
Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen





Torsdag 21. august kl. 13.30 – 15.00

Sektionsmøde
 

Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen

 
(Se siderne 283-291 i Bind I)

Referent: diskrimineringsombudsman Katri Linna, Sverige
Korreferent: professor, dr.jur. Kirsten Ketscher, Danmark

Debatleder: advokat Lars Viklund, Sverige

Advokat Lars Viklund, Sverige:
Välkomna till det här sektionsmötet om etnisk likabehandling på arbets plat sen. Äm-
net är beskrivet i programmet och det finns också en frågeställning som i korthet går 
ut på; fungerar bestämmelserna om diskriminations bekämp ning eller behöver man 
ta till positiv särbehandling. Vi har ju i framför allt, Danmark, Finland och Sverige 
samma grundval för lagstiftningen, nämligen direk tivet 2000:43 för EG, och det här 
är ju också bestämmelser som Norge följer. Island, så vitt jag förstår har ingen sär-
skild lagstiftning om diskri mi ne ring i arbetslivet. Under debatten så blir det knappast 
tid att disku tera skill na der och detaljer i lagstiftningar i de här olika länderna. Där-
emot så skulle det vara, tycker jag, intressant att få vissa saker särskilt belysta under 
debatten, och då tänker jag dels på hur har domstolarna sett på det här regelverket. Vi 
vet ju att i Sverige har Arbetsdomstolen haft en ganska restriktiv praxis när det gäller 
att bedöma mål om etnisk diskriminering. Jag vet inte hur det har varit i de andra nor-
diska länderna, hur det har gått för dem som har drivit diskrimi ne rings fallen i doms-
tolarna och jag vet att Katri Linna kommer ta upp frågan om huruvida EG domstolen 
borde ha en mera aktiv roll i rättsbildningen. Det här är alltså frågan om lagstiftnin-
gens effektivitet, hur den har slagit igenom i rätts praxis. En annan fråga är; Vem skall 
föra de diskriminerades talan? Ska fack föreningen ha den ledande rollen, eller ska 
det vara en ombudsman, som i Sverige, eller ska man förbättra rättselve reglerna så 
att de enskilda ska kunna föra talan på ett effektivt sätt i domstol genom till exempel 
advokat? Ytter liga re en fråga som jag tror kommer bli berörd är den som Katri Linna 
kommer ta upp, nämligen om rekrytering inom arbetslivet alltså arbetssökandes ställ-
ning; Hur ska man säkerställa en rekrytering som inte tar hänsyn till etniska aspek-
ter? Vi har en referent som snart kommer att komma upp, det är Katri Linna. Katri 
Linna är för närvarande ombudsman inom området etnisk diskri minering i Sverige. 
Hon kommer från årsskiftet att bli ombudsman i alla diskrimine rings ärenden inom 
arbetslivet i en ny sammanhållen myndighet. Korreferent har vi professor Kirsten 
Ketscher som är professor i socialförsäkringsrätt i både Köpenhamn och Oslo och 
arbetat mycket med diskrimineringsfrågor. De kommer att hålla varsitt anförande på 
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ungefär 15 minuter, och därefter vidtar en debatt och då har jag blivit uppmanad att se 
till att alla som går in i debatten presenterar sig själva och ger kontaktuppgifter inför 
kommande dokumentation av det här, och är det någon som har till exempel ett litet 
förberett anförande så vill jag gärna att den personen ger sitt manus till debattsekre-
teraren, så kommer det sen kanske att komma i tryck. Sen är det så att referenten och 
koreferenten har privilegiet att när som helst gå in i debatten, och det finns också ett 
intresse av att den här debatten sprids så att alla nordiska länder får göra sig hörda, 
företrädare för dem, och till sist en allmän uppmaning, försök att tala långsamt och 
tydligt, så att vi alla förstår varandra på det språk som vi använder här. Diskussionen 
kommer att pågå till ungefär tio i tre. Då kommer referenten och korreferenten att ges 
tillfälle att avsluta med varsin slutreplik. Katri Linna, var så god.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna, Sverige:
Ja, jag vill gärna börja med att tacka styrelsen för att jag har fått det ärofyllda uppdra-
get att inleda diskussionen, och när jag först fick uppdraget och tittade på det etnisk 
likabehandling i arbetslivet så tänkte jag att ja, här gäller det väl hitta någon juridisk 
knäckfråga i något utav alla dessa ärenden som har vandrat ända till dom i svensk 
arbetsdomstol och penetrera kanske bevis börderegelns betydelse eller liknande. Sär-
skilt mot bakgrund av det samman hang som jag nu talar i nordiska juristmötet. Men 
så funderade jag vidare, tänkte på just temat likabehandlingen, alltså det positiva som 
man vill uppnå, och tänkte kanske att jag skulle kunna vända på perspektivet, att fak-
tiskt ställa frågan; Hur ska vi nå dit, och vad finns det för problem idag, och då kanske 
få fram en lite mera rättpolitisk diskussion i ämnet. För även om vi har få fällande 
domar om etnisk diskriminering i arbetslivet så visar ju all forskning att diskrimine-
ringen är ganska omfattande och under de senaste åren var vi ju fått väldigt mycket 
forskning från olika discipliner dessutom, från sociologiskt håll, även nationalekono-
