdhetslagen och diskriminering på grund av kön. Syftet med detta arbete är 
att klargöra vad som är gällande rätt i fråga om könsdiskriminering och vilka 
regler som gäller när en arbetsgivare ska rekrytera. Vi använder oss av den 
traditionella juridiska metoden för att komma fram till våra slutsatser. 

Huvudregeln är att arbetsgivaren har fri antagningsrätt men det finns flera 
undantag från den regeln och diskrimineringslagstiftningen är ett exempel på ett 
sådant undantag. Ett sätt för en arbetsgivare eller rekryterare, att undvika att 
könsdiskriminera någon, är att inte ge utrymme för sina personliga fördomar. 
Genom att använda sig av avidentifierade ansökningshandlingar, den så kallade 
”Mellerudsmodellen”, väljer arbetsgivaren ut sökande till intervju baserat på de 
meriter som de arbetssökande har angett och ingenting annat.  

Positiv särbehandling får förekomma så länge som det finns stöd för det i en 
jämställdhetsplan eller liknande och att samtliga arbetssökande beaktas oavsett 
kön. 
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1 Inledning 
 

I slutet av 1800-talet gick Sveriges fackföreningar ihop och bildade 
Landsorganisationen i Sverige (LO). LO:s huvudsyfte var att förbättra 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor för sina medlemmar, som ofta fick jobba 
långa dagar och fick dåligt betalt för sina arbetsinsatser. Som en reaktion på detta, 
bildade arbetsgivarsidan i början av 1900-talet en egen sammanslutning, som fick 
namnet ”Svenska arbetsgivareföreningen” (SAF).  

I december år 1906 slöts det första avtalet mellan SAF och LO och 
överenskommelsen kom att kallas decemberkompromissen. Till en början gjorde 
LO starkt motstånd till att ingå avtal, men efter att SAF hotat med att låsa ute 
arbetarna från sina arbetsplatser, gav LO med sig och undertecknade avtalet.1   
 

”Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivare rätt 
att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetare samt att 
använda arbetare, oavsett om dessa äro organiserade eller ej.  
Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt.  
Anse arbetare, att avskedande ägt rum under omständigheter som kunna 
tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äga de innan andra åtgärder 
vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av 
rättelse”. 

 
 

Decemberkompromissen betyder i stora drag att LO godkände det som tidigare 
benämndes som arbetsgivarens § 32-befogenheter2, nämligen arbetsgivarens rätt 
att leda och fördela arbetet, samt rätten att fritt anställa och avskeda anställda. 3  
Arbetsgivarsidan accepterade i sin tur fackföreningarnas existens, och de 
anställdas rättighet att organisera sig i föreningar.  

År 2001 gick SAF samman med Industriförbundet, som var en 
samarbetsorganisation för den svenska industrin, och bildade organisationen 
Svenskt näringsliv. I och med sammanslagningen försvann SAF som organisation 
och någon motsvarande § 32 finns inte idag i Svenskt näringslivs stadgar. Numera 
talar man istället om arbetsgivarens arbetsledningsrätt.  

Dagens arbetsrättslagstiftning innebär inskränkningar i arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt och exempel på detta är att jämställdhets- och 
diskrimineringslagarna har påverkat arbetsgivarens fria antagningsrätt. Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har gett de anställda mer att 
säga till om genom fackförbunden, då arbetsgivaren är skyldig att förhandla med 
dem innan genomförandet av större förändringar på arbetsplatsen som t ex 
uppsägningar.4 MBL reglerar, förutom arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, 
bland annat arbetstagarnas fredsplikt och föreningsrätten.  

Införande av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har kraftigt begränsat 
arbetsgivarens rätt att bland annat avskeda vem han vill. 

Med dagens diskrimineringslagstiftning, så kan man fundera på om innehållet i 
decemberkompromissen fortfarande gäller? Har arbetsgivaren verkligen något 

                                                 
1 Glavå Mats, Arbetsrätt, s 26. 
2 SAF hade denna rätt nedskriven under § 32 i sina kollektivavtal.  
3 Glavå Mats, Arbetsrätt, s 26. 
4 A a s 498. 
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som fortfarande kan kvalificeras som fri antagningsrätt enligt 
decemberkompromissens mening? Om arbetsgivaren har rätt att anställa vem han 
vill, så borde det ju rimligtvis inte ens behövas lagar som reglerar diskriminering i 
samband med rekrytering, men utan lagar som innebär hinder för arbetsgivaren att 
diskriminera, skulle stora grupper med individer ha mycket svårt att hitta ett 
arbete, trots goda meriter. 

Förbudet mot att diskriminera någon finns inskrivet grundlagen. I 
regeringsformen (RF) 1 kap 2 § 4 st. motverkas diskriminering… 
  

”…på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 
religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde som person”.5  

 
Dagens diskrimineringslagstiftning kolliderar till synes med innehållet i 
decemberkompromissen. Trots att arbetsgivaren har fri antagningsrätt, så finns det 
en rad undantag från denna huvudregel. Arbetsgivaren har flera bestämmelser att 
ta hänsyn till i samband med rekrytering, som begränsar möjligheten att anställa 
vem han vill.  

I detta arbete utreder vi begreppen och undersöker vad som är gällande rätt på 
området. Vad är egentligen diskriminering? Vad krävs för att en situation ska 
klassas som diskriminerande? 
 
 

1.1 Problembeskrivning och ämnesval 
 
Ett antal lagar förbjuder diskriminering av arbetssökande på grund av kön, sexuell 
läggning, etnicitet eller funktionshinder. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till dessa 
vid en rekrytering, för att undvika en diskrimineringssituation, där en 
arbetssökande känner sig missgynnad. Den offentliga sidan har ytterligare lagar 
att ta hänsyn till, då det finns en speciallagstiftning på detta område. 

Det rättsliga stoffet som berör diskriminering i samband med rekrytering är 
mycket omfattande, och vi har varken tid eller möjlighet att behandla samtliga 
diskrimineringslagar i detta arbete. Vi väljer därför att enbart fokusera på 
jämställdhetslag (1991:433)  och diskriminering på grund av kön.   

Vi fokuserar på rekryteringsprocessen ur ett rättsvetenskapligt perspektiv och 
undersöker vilka regler som en arbetsgivare måste ta hänsyn till. 

Bakgrunden till ämnesvalet är den pågående debatten om jämställdhet och att 
vi finner arbetet med rekryteringsprocessen intressant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Regeringsformen 1 kap 2 § 4 st. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad som är gällande rätt angående 
diskriminering på grund av kön i samband med rekrytering. Vi belyser de 
arbetsrättsliga problem som kan uppstå vid en rekryteringsprocess genom 
frågorna:  

- Vilka lagar måste arbetsgivaren ta hänsyn till?  
- Vilka inskränkningar finns det i arbetsgivarens fria antagningsrätt 
   med anknytning till undersökt könsdiskriminering? 
- Vad är egentligen diskriminering? 
- Vad krävs för att en situation ska klassas som diskriminerande? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi väljer att inte beröra annat diskrimineringsområde än kön och därför 
koncentreras arbetet i huvudsak runt jämställdhetslagen (JämL). Vi avgränsar oss 
dock till att endast ta upp paragrafer i JämL, som är intressanta ur 
rekryteringssynpunkt. Vi belyser inte gällande rätt med avseende på skadestånd 
och andra påföljder, tillsynen av lagens efterlevnad och rättegången i 
diskrimineringstvister. De tre övriga diskrimineringslagarna nämner vi endast då 
det bedömts att vara erfoderligt för sammanhanget i avsnittet. 

Vi gör inte jämförelser med andra länders diskrimineringslagstiftning. Vi 
undersöker dock EG-rättens inflytande och påverkan på svensk lagstiftning. Vi tar 
emellertid inte upp EG-rättens rättspraxis vad gäller könsdiskriminering, utom när 
det gäller positiv särbehandling.  
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2 Metod och disposition 
 

2.1 Metod 
 
Vi använder oss av den traditionella juridiska metoden för att komma fram till vad 
som är gällande rätt. Analysen av vad som är gällande rätt, är av central betydelse 
i den allmänna rättsläran. Problemet handlar om att begreppet har både en 
teoretisk och en praktisk mening. I en teoretisk mening har varje gällande 
rättsregel ett särskilt kännetecken och detta kännetecken kan konstateras objektivt, 
utan att påverkas av värdering. Praktiskt innebär gällande rätt att en regel är 
bindande.6 

Den rättsdogmatiska metodens främsta uppgift är, att tolka och systematisera 
gällande rätt.7 Vi har i vårt arbete inte ambitionen och inte heller befogenheten att 
skapa ny rätt, utan vi skall som i rättsdogmatiken tolka gällande rätt, på ett 
sammanhängande och etiskt sätt.8 Vi väljer denna metod, eftersom vårt syfte är att 
undersöka vad som är gällande rätt vid diskriminering på grund av kön i samband 
med rekrytering. 

Metoden innebär att vi studerar olika rättskällor för att nå våra slutsatser. 
Genom att först söka igenom ett stort antal rättskällor och annan tillämplig 
litteratur på diskrimineringsområdet, får vi den information vi behöver, för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Vad gäller rättspraxis som rättskälla så går vi 
igenom Arbetsdomstolens domar (ADD) som berör 15, 16 och 17 § § JämL och 
handlar om diskriminering i samband med rekrytering. På grund av att 16 a och 
16 b § § är relativt nya, finns det ännu inga rättsfall som behandlar dem.  
  
 

2.2  Disposition  
 
Först beskriver vi bakgrunden till dagens könssegregerade arbetsmarknad. Efter 
det kommer en redogörelse för de författningar, som en arbetsgivare har att ta 
hänsyn till vid rekrytering, för att undvika att diskriminera en arbetssökande. Vi 
behandlar både svensk rätt och EG-rätt på området, samt redogör för den 
offentliga sektorns speciella lagregler för rekrytering.  

Diskrimineringsregleringen beskriver vi översiktligt, sedan inriktar vi oss på 
JämL och diskriminering på grund av kön. Det följer en beskrivning av 
rekryteringsprocessen och dess regelverk. Vi behandlar också 
likabehandlingsdirektivet och EG-rättens syn på positiv särbehandling, då de har 
ett mycket stort inflytande på den svenska diskrimineringslagstiftningen. 

Avslutningsvis analyserar vi arbetet, besvarar våra frågeställningar och 
uppfyller uppsatsens syften. 

 

                                                 
6 Peczenik Aleksander, Juridikens teori och metod, s 17. 
7 A a s 33. 
8 A a s 34. 
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3 Könssegregerad arbetsmarknad 
 
I detta avsnitt undersöker vi vad som är bakgrunden till dagens könssegregerade 
arbetsmarknad. Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en starkt bidragande 
orsak till uppkomsten av JämL och EG-rätten, vad gäller diskriminering på grund 
av kön. Förekomsten av könssegregering på arbetsmarknaden kan ses på flera sätt. 
Det kan ses som kvinnors och mäns fria val, vilket skulle innebära att kvinnor 
väljer att arbeta inom vård- och omsorg, medan män väljer att arbeta med 
monterings- och mekanikeryrken. Ett annat sätt att beskriva det är, att män och 
kvinnor har olika förutbestämda roller att spela i arbetslivet. Enligt detta sätt att se 
på segregeringen, är det inte bara arbetsgivarens preferenser, som styr kvinnor och 
mäns förväntade roller, utan även de allmänna förväntningar som ställs på 
respektive kön.9 
 
 

3.1 Könsuppdelningens framväxt 
 
Jordbruket trängdes undan i och med industrialismens genombrott, då en ny typ 
av hushåll skapades. Lönearbetet blev den främsta inkomstkällan och 
uppdelningen mellan männens försörjningsroll och kvinnors hushållsroll blev 
tydligare. Männens roll var relativt entydig som familjeförsörjare, medan 
kvinnornas var mer varierande beroende på socialgrupp, familjestorlek och 
makens försörjningsförmåga. Det var först och främst män som anställdes under 
den kraftiga industriella expansionen. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ökade 
inom vissa industrier, såsom tändsticks-, kemisk-, sko- och cigarettindustrin. 
Antalet blev dock aldrig riktigt stort. En av orsakerna till detta var förbudslagen 
från 1911, som förbjöd kvinnor att arbeta nattetid.10 I takt med den snabba 
tekniska utvecklingen, ökade behovet av kvinnor på arbetsmarknaden. Det var 
framförallt inom den statliga administrationen och industrins kontorsarbete, som 
kvinnor började rekryteras. Orsaken till att anställa kvinnor var brist på 
arbetskraft, men också att kvinnor var mycket billigare arbetskraft än män. 
Arbetsgivaren såg det också som ett lindrigare ansvarstagande att anställa en 
kvinna, då kvinnor ofta slutade arbeta när de gifte sig.11 

Inträdet för kvinnorna på arbetsmarknaden var inte problemfritt. Det fördes 
ständigt diskussioner inom riksdag och fack, avseende kvinnors vara eller icke 
vara på arbetsmarknaden. Under 1920- och 1930-talen pågick förbudsdebatten, 
där riksdagsmän och fackliga företrädare engagerade sig för att få till stånd en lag 
som förbjöd gifta kvinnor att arbeta. Kvinnorna gavs dock, i och med 
behörighetslagen från 1925, tillträde till nya arbetsområden, men debatten var 
fortfarande livlig.12 

Restriktionerna gällande kvinnor på arbetsmarknaden under första halvan av 
1900-talet, är en av förklaringarna till den könssegregering på arbetsmarknaden 
                                                 
9 SOU 2004:43, s 21. 
10 A a s 29. 
11 A a s 30. 
12 A a s 31. 
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som vi ser idag. Hinder i form av begränsade utbildningsmöjligheter, icke tillträde 
till vissa arbetsområden, speciella arbetsförbud samt arbetsgivarens möjlighet att 
avskeda kvinnor som gifte sig, förlovade sig eller blev gravida, stängde ute 
kvinnorna från delar av arbetsmarknaden. Det är först under 1960- och 1970-talen 
som kvinnors rätt till arbete, oavsett familjesituation, blir accepterad. Ett antal 
politiska reformer under denna period påverkade också kvinnornas möjlighet att 
likt männen, vara förälder och förvärvsarbeta på samma gång. Segregeringen i 
olika yrkesroller var dock fortfarande djupt rotad och det enda som skett, var att 
kvinnor inte längre skötte hemmet på heltid.13 

Detta ursprung till en segregerad arbetsmarknad, kan definieras som den 
primära eller ursprungliga segregeringen, som byggde på restriktioner mellan 
kvinnor och män på arbetsmarknaden. Dagens könssegregerade arbetsmarknad 
består av flera dimensioner; horisontell-, vertikal- och intern könssegregering.14 

 
 

3.2 Horisontell könssegregering 
 
Den vanligaste formen av segregering på arbetsmarknaden är horisontell, vilket 
innebär att kvinnor och män har olika yrken inom olika branscher, samt olika 
arbetsgivare och organisationer. 

Trots JämL:s tillkomst och anpassning till EG-rätten och andra ändringar till 
kvinnors förmån, är arbetsmarknaden fortfarande könsuppdelad. Yrken och 
arbetsuppgifter blir fortfarande könsmärkta, vilket är en process som sker 
kontinuerligt på arbetsmarknaden. I samhället och arbetslivet finns det kultur, 
normer, traditioner och historia, som i hög grad påverkar den process, som leder 
till att vissa yrken eller arbetsuppgifter blir könsmärkta. Det är med ökad kunskap 
om dessa mekanismer, som segregering skulle kunna reduceras över tiden.15 

I statistiken definieras könssegregering på olika sätt, men vanligast är att 
klassificera den, som att yrken eller arbetsområden med mer än sextio procent av 
det ena könet, är könssegregerade. Yrken med andelen kvinnor eller män som 
ligger mellan fyrtio och sextio procent anses vara könsintegrerade eller 
könsbalanserade.16 Tabellen på nästa sida visar yrkesgrupper som hör till de mest 
typiska för sitt kön. Det förekommer dock vissa yrkesgrupper, som domineras helt 
av det ena könet, men dessa är mycket små. Det framgår tydligt i tabellen hur 
arbetsmarknaden är uppdelad i mans- och kvinnoyrken. 

                                                 
13 SOU 2004:43, s 33. 
14 A a s 41. 
15 Gonäs Lena, Könssegregering i arbetslivet, s 85. 
16 SOU 2004:43, s 42. 
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Tabell 1  Några av de vanligaste yrkesgrupperna på svensk arbetsmarknad som till 83 procent 
eller mer domineras av män eller av kvinnor år 2003 

Yrke   Män  Totalt antal 
   %  i yrket 
Byggnads- och anläggnings-  99    76 561 
arbetare 
Maskin- och motorreparatör  98    51 544 
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 98    34 489 
Byggnadshantverkare  95    85 688 
Fordonsförare   93    89 232 
Elmontörer, tele- och elektronikreparatör m.fl. 91    30 777 
Maskinoperatör er, metall- och mineralbehandl. 89    51 031 
Ingenjörer och tekniker  84  125 952 
 
    Totalt: 545 274 
 
Yrke   Kvinnor  Totalt antal 
   %  i yrket 
Kontorssekreterare och dataregistrerare 94    49 137 
Barnmorska; sjuksköterska med  92    38 097 
särskild kompetens 
Förskollärare och fritidspedagoger 92    74 969 
Sjuksköterskor   91    58 815 
Vård- och omsorgspersonal  89  473 149 
Bokförings- och redovisningsassistenter 89    63 022 
Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 86    32 424 
Kundinformatörer  83    36 565 
 
    Totalt: 826 178 
Källa: SCB:s Yrkesregister 2003. 

 
 

3.3 Vertikal könssegregering 
 
Vertikal könssegregering skall förstås som att kvinnor och män på ett systematiskt 
sätt inte når lika långt på arbetsmarknaden ur ett hierarkiskt perspektiv.17 På 
senare tid är det denna form av segregering, som har uppmärksammats mest i 
jämställdhetsdebatten. Även denna dimension av segregering är påverkad av 
organisationers och samhällets kultur, historia och struktur. Den normgivande 
makten i en traditionell organisation innehas ofta av män, vilket gör den till ett 
hinder för kvinnornas karriärutveckling. De som innehar maktpositionerna 
kommer att omge sig med personer som är lika i tänkande, beteende och 
värderingar.18 

Den hierarkiskt könsmässiga obalansen har undersökts i stor omfattning de 
senaste årtiondena. Komplexiteten är stor, då nya och gamla strukturer fungerar 
parallellt med varandra. Den gemensamma faktorn från forskningen är att det 
finns ett så kallat ”glastak” för kvinnor i karriären. Det kan bestå av allt från direkt 
diskriminering av kvinnor, till deras ovilja att ikläda sig chefskap med befintliga 

                                                 
17 SOU 2004:43, s 41.  
18 Gonäs Lena, Könssegregering i arbetslivet, s 87. 
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villkor. Det kan också vara urvalsprocessen, där mäns subjektiva kriterier övertar 
de objektiva. ”Brödraskap” och manliga nätverk är andra fenomen, som aktivt 
utestänger kvinnor.19 
 
  

3.4 Intern könssegregering 
 
En tredje dimension på könssegregering är den interna. Den innebär att kvinnor 
och män med samma yrke och även ibland samma arbetsgivare, erhåller olika 
arbetsuppgifter eller väljer olika specialinriktningar i sitt arbete. Detta gör att 
deras yrkesutövning blir åtskild. De olika arbetsuppgifterna och 
specialinriktningar kan bli ”könsmärkta”. Ett yrke som till antalet ser ut att vara i 
könsbalans, kan ändå vara mycket könssegregerat på grund av denna interna 
uppdelning.20 För att åskådliggöra ett exempel på ett idag könsblandat yrke, 
läkare, som vid en djupare analys visar sig vara internt segregerat, presenterar vi 
en tabell med andel kvinnor och män inom läkares specialistområden.21 
 
Tabell 2  Andel kvinnor inom några vanliga specialistområden år 1998 

Specialitet  % kvinnor Specialitet  % kvinnor 
 
Thoraxkirurgi    6 Barn- och ungdomspsykiatri 58 
Ortopedi    8 Geriatrik  58 
Neurokirurgi    9 Hud- och könssjukdomar 57 
Kirurgi  10 Rehabiliteringsmedicin 56 
Urologi  10 Gynekologisk onkologi 54 
Kardiologi  14 Skolhälsovård  54 
Klinisk farmakologi 14 Barn- och ungdomsneurologi 51 
Neuroradiologi  15 Ögonsjukdomar  48 
Med. gastroenterologi och 17 Obstetrik och gynekologi 46 
hepatologi  17 Psykiatri  45 
Källa: www.slf.se

                                                 
19 SOU 2004:43, s 53. 
20 A a s 41 f. 
21 A a s 55 f. 
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4 EG-rätt  
 
EG rätten har ett mycket stort inflytande på vår svenska rätt och därmed även hela 
diskrimineringslagstiftningen. Könsdiskriminering enligt JämL och 
diskriminering, enligt de tre separata diskrimineringslagarna gällande, etnisk 
tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning, har i huvudsak hämtat sitt 
innehåll från EG-rätten. 

EG-domstolen har vid flertalet tillfällen behandlat frågan om likabehandling 
och begreppet diskriminering. EG-fördragets artikel 137 anger att gemenskapen 
ska ”understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet” inom ett antal 
områden, däribland jämställdhet och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet.22 I EG-fördragets artikel 141 har principen om likabehandling 
avseende lön fastställts. Medlemsstaterna är, enligt artikeln, skyldiga att 
säkerställa att principen om lika lön för män och kvinnor för lika eller likvärdigt 
arbete tillämpas.23 Enligt likabehandlingsdirektivet fastslås, att det inte får 
förekomma någon direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön.24 
Bevisbördedirektivet definierar begreppen direkt och indirekt diskriminering, 
vilket har legat till grund för JämL 15 § och 16 §.25 Likabehandlingsdirektivet är 
speciellt av intresse för detta arbete, då den bland annat reglerar 
könsdiskriminering vid rekrytering.  
 
 

4.1 Likabehandlingsdirektivet 
 
Rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling 
av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor, kallas också för likabehandlingsdirektivet. År 2002 
kom ett direktiv om ändring av likabehandlingsdirektivet26, och det är numera 
implementerat i den svenska lagstiftningen, i form av ändningarna i JämL den 1 
juli 2005. I likabehandlingsdirektivet kan man utläsa följande bestämmelser om 
diskriminering.  
 
 Artikel 2.1 ” I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att 
det inte får förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, vare sig 
direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till äktenskaplig status eller 
familjestatus.” 
 
Artikel 2.4 ”En instruktion att diskriminera personer på grund av könstillhörighet 
skall anses vara diskriminering enligt detta direktiv.” 

 

                                                 
22 EG-fördraget artikel 137 1 p i). 
23 EG-fördraget artikel 141 1 p. 
24 76/207/EEG.  
25 Prop. 1999/2000:143, s 28. 
26 2002/73/EG.  
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4.2 EG-rätten och positiv särbehandling 
 
Det finns fyra uppmärksammade fall från EG-domstolen, som behandlar ämnet 
positiv särbehandling. Tre gäller tyska kvoteringsregler och den fjärde gäller den 
så kallade Thamförordningen, förordning (1995:936) om vissa anställningar som 
professor och forskarassistent i jämställdshetssyfte.27 Vi kommer att kort ta upp 
var och ett av fallen och se hur EG-domstolen har tolkat artikeln 2.4 i 
likabehandlingsdirektivet, som är en undantagsbestämmelse från förbudet mot att 
könsdiskriminera. Detta är intressant eftersom EG-domstolens domar är 
vägledande för resten av medlemsländerna. 
 
 
4.2.1 Kalanke 
 
I det så kallade ”Kalanke målet” så behandlades frågan om den tyska delstaten 
Bremens lagstiftning stod i strid med likabehandlingsdirektivet. Kvinnor som var 
lika kvalificerade som de manliga sökandena gavs automatiskt företräde till 
anställning, där de var underrepresenterade. EG-domstolen fastslog att innebörden 
av artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet ska tolkas restriktivt och att den tyska 
bestämmelsen stod i strid med artiklarna 2.1 och 2.4. Denna typ av positiv 
särbehandling är alltså inte tillåten.28 
 
 
4.2.2 Marschall  
 
I ”Marschall målet” tillät EG domstolen, till skillnad från i Kalanke målet, en 
nationell bestämmelse om positiv särbehandling. Villkoren för detta var att de 
manliga sökandena, som hade likvärdiga meriter som de kvinnliga sökandena, 
garanterades att deras ansökningar bedömdes objektivt i varje enskilt fall. 
Samtliga kriterier som hänger samman med den sökandes person, ska bedömas 
och om ett eller flera kriterier pekar på att en man bör anställas, så ska man inte 
göra undantag för positiv särbehandling.29   
 
 
4.2.3 Badeck 
 
I ”Badeck målet” godkände EG-domstolen en tysk nationell bestämmelse som 
tillåter positiv särbehandling av kvinnor i offentlig tjänst. Bestämmelsen innebar 
att lika många kvinnor som män kallades till intervju och hemarbete fick räknas 
som en merit om det hade betydelse för den sökandes lämplighet för tjänsten. 
Precis som i Marshall målet så är det dock inte tillåtet att automatiskt gynna 
kvinnor som har lika likvärdiga meriter som männen i samband med tillsättning. 
Alla ansökningar ska genomgå en objektiv bedömning där man också tar hänsyn 
till de sökandes personliga förhållanden.30 

                                                 
27 Lerwall Lotta, Könsdiskrimineing, s 355. 
28 Mål C-450/93 Eckhard Kalanke / Freie Hansestadt Bremen. 
29 Mål C-409/95 Hellmut Marschall / Land Nordrhein- Westfalen. 
30 Mål C-158/97 Georg Badeck m.fl. / Hessische Ministerpresident.  
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4.2.4 Tham-professurerna 
 
Den 1 juli 1995 infördes en tidsbegränsad förordning i Sverige som innebar ett 
undantag från den gällande lagen Högskoleförordning (1993:100) 4 kap 15a §. 
(Bestämmelsen återfinns idag under 16 § i samma kapitel). Den tidsbegränsade 
förordningen var ett försök att uppnå ökad jämställdhet på vissa universitet och 
högskolor i Sverige genom att positivt särbehandla kvinnliga sökanden till 
professor och forskarassistentstjänster. Bestämmelsen innebar att kvinnliga 
sökanden skulle ges företräde framför manliga sökanden som annars skulle ha fått 
tjänsten, förutsatt att skillnaden i meriterna inte var så stora att kravet om 
saklighet vid tillsättning skulle åsidosättas.31 

EG-domstolen underkände urvalsförfarandet, då det i den svenska lagtexten 
inte angavs att urvalet ska göras utifrån klara och tillförlitliga kriterier. Detta 
medför att urvalet i sista hand kan grundas på den sökandes kön, och någon risk 
för automatik i bedömningarna av de sökande får inte förekomma. EG-domstolen 
anmärker också på att ingen objektiv bedömning av de sökandes personliga 
förhållanden görs. Domstolen fastslår därför att bestämmelserna strider mot 
artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet.  

                                                 
31 Mål C 407/98, Katarina Abrahamsson och Leif Andersson / Elisabeth Fogelqvist. 
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5 Svensk rätt 
 
Det är enligt diskrimineringslagstiftningen förbjudet att missgynna en person på 
grund av dess kön, etnicitet, sexuella läggning eller funktionshinder. Dessa fyra 
diskrimineringslagar syftar till att motverka, och därmed förhindra att en 
arbetsgivare missgynnar en individ på olika sätt på grund av den anställdes 
person. Brott mot diskrimineringsförbuden är förenat med skadestånd och kan bli 
mycket kostsamt för arbetsgivaren. I detta arbete inriktar vi oss på lagstiftningen 
som gäller diskriminering på grund av kön. 

I RF 2 kap 16 § anges att det inte får förekomma några lagar eller andra 
bestämmelser som innebär att någon missgynnas på grund av sin könstillhörighet. 
Undantag från denna lag får göras, om syftet med lagen är att främja jämlikhet 
mellan kvinnor och män eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. 

Vi kommer här kort att beskriva diskrimineringslagarna som berör etnisk 
tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning samt ange viken ombudsman 
som är ansvarig för att respektive lag efterlevs. Vi går sedan in djupare på 
jämställdhetsområdet och diskriminering på grund av kön. Vi nämner också kort 
den allmänna diskrimineringslag som gäller utanför arbetslivet.   
 

5.1 Lag om förbud mot diskriminering 
 
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003 och 
lagens ändamål är att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. De 
senaste ändringarna i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2005 omfattar även kön 
som diskrimineringsgrund. Denna lag är inte arbetsrättslig i sig, utan är en allmän 
lag mot diskriminering. Precis som i JämL är JämO ansvarig för att se till att lagen 
efterföljs.  
 

5.2 Etnisk tillhörighet 
 
År 1986 inrättades Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är en statlig 
myndighet som ska se till att diskriminering inte förekommer på grund av en 
persons hudfärg, anletsdrag, religion eller annan trosuppfattning.32 Samma år 
stiftades lag (1986:442) mot etnisk diskriminering och var den första lagen som 
reglerade denna sorts diskriminering. Lagen ersattes år 1994 av lag (1994:134) om 
etnisk diskriminering som i sin tur år 1999 ersattes av lag (1999:130) om åtgärder 
mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. Denna lag är den idag gällande lagstiftningen mot etnisk 
diskriminering.  
 
 
 
 

                                                 
32 http://www.do.se/o.o.i.s?id=8. 
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5.3 Funktionshinder 
 
Den statliga myndigheten Handikappombudsmannen (HO) inrättades 1994 och 
ska idag se till att lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av funktionshinder, efterlevs.33 Definitionen av funktionshinder anges i 2 § 
i lagen och är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 
som är resultatet av en skada eller sjukdom som funnits sedan födseln eller som 
uppstått senare. Målet med HO:s arbete är att funktionshindrade personer ska vara 
fullt delaktiga i samhället, samt ha jämlika levnadsvillkor jämfört med människor 
utan funktionshinder.34 
 

5.4 Sexuell läggning 
 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 
inrättades 1999, och är en statlig myndighet, som ska förhindra diskriminering på 
grund av sexuell läggning. HomO:s huvuduppgift är att se till att bland annat lag 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning, efterlevs och att arbeta mot homofobi i samhället.35 
 

5.5 Jämställdhetslagen 
 
Den 1 januari 1992 trädde JämL i kraft och ersatte lagen (1979:1118) om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Enligt 1 § JämL så är lagens 
ändamål, att främja jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. Lagen 
syftar speciellt till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet, då kvinnor i större 
utsträckning drabbas av diskriminering än män. Lagen är arbetsrättslig och 
reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.   
  
 
5.5.1 Ändringar i JämL 2001 
 
I prop.1999/2000:143, föreslogs en samordning av JämL:s regler med övrig 
lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. Nivån på skyddet, begrepp och 
uppbyggnad, anpassades till de tre övriga diskrimineringslagarna.36 Tydligare 
definitioner av direkt och indirekt diskriminering skrevs in i 15 och 16 § §.37 
Lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2001, innefattade också en 
utökning till att gälla hela rekryteringsprocessen. Diskriminering enligt JämL, 
skall kunna föreligga även om inget beslut om anställning har skett.38 Ändringarna 

                                                 
33 http://www.ho.se/start.asp?lang=sv&sida=379. 
34 http://www.ho.se/start.asp?lang=sv&sida=379. 
35 http://www.homo.se/o.o.i.s/1012. 
36 Prop. 1999/2000:143, s 26 ff. 
37 A prop, s 28 f. 
38 A prop, s 44 ff. 
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innebär också, att en faktisk jämförelseperson inte behöver vara en förutsättning, 
för att konstatera diskriminering. 

I och med utökningen av diskrimineringslagarna, till att gälla redan vid ett 
presumtivt anställningsförhållande, kan diskriminering förekomma, redan vid en 
felaktigt utformad platsannons. Det är dock ingen överträdelse av 
diskrimineringslagarna, att endast söka efter ena könet, i en platsannons. Det kan 
däremot fungera som underlag till bedömning om arbetsgivaren handlat 
diskriminerande på annat sätt i rekryteringsärendet.39 

Exempel som enligt utredarna kan anses vara diskriminering, är då en 
arbetssökande har tillräckliga meriter för att vara aktuell för en tjänst, inte blir 
kallad till intervju. Den arbetssökande kan åberopa diskrimineringsförbudet, om 
personer av motsatt kön med samma meriter har kallats till intervju. Detta 
exempel gäller även, då en arbetsgivare anlitar rekryteringskonsulter eller 
headhunters. Arbetsgivaren kan inte kringgå diskrimineringsförbuden, genom att 
anlita en tredje part vid rekryteringen.40  

I samband med införandet av ändringarna i JämL 2001, uppfylldes EG- rättens 
krav att implementera bestämmelserna från likabehandlingsdirektivet i den 
svenska lagstiftningen.41  
  
 
5.5.2 Ändringar i JämL 2005 
  
Den 1 juli 2005 gjordes ändringar i JämL som bland annat innebar att 
ordalydelsen i 15-16 § § ändrades för att stämma bättre överens med 
likabehandlingsdirektivets definition av direkt och indirekt diskriminering. 
Ändringarna innebar dock inte några förändringar i lagens omfattning eller 
innebörd.42  Två nya paragrafer, 16 a och b, infördes och de reglerar förbud mot 
trakasserier och instruktioner att diskriminera.  
 
 

5.6 Förbud mot könsdiskriminering 
 
5.6.1 Aktiva åtgärder  
 
Arbetsgivaren ska, enligt principförklaringen i 3 § JämL, bedriva ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet.43 Vilka skyldigheter 
arbetsgivaren har, anges i 4-11 § § JämL.  

Enligt 13 § JämL ska arbetsgivaren varje år utarbeta en jämställdhetsplan för 
företaget. Arbetsgivaren har själv huvudansvaret för att detta görs och vilka mål 
som ska sättas upp.44 
 

                                                 
39 A prop, s 47. 
40 A prop, s 46. 
41 SOU 2004:55, s 21. 
42 Prop. 2004/05:147, s 49 & 51. 
43 Göransson Håkan, Diskrimineringslagarna, s 25.  
44 A a s 25. 
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5.6.2 Rekrytering  
 
Den 8 § JämL anger att arbetsgivaren har ett ansvar att verka för att lediga 
anställningar ska sökas av både kvinnor och män.  

I den efterföljande 9 § JämL anges om arbetsgivaren har en snedfördelning av 
kön inom en viss kategori av sina anställda eller inom ett visst område i 
verksamheten, ska han anstränga sig för att nyanställa personer av det 
underpresenterade könet och se till att könsfördelningen jämnas ut efter hand. 
Undantag från denna paragraf: 

 
”... om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen 
inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt” 45 

 
 
5.6.3 Direkt diskriminering 
 
Direkt diskriminering bygger i stort sett på tre olika uttryck: 
 - missgynnande 
 - likartad situation 
 - orsakssamband 
 
Enligt 15 § JämL är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en person som 
söker arbete eller redan är anställd på företaget. För att en missgynnandesituation 
ska kvalificeras som könsdiskriminering, så måste arbetsgivaren ha behandlat den 
diskriminerade personen mindre förmånligt, än han skulle ha behandlat en person 
av motsatt kön i en liknande situation. 

Missgynnandet kan exempelvis vara tydliga nackdelar för den enskilde såsom, 
nekad anställning, omplacering eller obefogad löneskillnad. Mindre tydliga 
nackdelar som till exempel uteblivna förmåner, icke befordran samt att inte bli 
uttagen till anställningsintervju, kan också anses som missgynnande. Utredarna 
definierar en likartad situation, som att personerna vilka har sökt samma 
anställning, i princip har samma meriter i form av utbildning, erfarenhet och 
personlig lämplighet för denna anställning.46 

Om ett missgynnande faktiskt har ägt rum, så måste arbetsgivaren kunna visa 
att det inte hade samband med kön. Kan han inte det så är det fråga om 
könsdiskriminering.  

Det finns dock några undantag från denna paragraf. Om arbetsgivaren till 
exempel har upprättat en jämställdhetsplan, där man stävar efter att utjämna 
könsfördelningen på företaget och behöver anställa en person av ett visst kön, så 
räknas detta inte som könsdiskriminering.  

I AD fallen, 2004:8, 2004:44 och 2005:69 årberopas 15 § JämL som grund för 
talan. Gemensamt för fallen är att kvinnor som sökt anställning har känt sig 
missgynnande på grund av sitt kön, då män tillsatts på de lediga tjänsterna, trots 
att kvinnorna anser sig ha befunnit sig i en likartad eller bättre situation än 
männen. 
 
                                                 
45 9 § 2 st JämL. 
46 Prop. 1999/2000:143, s 107. 
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5.6.4 Indirekt diskriminering  

 
Indirekt diskriminering finns definierat i EG-rättens bevisbördedirektiv 
(97/80/EG). I JämL regleras detta i 16 §. Begreppet bygger på uttrycken 
missgynnande, jämförelsen och intresseavvägningen.47 
När en person blir utsatt för indirekt diskriminering betyder det att arbetsgivaren 
har tillämpat en regel, kriterium eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, 
men i praktiken är diskriminerande för det ena könet.48 Ett exempel på detta är 
AD 2005:87, där en kvinna nekats anställning på grund av att hon inte uppfyllde 
företagets minimikrav på kroppslängd på 163 cm. Eftersom betydligt fler kvinnor 
än män har en kroppslängd som understiger 163 cm, fann AD att regeln 
missgynnade arbetssökande kvinnor.      

När det gäller indirekt diskriminering undersöks vilken effekt arbetsgivarens 
beslut har fått. För att utreda om regeln, bestämmelsen eller förfaringssättet är 
diskriminerande så görs en jämförelse av hur många kvinnor och män som 
faktiskt uppfyller kraven och jämför sedan med hur många kvinnor och män som 
inte lyckas uppfylla kraven. Finns det en betydande skillnad mellan könen, som 
klart kan påvisa att det ena könet blivit missgynnat, så är det fråga om indirekt 
diskriminering.49 

Det finns även här undantag från paragrafen som friar arbetsgivaren från 
diskrimineringsmisstanke. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att regeln, kriteriet 
eller förfaringssättet är nödvändigt på grund av objektiva skäl som till exempel 
säkerhet och att det inte beror på könstillhörighet.50  

 
 
5.6.5 Trakasserier och instruktioner 
 
16 a § JämL förbjuder en arbetsgivare att trakassera en arbetssökande, alternativt 
en redan anställd person, sexuellt eller på grund av kön. Paragrafen definierar vad 
som menas med sexuella trakasserier, respektive trakasserier på grund av kön.  

16 b § JämL innehåller förbud för arbetsgivaren att ge order eller instruktioner 
till annan person om att diskriminera av de slag som anges i 15-16 a § §. 

Förbuden mot könsdiskriminering enligt 15- 16 b § § gäller när arbetsgivaren 
tar beslut som rör de anställda. Vilka beslut det rör sig om finns specificerade i sju 
punkter i 17 § JämL. Den första punkten gäller just rekrytering och anger att 
förbuden att könsdiskriminera gäller när arbetsgivaren... 
  

”…beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till 
anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under 
anställningsförfarandet…” 

 
I slutet av paragrafen anges två undantag från när förbuden gäller:  

 
 ”Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte 
1. vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om 

                                                 
47 A prop, s 42. 
48 Göransson Håkan, Diskrimineringslagarna, s 41. 
49 Göransson Håkan, Diskrimineringslagarna, s 41. 
50 A a s 42.                                                                                                                                                              
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visst kön är nödvändigt på grund av arbetets natur eller det sammanhang 
där det utförs, eller 
2. om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet i 
arbetslivet och det inte är fråga om tillämpning av löne- eller andra 
anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller 
likvärdiga.”  

 
 
5.6.6 Övriga tillämpliga regler 
 
En arbetssökande som inte blivit kallad till intervju eller anställts kan med stöd av 
21 § JämL, begära att få uppgifter av arbetsgivaren om vilken utbildning, 
yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick anställningen innehar. 

Om en arbetstagare känner sig diskriminerad och det kan antas att 
arbetsgivaren brutit mot bland annat 15-17 § § så ska tvisten handläggas enligt lag 
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. Detta regleras i 45 § JämL. 

45 a § JämL anger att den som känner sig diskriminerad måste presentera 
omständigheter som ger anledning att anta att könsdiskriminering har ägt rum. Det 
är sedan arbetsgivarens uppgift att visa att något missgynnande på grund av kön 
inte förekommit. 

Enligt 46 § JämL så får JämO föra talan för en arbetssökande i AD, om den 
arbetssökande ger sitt godkännande till det och JämO anser att en dom i fallet 
skulle vara av vikt för rättstillämpningen eller av andra särskilda skäl. 
 
  

5.7 Rättspraxis 
 
Här kommer vi att presentera de rättsfall, som har gått till AD gällande 
könsdiskriminering enligt 15 och 16 § § JämL. Eftersom de senaste ändringarna i 
JämL trätt i kraft för mindre än sju månader sedan, finns det ännu inga 
avgöranden i AD som rör 16 a och 16 b § §. 
 
 
Fall 1 – AD 1997 nr 16 
 
Parter 
 
JämO mot Umeå kyrkliga samfällighet  
 
En kvinnlig präst känner sig diskriminerad, då hennes manliga medsökande får 
tjänsten som kyrkoherde. JämO anser att kvinnan har bättre sakliga förutsättningar 
för tjänsten än mannen och att samfälligheten har brutit mot 16 § JämL när de 
anställt mannen. Den kyrkliga samfälligheten bestrider detta och hävdar att de 
båda sökanden har likvärdiga meriter för tjänsten men de har valt att anställa 
mannen på grund av hans personliga profil, då de har viss erfarenhet av hans 
ledarskapsstil.   
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Domskäl 
 
Vid en samlad bedömning av de båda sökandenas meriter finner AD att kvinnan 
inte kan anses ha haft klart urskiljbara bättre sakliga förutsättningar för tänsten 
som kyrkoherde. Därmed finner AD att något missgynnande på grund av kön inte 
förekommit, därför finns ingen anledning för AD att gå in på 16 § JämL. 
 
 
Domslut 
 
Arbetsdomstolen avslår JämO:s talan.  
 
 
Fall 2 – AD 1997 nr 69 
 
Parter 
 
B.S-W. i Solna mot Staten genom Justitiekanslern. 
 
En kvinnlig domare känner sig diskriminerad när en manlig kandidat anställs på 
en domartjänst i EG-domstolen. Den kvinnliga domaren stämmer staten på 
skadestånd enligt 16 § och 25 § JämL, eftersom hon anser att hon har bättre 
meriter än mannen som fått anställningen. Tingsrätten dömer i en s.k. mellandom, 
där det beslutas att kvinnan inte har rätt till skadestånd på grund av att 
bestämmelserna i JämL inte är tillämpliga i detta fall, då det handlar om en 
domartjänst i EG-domstolen. Kvinnan överklagar domen till AD. 
 
 
Domskäl 
 
AD finner att tingsrätten gjort en felaktig bedömning, då ett förhandsavgörande i 
frågan ej inhämtats från EG-domstolen. 
 
 
Domslut 
 
Tingsrättens mellandom undanröjs och ärendet återförvisas till tingsrätten för 
vidare behandling. 
 
 
Fall 3 – AD 1999 nr 103 
 
Parter 
 
B.S-W. i Solna mot Staten genom Justitiekanslern.  
 
Parterna har tidigare varit i AD i detta ärende (AD 1997-69) och fallet blev då 
återförvisat ner till tingsrätten. Tingsrätten har nu fått till stånd en ny dom där 
utfallet blev att kvinnan hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än mannen. 
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Tingsrätten anser att kvinnan inte hade bättre sakliga förutsättningar för tjänsten 
än mannen. Kvinnan överklagar tingsrättens dom till AD.  
 
 
Domskäl 
 
Ingen har opponerat sig mot att mannen faktiskt har en liknande bakgrund som 
domare i EG-domstolen normalt har. De meritkrav som staten angivit för tjänsten 
diskriminerar inte kvinnor, även om det finns betydligt fler män än kvinnor med 
sådana kvalifikationer.  
 
 
Domslut 
 
AD finner inte att någon könsdiskriminering har ägt rum och därför fastställs 
tingsrättens dom.  
 
 
Fall 4 – AD 2002 nr 45 
 
Parter  
 
JämO mot Landstinget Västmanland i Västerås. 
 
En gravid kvinna söker arbete som barnmorska på en enhet som drivs av 
Landstinget i Västmanland. En annan kvinna anställs på tjänsten och den gravida 
kvinnan åberopar könsdiskriminering, eftersom hon känner sig förbigången och 
anser att hon har bättre sakliga förutsättningar för arbetet.  
 
 
Domskäl 
 
AD gör bedömningen att den gravida kvinnan har bättre sakliga förutsättningar 
för tjänsten än den kvinna som anställdes på tjänsten. Vidare gör AD 
bedömningen att Landstinget har undvikit att anställa den gravida kvinnan av 
någon orsak. Hon har de meriter som efterfrågas i platsannonsen, men trots det 
blev hon inte utvald ur den första gruppen av sökanden. Kvinnan som fick 
anställningen fanns inte med bland de första sökandena, utan inkom med en 
intresseanmälan först efter det att Landstinget beslutat att vidga antalet sökande 
till tjänsten.  
 
 
Domslut 
 
Arbetsgivaren döms till att betala den gravida kvinnan femtiotusen kr i allmänt 
skadestånd.   
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Fall 5 – AD 2004 nr 8 
 
Parter 
 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering mot Malmö kommun. 
 
En iransk kvinna söker arbete som introduktionssekreterare vid en 
stadsdelsförvaltning. Kvinnan blir inte kallad till intervju och tjänsten tillsätts av 
en ung man. Kvinnan kontaktar kommunen och ber om att få kopior på 
meritförteckningarna för de sökanden som blev kallade till intervju för att kunna 
avgöra om hon blivit utsatt för diskriminering. Efter att haft problem med att få 
kommunen att lämna ut handlingarna och inte fått stöd från sitt fackförbund, 
vänder kvinnan sig till diskrimineringsombudsmannen (DO), för att få hjälp att få 
ut handlingarna.  

DO kontaktar kvinnans fackförbund med en förfrågan om de avser att företräda 
henne rörande etnisk diskriminering, samt att få ut en lista på meriter för de 
sökanden som blev kallade till intervju. Cirka två månader senare fick DO listan 
och fackförbundet meddelade att de inte har för avsikt att företräda kvinnan i 
tvisten. För att kunna väckan tala måste DO göra det inom tidsfristen på sex 
månader från det att fackförbundet fått kännedom om att kvinnan anser att hon 
blivit diskriminerad.  

DO anser att talan väckts inom tidsfristen medan kommunen bestrider detta 
och hävdar att kvinnans fackförening, redan innan DO tog kontakt med dem, 
visste att kvinnan känt sig diskriminerad. Enligt DO har kommunen gjort sig 
skyldig till direkt diskriminering enligt lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet och 15 §, 17 § och 54 § JämL. 

Eftersom parterna tvistar om när tidsfristen för preskription ska börja löpa så 
kommer AD att göra en mellandom, där det avgörs om talan har väckts av DO 
inom tidsfristen. 
 
 
Domskäl 
 
AD anser att kvinnans fackförening har haft kännedom om att kvinnan känt sig 
diskriminerad längre tid än sex månader innan DO väckte talan i målet. DO har 
därför inte väckt talan inom föreskriven tid och har därigenom förlorat rätten till 
talan på grund av preskription. 
 
 
Domslut  
 
DO har förlorat sin rätt till talan på grund av preskription. 
 
 
Fall 6 – AD 2004 nr 44 
 
Parter 
 
JämO mot Staten genom Arbetsgivarverket. 
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En kvinnlig polis söker en tjänst som kommissarie vid en polismyndighet och 
tjänsten går till en manlig sökande. JämO hävdar att kvinnan har bättre sakliga 
förutsättningar för tjänsten än mannen och därför har hon blivit utsatt för direkt 
diskriminering enligt 15 och 17 § § JämL. Staten bestrider detta och hävdar att 
kvinnan och mannen inte befinner sig i en likartad situation, då mannen har klart 
bättre meriter än kvinnan.  
 
 
Domskäl 
 
AD beslutar att kvinnan och mannen inte befann sig i en likartad situation vid 
tillsättningen av tjänsten och därför har kvinnan inte blivit utsatt för 
könsdiskriminering. 
 
 
Domslut 
 
AD avslår JämO:s talan. 
 
 
Fall 7 – AD 2005 nr 69 
 
Parter 
 
Kyrkans Akademikerförbund mot Svenska kyrkans Församlingsförbund och 
Häverö och Singö församlingars kyrkliga samfällighet i Hallstavik. 
 
Den kyrkliga samfälligheten utannonserar en vakant tjänst som kyrkoherde. Vid 
slutintervjuerna har en man och två kvinnor valts ut som kandidater och slutligen 
anställs mannen på tjänsten. En av kvinnorna känner sig diskriminerad då hon 
anser att den kyrkliga samfälligheten önskade anställa en man som kyrkoherde 
och att hon har bättre sakliga förutsättningar för tjänsten än mannen. Den kyrkliga 
samfälligheten bestrider detta.  
 
 
Domskäl 
 
AD finner vid jämförelse av kvinnan och mannens meriter att de båda får anses ha 
befunnit sig i en ”likartad situation” i JämL:s mening. 
AD gör även bedömningen att samfälligheten bevisat att de anställt mannen för att 
han har en ledarstil som samfälligheten föredrar samt har personliga egenskaper 
som väger tungt. Hans person passar väl in i arbetsplatskulturen och han anses 
kunna driva verksamheten på det sätt som den kyrkliga samfälligheten önskar. AD 
anser att detta är sakliga och motiverade skäl för att anställa mannen i stället för 
kvinnan. Någon diskriminering av kvinnan på grund av kön har därför inte 
förekommit.  
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Domslut  
 
Arbetsdomstolen avslår Kyrkans Akademikerförbunds talan. 
 
 
Fall 8 – AD 2005 nr 87 
 
Parter 
 
JämO mot Teknikarbetsgivarna och Volvo Personvagnar Aktiebolag i Göteborg. 

En kvinna som söker anställning i Volvo Personvagnars fabrik C nekas 
anställning med hänvisning till att hennes längd understiger, den av Volvo satta 
minimigränsen, på 163 cm. Hon har även i ansökningshandlingarna angivit att 
hon är intresserad av arbete i Volvos A och B fabriker, men hennes ansökan har 
blivit bortgallrad av Volvo, då hon inte klarade kravet på längd i C-fabriken. 
Volvo förklarar att personer under 163 cm måste anta sådana arbetsställningar så 
arbetsskador lätt uppstår. JämO som företräder kvinnan anser att hon blivit 
indirekt diskriminerad enligt 16 och 17 § § JämL då regeln särskilt missgynnar 
kvinnor eftersom en väsentligt större del kvinnor än män har en kroppslängd som 
understiger 163 cm. 

 
Domskäl 
 
AD bedömer att Volvo gjort sig skyldig till indirekt diskriminering gällande  
C-fabriken på grund av kravet på längd. Volvo anser att kvinnan inte varit 
arbetssökande till A och B fabrikerna, eftersom rekryteringen där i regel sker 
internt. Under perioden för hennes ansökan rekryterade dock alla tre fabrikerna 
externt. AD gör därför bedömningen att Volvo gjort sig skyldig till diskriminering 
enligt 17 § 1 punkten, eftersom de gallrat bort hennes ansökan med hänvisning till 
längdkravet.  
 
 
Domslut  
 
Arbetsgivaren döms att betala kvinnan fyrtiotusen kr i allmänt skadestånd. 
 
 

5.8 Bevisbörda 
 
Från och med 1 januari 2001, avskaffades JämL:s presumptionsregler, i fråga om 
bevisbörda till förmån för en anpassning till EG-rättens bevisbördedirektiv. 
Direktivet fastställer att parterna har en delad bevisbörda, som innebär att den som 
anser sig diskriminerad, i till exempel en rekryteringsprocess, ska lägga fram 
sådana fakta, om det finns anledning att anta arbetsgivaren har missgynnat 
personen och att missgynnandet beror på kön.51 När en arbetstagare eller 
arbetssökande presenterar sådana fakta, är det frågan om ett så kallat prima facie-
                                                 
51 Göransson Håkan, Diskrimineringslagarna, s 46.  
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fall. Begreppet kommer från EG-rätten och det betyder att uppgifterna, som 
presenteras pekar på att diskriminering synes föreligga. Det är sedan upp till 
arbetsgivaren att bevisa att tillsättningen ej är könsrelaterad. Om arbetstagaren 
eller arbetssökanden inte kan påvisa diskrimineringens antaglighet på 
arbetsgivarens motargument, kan diskriminering avfärdas. Rättstillämpningen av 
kravet på antaglighet, kommer sannolikt att bli upp till domstolen att bedöma från 
fall till fall, då en normalisering kan bli svår att uppnå.52 

Antaglighet är ett klart lägre beviskrav än det tidigare, då omständigheter 
avseende diskriminering skulle vara styrkt. Innan ändringarna av bevisbördan, 
som trädde i kraft den 1 januari 2001, prövade domstolen om den som ansåg sig 
diskriminerad hade bättre sakliga förutsättningar, än den av motsatt kön som 
erhöll tjänsten. Om det då blev bevisat, att den som förbigåtts, hade bäst för 
tjänsten avsedda meriter, gick domstolen vidare i sin prövning om diskriminering 
förekommit. Utredning om ”bättre sakliga förutsättningar” kräver, enligt 
Arbetsdomstolens erfarenheter av tillämpningen av 16 § JämL, ett omfattande och 
tidsödande arbete, både före och under rättegången. Det hade också visat sig att 
det blivit allt svårare för en arbetssökande att påvisa bättre förutsättningar.53 

Utformning av annonser för lediga tjänster, har utvecklats till att bli mindre 
preciserade med avseende på kvalifikationskrav. Istället formuleras de allmänt 
med krav på personliga egenskaper, som till exempel ”social kompetens” och 
”personkemi”. Hur en arbetsgivare bedömer de sökande på deras personliga 
egenskaper, är faktorer som är svåra att bevisa vid en rättslig prövning. 
Bevisbördedirektivet tar sikte på den antagligt diskriminerande handlingen från 
arbetsgivarens sida och tar mindre hänsyn till de arbetssökandes meriter.54 

 Avskaffandet av presumtionsregeln innebär en viss lättnad i bevisningen för 
den diskriminerande.55  
 
 

5.9 Positiv särbehandling 
 
I den 17 § 2 p. JämL anges att förbudet mot diskriminering inte gäller om 
särbehandlingen ”är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet”. 
Positiv särbehandling kännetecknas av att en person får förtur till anställning, på 
grund av att han eller hon tillhör det underrepresenterade könet på arbetsplatsen.56  
Detta kallas för positiv särbehandling och arbetsgivaren kan bara utnyttja denna 
möjlighet om det finns stöd till exempel i företagets jämställdhetsplan eller i ett 
annat personalpolitiskt beslut.57 

Den som särbehandlas positivt måste naturligtvis ha tillräckliga kunskaper för 
att klara av det arbete som tillsättningen gäller. Det underrepresenterade könet får 
dock inte särbehandlas per automatik, utan alla sökandes meriter måste bedömas 
och utvärderas oavsett kön.  

 
 

                                                 
52 Prop. 1999/2000:143, s 51 f. 
53 A prop, s 52. 
54 A prop, s 52. 
55 Göransson Håkan, Diskrimineringslagarna, s 40. 
56 Lerwall Lotta, Könsdiskriminering, s 334. 
57 A a s 33. 
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5.10 JämO 
 
Alla diskrimineringslagar har en ombudsman och dennes uppgifter är bland annat 
att se till att lagen efterlevs.58 JämO gör detta tillsammans med 
Jämställdhetsnämnden, som också har en betydande roll i sammanhanget. Den 
nuvarande JämO heter Claes Borgström och är en tidigare känd 
brottsmålsadvokat. JämO fungerar även som ett stöd för arbetsgivare i samband 
med rekrytering, för att lättare kunna undvika de fallgropar som leder till att 
arbetsgivaren bryter mot diskrimineringslagstiftningen.59 Som arbetsgivare är det 
inte alltid lätt att hålla sig uppdaterad på regler och förändringar i arbetsrättsliga 
lagar, samt regler som gäller inom EG-rätten. 
 
 

5.11 Rekryteringsprocessen 
 
Vi visar en kartläggning över hur rekryteringsprocessen ser ut och vilka lagregler 
som spelar in vid respektive punkt. Vad bör arbetsgivaren tänka på? 

I JämO:s projekt Glashuset, visar undersökningar att nyrekrytering ofta sker 
utan att arbetsgivaren funderar på, om tjänsternas kravspecifikationer är objektiva 
och könsneutrala. Det saknas också ofta en tydlig rekryteringsstrategi. 
Erfarenheten från JämO:s sida är, att målformuleringar i arbetsgivarnas 
jämställdhetsplaner, inte genomförs eller följs upp, utan stannar vid att vara rena 
skrivbordsprodukter.60 

Undersökningen pekar också på vikten av att ha en bra fördelning mellan 
könen i en rekryteringsgrupp. Rekryteringsgruppen har som uppgift att utforma 
tjänstebeskrivning, kravprofil, annonsering, urvalsprocessen, intervju samt beslut 
om anställning. Könsfördelningen innebär en bra blandning av olika erfarenheter 
och förutsättningar, vilket är en viktig del i arbetet, med att nå en jämställd 
fördelning mellan kvinnor och män på en arbetsplats.61 

 
 

5.11.1 Tjänstebeskrivning 
 
Ett viktigt första steg i rekryteringsprocessen, för att säkerställa att inte 
rekryteringen diskriminerar någon, är att analysera innehållet i tjänsten och 
utforma en tjänstebeskrivning. Man tvingas då tänka igenom om arbetet utförs på 
ett effektivt sätt idag eller om det kan utföras bättre genom till exempel deltid, 
mer flexibel arbetstid eller distansarbete. Ett grundligt genomfört arbete på att 
beskriva innehållet i tjänsten, ökar sannolikheten att den bäst lämpade personen 
erhåller tjänsten. En bristfällig beskrivning av tjänsten kan innebära att någon 
mindre lämpad person erhåller tjänsten eller att andra mycket lämpade, inte ens 
ansöker om tjänsten.62 
 

                                                 
58 se Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen. 
59 JämO, Rekrytera utan att diskriminera, s 6. 
60 JämO, Glashuset – 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering, s 2. 
61 A a s 12 f. 
62 JämO, Rekrytera utan att diskriminera, s 36. 
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5.11.2 Annonsering 
 
Det är väldigt viktigt att arbetsgivaren lägger ner mycket arbete på själva 
platsannonsen, så att tjänsten beskrivs så korrekt som möjligt. Detta ligger till 
grund för att de mest lämpade personerna söker tjänsten.  
Att arbetsgivaren stämmer av att annonsens beskrivning är i överensstämmande 
med verkligheten, är ett sätt att säkerställa att inte utformningen särbehandlar 
något av könen. Ett alternativ vid framtagandet av en platsannons är, att utgå från 
en kravprofil, där arbetsgivaren anger vilka önskade meriter och personliga 
egenskaper som krävs för arbetet.  

Annonsen för en vakant tjänst eller arbete ska utformas på så sätt att den inte 
diskriminerar någon av könen. Vad som skrivs i annonsen är mycket viktigt då 
den senare kan granskas av domstol i en eventuell diskrimineringstvist. Man bör 
kunna utläsa av annonsen att tjänsten kan sökas av både män och kvinnor, samt 
undvika att skriva yrkesbeteckningar med till exempel en feminin form. Exempel 
på indirekt diskriminering i en platsannons kan vara att ange en viss längd 
exempelvis 180 cm, då det inte finns så många kvinnor, som innehar den 
längden.63 

Det är viktigt för arbetsgivaren att nå ut till så många sökande som möjligt. En 
skyldighet som arbetsgivaren har, är att anmäla ledig tjänst som avser att vara mer 
än 10 dagar, till den offentliga arbetsförmedlingen. Detta reglerar lag (1976:157) 
om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats, till den offentliga 
arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har en platsbank där alla lediga tjänster, 
som regleras under ovanstående lag redovisas. Annonsering i dagspress gynnar 
även samma möjligheter för båda könen och även att arbetsgivaren får  tillgång 
till lämpliga sökanden. Även riktad annonsering kan förekomma, speciellt i 
samband med underpresenterade grupper.64 

Många annonser är dock fortfarande olika utformade beroende på om de 
beskriver traditionellt manliga, respektive kvinnliga yrken. I SOU 2004:43 
granskades några platsannonser på AMS hemsida. De ”manliga” yrkena beskrivs 
oftare i funktionella termer, medan de ”kvinnliga” yrkena oftare beskrivs i termer 
som pekar på mjuka värderingar.65 
 
 
5.11.3 Urval till intervju 
  
Arbetsgivaren bör kalla alla med tillräckliga meriter för tjänsten till intervju. Görs 
inte det så kan det vara fråga om diskriminering. En arbetssökande måste kunna 
bevisa att han eller hon verkligen har sökt arbetet.  

För att rättvist kunna rangordna de sökande, måste deras meriter mätas mot den 
kravprofil, som angetts för tjänsten. Rekryteringsgruppen skall också bestämma, 
vilken vikt de olika kriterierna i kravprofilen skall ges. Kriteriernas tyngd är ett 
viktigt hjälpmedel i urvalsprocessen, då flera av de sökande uppfyller kriterierna. 
De med högst rankade meriter i det kriteriet, som arbetsgivaren bestämt, skall 
väga tyngst, bör då ingå bland de sökande som väljs ut till intervju.66 

                                                 
63 A a s 47.  
64 A a s 48. 
65 SOU 2004:43, s 166. 
66 JämO, Rekrytera utan att diskriminera, s 54 f. 
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För att säkerställa ett objektivt urval, kan en värderingsmall för de sökandes 
meriter vara ett viktigt hjälpmedel. Värderingsmallen bör specificera, vilka 
baskunskaper som är ett krav för att kunna klara av arbetet. Mallen bör också 
fastställa hur man skall se på meriter som är av överkvalificeringskaraktär. Om 
exempelvis engelska är en av baskunskaperna, skall en doktorsexamen i engelska 
ges extra meritvärde? Frågor som denna bör vara tydliggjorda i 
meritvärderingen.67  
 
 
5.11.4 Intervju 
 
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att intervjuerna utförs så att ingen 
diskriminering förekommer. Utbildning och träning i undvikandet av 
diskriminering i urvalsmetoder och intervjuteknik av de som skall genomföra 
intervjuerna, är därför av största vikt. Under intervjuerna bör arbetsgivaren se till 
att alla meriter som är relevanta för den sökta tjänsten diskuteras och slutsatserna 
av intervjun skall bestå av en bedömning av den arbetssökandes svar, som är 
baserat på fakta och inte på subjektiva antaganden. Om en intervju har genomförts 
korrekt har den arbetssökandes kvalifikationer framkommit på ett bra sätt och 
kommer utan diskriminering att bedömas korrekt.68 

För att öka möjligheterna till ett rättvist beslut grundat på den information som 
framkommer via ansökningshandlingar och intervjuer, bör en grupp av personer 
sköta intervjuerna. Intervjugruppen bör bestå av en mix av både kvinnor och män 
i olika åldrar. I större företag är denna möjlighet större än i små företag. 
Arbetsmarknaden är dock fortfarande könssegregerad, vilket innebär att det på 
vissa arbetsplatser kan vara svårt att uppnå en bra fördelning av medlemmar i 
intervjugruppen. Vid chefsrekryteringar är det viktigt att se till att kvinnor ingår, 
eftersom det ännu råder mansdominering på chefsnivå.69 

Förberedelserna inför en intervju är en viktig fas i rekryteringsprocessen. Alla 
skall ha bilden klar för sig vilka arbetsuppgifter tjänsten består av och den 
kravprofil som ställts. Dessa uppgifter bör redan sedan tidigare i processen vara 
formulerade. De frågor och ämnesområden som skall diskuteras bör listas för att 
endast relevanta frågeställningar skall behandlas. Frågor om den sökandes 
civilstånd, barn, familj eller liknande personliga omständigheter skall inte ställas. 
Detta för att inte riskera antaganden om kvinnor och mäns olika roller i till 
exempelvis familj, påverkar bedömningen av den sökandes lämplighet för 
tjänsten. Frågor om antal barn, dess ålder samt planering av graviditeter kan 
dessutom användas som bevisning till en upplevd diskriminering av någon som ej 
erhållit tjänsten.70 
 
 
5.11.5 Tillsättning 
 
Arbetsgivaren ska välja den av de sökande som bäst matchar behovet i företaget  
och har tillräckliga kunskaper för arbetet. Finns det en jämställdhetsplan, som 
anger att företaget strävar mot att anställa fler av ett viss kön, får positiv 

                                                 
67 A a s 56.  
68 A a s 62 f. 
69 A a s 63. 
70 A a s 64 f. 
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särbehandling tillämpas. Har inte arbetsgivaren stöd för att tillämpa detta i 
rekryteringsprocessen men gör det ändå, så är det fråga om diskriminering och 
inte positiv särbehandling.  
 
 
5.11.6 Rekryteringsföretag 
 
Om en arbesgivare inte själv vill hantera rekryteringsförfarandet, kan detta 
överlåtas till ett rekryteringsföretag, som ska ta fram lämpliga sökanden eller 
kandidater till det lediga arbetet. Ansvaret för diskriminering ligger dock inte på 
rekryteringsföretaget, utan stannar hos arbetsgivaren, då han har det yttersta 
ansvaret för rekryteringen och slutligen kommer välja vem som ska tillsättas.71  
 
 

5.12 Mellerudsmodellen 
 
Melleruds kommun införde under hösten 2002 en rekryteringsmetod som går ut 
på att avidentifiera ansökningshandlingar så att de sökande blir anonyma. Inga 
uppgifter om namn, ålder, kön eller etnicitet finns tillgängliga för de personer som 
ska göra urvalet av vilka sökanden som ska kallas till intervju. Melleruds kommun 
är den första arbetsgivaren i landet, som har tillämpat denna modell och därav 
namnet ”Mellerudsmodellen”. Modellen ska hjälpa de offentliga arbetsgivarna att 
hålla sig till kravet på saklighet och inte låta annan information påverka vem som 
blir kallad till intervju. 
 
 
5.12.1 Offentlig utredning av avidentifierade jobbansökningar 
 
Den 11 januari 2006 presenterade regeringen en statlig offentlig utredning (SOU) 
angående avidentifierade ansökningshandlingar.72 Mellerudsmodellen nämns här 
som ett exempel på ett system och koncept som har spridit sig till flera offentliga 
förvaltningar i Sverige.73 Avidentifieringen av ansökningshandlingarna är i 
huvudsak till för att förhindra medveten och omedveten särbehandling på grund 
av etnicitet och bidra till att öka mångfalden inom den statliga sfären, men 
metoden minskar även risken för könsdiskriminering.74  

I utredningen finns ansökningsblanketter för Melleruds och Norrköpings 
kommun bifogad och de arbetssökande skall ange vilken befattning som söks och 
vilka betyg samt meriter som han eller hon innehar.75 Ansökningshandlingen får 
ett referensnummer, och baserat på dessa uppgifter väljer sedan arbetsgivaren ut 
vilka kandidater, som är mest intressanta att kalla till intervju. Efter detta fortlöper 
rekryteringsprocessen med sedvanliga intervjuer och andra urvalsmetoder.  

De sökande som blir kallade till intervju har de meriter som arbetsgivaren 
angivit i kravprofilen för arbetet. Rekryteringsarbetet blir mer kvalitativt och 
tillämpandet av en sådan rekryteringsmetod behöver nödvändigtvis inte medföra 

                                                 
71 Prop. 1999/2000:143, s 46. 
72 SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald. 
73 A a s 41 ff. 
74 A a s 125 f. 
75 A a s Bilaga 3 & 4. 
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något större administrativt merarbete. Det är dock viktigt att det läggs tid på att 
noga utarbeta en kravprofil, som de sökandes meriter ska jämföras med för att 
metoden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och ge ett bra resultat.76 

Metoden eliminerar inte rasism eller är någon garanti för att arbetsgivaren inte 
diskriminerar någon arbetssökande, men många personer med goda meriter, som 
annars kanske inte blivit kallade till intervju, på grund av olika orsaker får nu 
chansen. 

Utredningen visar inte på några klara nackdelar vid tillämpning av denna 
metod vid anställning. Det finns fortfarande ingen forskning eller systematisk 
utvärdering av effekten av en sådan metod. Utredningen bedömer dock att 
metoden med stor sannolikhet bidrar till att uppfylla arbetsgivarens målsättning 
med rekryteringen, samt att minska risken för särbehandling.77 

Utredningen påpekar att metoden inte är obligatorisk utan det är upp till varje 
myndighet att avgöra om den ska tillämpas eller inte.78 

 
 

5.13 Offentliga sektorn 
 
5.13.1 Kommuner och landsting 
 
Kommuner och landsting är per definition juridiska personer i rättslig mening. De 
kan följdaktligen äga och förvalta fast och lös egendom, teckna avtal, anställa 
personal, iträda sig skulder och inneha fordringar samt ställas inför domstol. Ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv, liknas i och med detta, en kommun eller landsting med 
ett privat bolag. En grundläggande olikhet är dock att en kommun eller landstings 
förekomst är reglerat genom lag. RF 1 kap 1 § reglerar att det svenska folkstyret 
skall säkerställas, genom bland annat ett kommunalt självstyre.79 

En annan skillnad mellan kommuner och landsting och privata bolag är att 
kommunerna enligt RF 1 kap 7 § har rätt att debitera skatt för sina tjänster. 
Liknande makt har inte givits någon annan juridisk person. Kommuner och 
landsting definieras på grund av dessa speciella egenskaper som ”offentligrättsliga 
juridiska personer”. Dess existens och former för verksamheten är därmed 
reglerad via den offentligrättsliga lagstiftningen. Som arbetsgivare skall dock 
kommunerna i mångt och mycket lyda under samma civilrättsliga regler som 
andra organisationer.80 

  
 

5.13.2 Staten 
 
Jämfört med arbetsrätten inom den kommunala sektorn och den privata sektorn, är 
den statliga arbetsrätten mer komplicerad och länkad med flertalet olika 
rättssystem. Inom den statliga sektorn består arbetsrätten av en kombination av 
arbetsrätt, arbetsmiljörätt, offentlig rätt och förvaltingsrätt.81 En omständighet som 

                                                 
76 A a s 104. 
77 A a s 122. 
78 A a s 126. 
79 Andersson Anderz, Kommunal arbetsrätt, s 20. 
80 A a s 21. 
81 Andersson Anderz, Arbetsrätten i staten, s 19.  
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bidrar till den ökade komplikationen är svårigheten att definiera begreppet staten. 
Staten är inte som kommuner, landsting och privata bolag, rättsligt definierad utan 
den är ett resultat av en lång historisk process.82 
 
 
5.13.3 Begränsningar i den fria antagningsrätten 
 
Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom kommun och landsting är 
av privaträttslig karaktär. Som vi nämnt tidigare i inledningen har arbetsgivaren i 
princip rätt att fritt välja bland de arbetssökande. Det är dock inte uteslutet att 
förhållandet mellan parterna innehåller offentligrättsliga regleringar.83 Enligt RF 1 
kap 9 § har arbetsgivaren en skyldighet att beakta allas likhet inför lagen, samt att 
iaktta saklighet och opartiskhet. Det innebär krav på objektivitet, likabehandling 
vid tillämpning av lagar och förordningar, samt förbud mot alla former av 
godtycke och illojal maktanvändning. Ovanstående reglering begränsar speciella 
situationer av allmän karaktär. Det finns också regleringar som begränsar 
arbetsgivarens fria anställningsrätt. 

LAS, diskrimineringslagarna avseende kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder 
och sexuell läggning samt 11 kap 9 § RF och 4 § lag (1994:260) om offentlig 
anställning (LOA), är exempel på lagstiftning som innehåller begränsningar för 
arbetsgivarens fria anställningsrätt.84 
 
 
 

                                                 
82 A a s 20. 
83 Andersson Anderz, Kommunal arbetsrätt, s 198. 
84 Andersson Anderz, Arbetsrätten i staten, s 135. 
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6 Analys 
 

6.1 JämL  
 
Vi har i vårt arbete redogjort för vilka paragrafer i JämL en arbetsgivare har att ta 
hänsyn till vid en rekrytering, för att undvika könsdiskriminering. Arbetsgivaren 
är skyldig att känna till och rätta sig efter de diskrimineringslagar som finns och 
därför kan det vara enkelt för en arbetsgivare att anlita ett rekryteringsföretag för 
att sköta en rekryteringsprocess med allt vad det innebär. Det är dock viktigt att 
arbetsgivaren förstår att han fortfarande har det yttersta ansvaret för att det inte 
förekommer diskriminering.  
 
 

6.2 Rättsfall 
 
Sedan JämL trädde i kraft, är det åtta fall som tagits upp i AD, som behandlat 
könsdiskriminering, varav endast två där arbetsgivaren förlorade tvisten och 
dömdes till att betala skadestånd till den diskriminerade. 

I förarbetena till JämL anges ett antal exempel på regler eller kriterier hos en 
arbetsgivare som skulle kunna missgynna det ena könet. Att endast erbjuda 
förmåner till heltidsanställda, missgynnar sannolikt fler kvinnor än män, eftersom 
det är flest kvinnor som arbetar deltid. Bestämmelser om viss längd eller annan 
fysik är också exempel på kriterier, som kan missgynna det ena könet. I AD 
2005:87 tillämpas 16 och 17 § § i lydelsen av jämställdhetslagen (1991:433) före 
den 1 juli 2005. Begreppet indirekt diskriminering bygger, som vi tidigare nämnt, 
på uttrycken missgynnande, jämförelsen och intresseavvägningen. En statistisk 
jämförelse visar att cirka 25 % av kvinnorna och endast omkring 2 % av männen 
hamnar utanför det uppställda längdkravet på 163-195 cm. Parterna är ense om att 
denna skillnad i andel kvinnor och män, är så stort att längdkravet missgynnar 
kvinnor. Kvarstår gör frågan om intresseavvägning. Arbetsgivaren hävdar att 
syftet med längdkravet är att reducera risken för belastningsskador, vilket i fallet 
bedöms som ett acceptabelt skäl till längdkravet. Däremot är tvistefrågan om 
bestämmelsen är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 

I utredningen framkommer det att det finns anställda som är under 163 cm. 
Arbetsgivaren presenterar inte någon information om hur många som faktiskt 
drabbats av belastningsskador. AD gör bedömningen att arbetsgivaren inte har 
kunnat visa att längdkravet är varken lämpligt eller nödvändigt för att reducera 
risken för belastningsskador, vilket innebär att bestämmelsen, som ger en klart 
negativ effekt för kvinnor, är otillåten. 

I tre av de redovisade fallen åberopas otillåten direkt könsdiskriminering. I AD 
2002:45 sker prövning mot JämL och dess lydelse före den 1 januari 2001. I 
denna lydelse förutsätts att könsdiskriminering förekommer endast då ett 
missgynnande sker i förhållande till en person av annat kön. Målet avser en gravid 
kvinna, som hävdar otillåten könsdiskriminering och den som getts företräde till 
tjänsten är också kvinna. AD konstaterar att reglerna om könsdiskriminering inte 
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är tillämpliga i JämL:s lydelse före den 1 januari 2001. Målet prövas vidare mot 
EG-rättens likabehandlingsdirektiv. Direktivet är inte vid tiden för målet införlivat 
i svensk rätt. Det anses dock enligt EG-domstolens rättspraxis att bestämmelser, 
som inte är genomförda i nationell lagstiftning ges direkt effekt om parterna är 
enskild och staten samt vertikal direkt effekt om parterna är enskild och någon av 
statens närstående organ. Landstinget har statens uppdrag att sköta landets hälso- 
och sjukvård, vilket enligt AD innebär att det är ett till staten närstående organ 
och likabehandlingsdirektivet ges vertikal direkt effekt. När detta står klart 
bedöms om den gravida kvinnan har bättre sakliga förutsättningar för tjänsten än 
den kvinna som anställdes. Efter utredning framkommer att den gravida kvinnans 
meriter var bäst och hon tilldömdes skadestånd för otillåten könsdiskriminering. 

I AD 2005:69 är frågan om anställningsbeslutet saknar samband med 
könstillhörighet. Det står klart att ett missgynnande har skett, genom att kvinnan 
har förbisetts i anställningsförfarandet. Efter utredning framkommer att deras 
samlade meriter bedöms vara likvärdiga. Om de inte befinner sig i en likartad 
situation kan inte diskriminering föreligga. Återstår gör begreppet orsakssamband, 
vilket innebär att arbetsgivaren skall bevisa att beslutet inte har samband med 
könstillhörighet. AD gör bedömningen att rekryteringsprocessen är tillförlitlig och 
att svaranden valt mannen på sakliga och objektiva grunder, vilket innebär att 
ingen könsdiskriminering skett. 

En jämförelse om parterna befunnit sig i en likartad situation görs även i AD 
2004:44. Vid rekrytering till statliga tjänster skall, enligt 11 kapitlet 9 § i 
Regeringsformen, avseende fästas endast till sakliga grunder såsom förtjänst och 
skicklighet. Enligt 4 § andra stycket i LOA skall skickligheten sättas främst. 
Bedömning av skicklighet görs utifrån en helhetsanalys av de arbetsuppgifter som 
tjänsten innehåller. De formulerade kraven på anställningen bestämmer vilka 
faktorer i skickligheten som skall beaktas. I detta fall bedömer AD att kvinnan och 
mannen inte befinner sig i en likartad situation. Mannens skicklighet i förhållande 
till de formulerade kraven på anställningen anses överträffa kvinnans, vilket 
innebär att ingen könsdiskriminering förekommer. 

 
 

6.3 Avidentifierade jobbansökningar 
 
Metoden med avidentifierande ansökningar verkar förenkla rekryteringsprocessen 
för de statliga arbetsgivarna, som måste ta hänsyn till 4 § LOA, som stipulerar att 
avseende bara ska fästas vid sakliga grunder och att skickligheten ska sättas 
främst. Anonymitetsutredningen menar att avidentifierade jobbansökningar är ett 
mycket bra verktyg för arbetsgivaren att använda i samband med rekrytering. 

Klara fördelar är att arbetsgivaren får lättare att göra ett urval av arbetstagare 
som ska kallas till intervju, eftersom man helt enkelt väljer de personer som 
matchar kravprofilen. Ur jämställdhetssynpunkt är detta ett utmärkt sätt att 
förhindra diskriminering av kvinnor av olika orsaker som t ex längd, ålder och 
familjesituation, samt även män i de fall det föreligger diskrimineringsrisk.  

Den allmänna sidans arbetsgivare skulle också kunna dra stora fördelar av 
detta, då risken för att omedvetet diskriminera någon, i alla fall i det första steget i 
rekryteringsprocessen, minskar radikalt. En annan mycket positiv aspekt med 
avidentifierade jobbansökningar är att personer med fina meriter som av olika 
anledningar kanske aldrig eller sällan blir kallade till intervju, får en chans att visa 
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upp sig för arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren inte har tillgång till information 
om den arbetssökandes person, kan han inte heller ha förutfattade meningar om 
hur personen är. Därför blir hans beslut av att eventuellt inte kalla en viss person 
till intervju, inte färgat av sina egna fördomar, utan beslutet blir baserat på sakliga 
grunder så som bristande meriter.  

För att knyta an till decemberkompromissen, som vi inledningsvis tog upp i 
detta arbete, kan detta ses som ytterligare en inskränkning i arbetsgivarens fria 
antagningsrätt. Tillsvidare är dock metoden med avidentifierade jobbansökningar 
helt frivillig för arbetsgivaren att använda.  

 
 

6.4 Fri antagningsrätt? 
 
Har då arbetsgivaren fortfarande något som kan klassificeras som fri 
antagningsrätt? Det ligger nära till hands att säga nej på den frågan på grund av 
alla de bestämmelser som reglerar diskrimineringsområdet idag. Man får lätt 
intrycket av att arbetsgivaren, speciellt på den statliga sidan, är tvungen att 
anställa den som är mest kvalificerad för jobbet. Man får inte glömma att det 
faktiskt är arbetsgivaren själv som väljer i slutändan och han aldrig är tvingad att 
anställa någon. Många företag har idag slimmade organisationer som är beroende 
av att alla pusselbitar passar, och därför har social kompetens blivit ett viktigt 
begrepp i sammanhanget.  

Arbetsgivaren har alltså fortfarande fri antagningsrätt men har även ett antal 
undantag att rätta sig efter.  
 
 

6.5 Positiv särbehandling 
 
Arbetsgivaren är enligt lagen skyldig att vidta aktiva åtgärder för att främja 
jämställdheten i arbetslivet. Att ha en jämställdhetsplan som ger en honom rätt att 
använda sig av positiv särbehandling, är ett sätt utjämna könsskillnader på 
arbetsplatsen. Positiv särbehandling är diskriminerande, i det enskilda fallet men 
är tillåtet, för att uppnå det högre syftet med jämställdhet, och det finns stöd för 
detta i EG-rätten. De EG-domar som vi tidigare tagit upp i detta arbete visar att 
positiv särbehandling får förekomma så länge som ingen automatiskt ges 
företräde. Alla sökanden ska beaktas med hänsyn till meriter, erfarenheter och 
personliga egenskaper.  
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7 Egna kommentarer 
 
Att rekrytera nya medarbetare är ingen lätt process. Det är en balansgång mellan 
olika lagar för att inte diskriminera någon och samtidigt anställa en kandidat, som 
både har den rätta kompetensen, samt passar in i företaget. Det ligger i 
arbetsgivarens intresse att anställa den person, som har de bästa 
kompetensmässiga förutsättningarna för att klara av arbetsuppgifterna.  

Detta kan dock vara en svår balansgång för ett företag, speciellt om det är ett 
mindre företag, där det är ännu viktigare att personen i fråga, inte bara har 
kompetensen som behövs, utan även har en personlighet som fungerar väl i 
företaget som helhet. Det vill säga, företaget gör i viss mån en godtycklig eller 
subjektiv bedöming som inte bara baserar sig på individens kompetensprofil, utan 
även på företagets behov av att få ”rätt” person i motsats till lagstiftningens 
intentioner om att inte diskriminera någon. 

Möjligheten för företagare att med hjälp av sin jämställdhetsplan, kunna 
utnyttja den positiva särbehandlingen, utan att diskriminera tycker vi är positivt. 
Detta gör att företagen kan jämna ut skillnader mellan könen på ett arbetsrättsligt 
korrekt sätt i rekryteringssammanhang. Detta är speciellt viktigt inom de yrken 
där anställningar av den ena könet är i obalans. Ett kvinnodominerat yrke kan till 
exempel vara sjuksköterska och ett mansdominerat yrke militär.  

De underrepresenterade könen inom olika kategorier av arbeten, bör ha en 
rättvis chans att få ett arbete, förutsatt att bakgrunden och meriter stämmer väl in 
på företagets efterfrågan av arbetskraft. Vi anser att arbetet mot att eftersträva en 
jämnare könsfördelning vad gäller rekrytering av arbetskraft i Sverige går framåt. 

Detta gynnar alla parter i rekryteringsprocessen, eftersom arbetssökande inte 
vill bli diskriminerade i samband med en rekrytering och arbetsgivaren vill i 
allmänhet inte diskriminera någon. Det råder en ökad medvetenhet om 
jämställdhet vid rekrytering, men den är inte tillräcklig för att svara upp mot 
lagstiftningen. Jämställdhetsplaner är vanligt förekommande, men de saknar ofta 
mätbara mål och åtgärder. 

Man kan även fundera på i vilket omfattning lagstiftningen även skulle kunna 
adressera internrekrytering inom både offentlig förvaltning och allmänna företag.  

I dagens ganska orörliga arbetsmarknad, med relativt liten extern rekrytering, 
och med stora krav på intern effektivisering, sker mycket interna rekryteringar.  

Vi tror att ”Mellerudsmodellen” kan underlätta för arbetsgivare att rekrytera 
rätt person till rätt plats. Naturligtvis tror vi inte att arbetsgivare i första hand 
medvetet diskriminerar sökanden med utlandsklingande namn, en kvinna i 
barnafödande ålder eller en person som lever i ett homosexuellt förhållande. Vi 
ställer oss positiva till denna typ av första utgallring till intervju och tror att detta 
kommer att gynna alla grupper som diskrimineringslagarna ska skydda.  

De största fördelarna ur företagets synvinkel bör vara att rekryteringen blir mer 
effektiv. Under det första gallringen till intervju så väljs kandidater som har rätt 
kompetens enligt företagets egen utarbetade kravprofil för tjänsten. Under 
intervjuerna har arbetsgivaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om de 
sökandes personliga egenskaper och sociala kompetens. Därefter anställs den 
person som passar bäst för tjänsten. Även om metoden skyddar arbetsgivaren från 
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att omedvetet diskrimineria någon så måste han givetvis ta hänsyn till 
diskriminieringslagstiftningen i resten av rekryteringsprocessen.  

Kan det vara så att vissa platsannonser har en tendens att beskriva 
kvinnodominerade arbeten i enklare termer, samt mansdominerade arbeten som 
ganska svåra, med bra utvecklingsmöjligheter. 

AD synes enligt vår mening, i dom 2005:87 avseende indirekt diskriminering, 
betona vikten av de faktiska förhållanden som råder hos arbetsgivaren. I detta fall 
kunde inte arbetsgivaren motivera bestämmelsens lämplighet och nödvändighet. 
Syftet med en bestämmelse, i det här fallet ett längdkrav, kan ur arbetsgivarens 
synvinkel vara formulerat endast på grund av säkerhets- eller andra 
arbetsmiljöskäl. Bestämmelsen är då motiverad av sakliga skäl. Både arbetsgivare 
och arbetstagare bör se positivt på regler, som syftar till att minska risker för 
olyckor och skador i arbetet. Problemet är dock att kriterierna inte alltid går i linje 
med diskrimineringslagstiftningen. Det förefaller inte räcka med att de fysiska 
kraven är formulerade på sakliga grunder, utan de måste också vara lämpliga och 
nödvändiga sett ur verksamhetens behov. Om arbetsgivaren kan presentera fakta 
att anställda, som inte uppfyller kriteriet har drabbats av förslitningsskador och att 
det faktiskt inte redan finns anställda som utan besvär kan utföra 
arbetsuppgifterna, torde arbetsgivaren kunna undvika en fällande dom för indirekt 
diskriminering. 

Utformning av annons eller formulering av krav för anställningen förefaller 
vara en viktig faktor vid bedömning om parterna befinner sig i en likartad 
situation. Det är framförallt kraven på de personliga egenskaperna, som tenderar 
att öka vid utformning av platsannonser. I AD 2004:44 väger de personliga 
egenskaperna tyngst vid meritvärderingen för den aktuella tjänsten. AD gör den 
bedömningen utifrån arbetsgivarens utformning av annonsen och efter intervjuer 
med kollegor till parterna. Vi ser en klar risk med denna utveckling mot större 
inslag av krav på personliga egenskaper i platsannonser samt att även AD fäster 
stor vikt vid detta. Det kan vara svårt att säkerställa att värderingen av de 
personliga egenskaperna görs på ett sakligt och objektivt sätt. Bedömning av 
tillförlitligheten i rekryteringsprocessen i ett företag, är enligt vår mening en 
viktig faktor vid avgöranden om diskriminering förekommer. Rekryteringsgrupper 
som är blandade med avseende på kön och dokumenteringsrutiner på intervjuer är 
exempel på viktiga delar, för att bedöma om meritvärderingen skett på ett sakligt 
och objektivt sätt. 
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