miskt och framför allt på de nationalekonomiska forskningsslutsatserna ser man väl-
digt tydligt vilken skillnad det kan föra med sig att ha ett namn som inte klingar 
svenskt. Då undrar man ju förstås som jurist vad är problemet? Varför lyckas vi inte 
så väl i arbetsdomstolen, och det var utifrån det som jag formulerade mina teser. Är 
det så att det individuella diskrimineringsskyddet inte är tillräckligt och vad är i så 
fall, var ligger problemet? Är det i rättstillämpningen, utformningen, eller är det i 
vilken tillgång man får till skyddet som enskild individ. Och om nu inte diskrimine-
ringsskyddet, det individuella diskrimineringsskyddet räcker, behövs det någonting 
mer? Positiv särbehandling hade redan nämnts av arrangörerna som en tänkbar fråga 
att bena upp och fundera kring. Men finns det någonting annat, och där har jag i mitt 
referat ganska mycket diskuterat kring förebyggande åtgärder, det vi i Sverige kallar 
för aktiva åtgärder. Arbets giva ren har enligt lagen skyldighet att arbeta mot de diskri-
minerande struk tu rer na. Och om jag då ska återgå, eller börja med den första ändan, 
indi vid skyddet, så är det ju så att diskrimineringsombudsmannen som har funnits i 
tjugo år som haft en lagstiftning att luta sig mot i arbetslivet sedan 1994, har lyckats 
finna, vinna, ett mål i arbetsdomstolen. Drygt tio har vi fått bakläxa på, och det kan 
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ju tydas som att någonting inte fungerar. Men tittar man samtidigt på alla de anmäl-
ningar som kommer till ombudsmannen, vilka i dessa dagar är ungefär 300 varje år i 
arbetslivet, så kan man samtidigt räkna ut att väldigt många utav dem faktiskt får ett 
lyckligt slut för anmälaren, och räknar man ihop antalsvis, eftersom vi nu pratar om 
antal i domstolen så handlar det om drygt 200 ärenden som har slutat i en förlikning, 
det vill säga att det ändå finns en ganska stor mängd ärenden som får rätt. Ja, varför 
får man rätt då, där, och varför inte i rätten? Ja, alla vi juristpraktiker vet för det första 
att de bästa ärenden förliks ju alltid bort, så det är klart en anledning. Och jag tror 
också att det är en anledning som är mer värd att ta till sig än det faktum att arbetsgi-
varna generellt skulle vara så rädda för publicitet att de skriver på vad som helst. För 
ombudsmanna myndigheten agerar ju inte heller annat än på ären den där man verkli-
gen tror att det är en fråga om diskriminering. Sen kan man ju också fundera på den 
andra sidan, tillämpningen, kan det finnas brister i tillämpningen? I Sverige har vi 
haft ganska mycket diskussion redan på jämställdhetslagens område, om arbetsdom-
stolen verkligen håller sig till dem, de regelverk och den praxis och de principer som 
EG rätten och EG domstolen har lagt fast. Jag tror att det kan finnas anledning att 
tvivla på arbetsdomstolen utifrån det faktum att man kan, man tenderar att se relativt 
snävt på de situationer som skulle kunna omfattas av diskrimineringsskyddet. Jag 
skrev referatet i vintras och jag kan då till min stora glädje notera att här under som-
maren har det i vart fall kommit en dom från EG domstolen där man just resonerar 
ungefär på det sättet jag menar att man har brustit i ifrån svensk domstols sida. Näm-
ligen det som hette Feryn som kom i 10:e juli där man slår fast från EG domstolens 
sida att om en arbetsgivare utannonserar, alltså annonserar efter personal och redan i 
annonsen gör klart att man inte tänker an ställa några invandrare eller på arbetsplatsen 
och dessutom upprepar det här offentligt så kan det anses vara direkt diskriminering, 
oavsett om det finns en individ som är utpekad som offer för diskriminerande hand-
lingen. Och det är just utifrån att EG domstolen då tittar på de syften som finns bakom 
direktivet, nämligen ett inkluderande arbetsliv. Man ser på målet att man ska få fram 
ett arbetsliv som inte diskriminerar, och det är i mitt tycke annat än det resonemang 
som arbetsdomstolen FÖR som snarare utgår ifrån väldigt smala gängse arbetsrätts-
liga begrepp som är fastslagna i den nationella arbetsrätten, kring arbetsgivar-, ar-
betstagarbegreppet, och inte utifrån det större syftet med lagstiftningen som EG dom-
stolen gör. Jag har ju nämnt några exempel där i mitt referat, jag tänker inte upprepa 
dem här nu, ett par domar från arbetsdomstolen där jag tycker just att man på väldigt 
formella grunder gör sig av med ärendet, sett utifrån min synvinkel då som är den 
parten som har förlorat målet. Där tror jag att vi har en utvecklingspotential, och gi-
vetvis ligger ju då på oss som driver ärenden att se till att få en större belysning i EG 
domstolen av dem ärendena, en skugga som alltså jag själv gärna tar på mig också. 
Sen kan man ju också fråga sig om det verkligen är så att alla ärenden kommer till 
domstol som borde vara där, det vill säga, kommer alla åt sina rättigheter, och det 
handlar om tillgången till skyddet och där menar ju jag att det är väldigt viktigt att ha 
inte bara en fungera, en lagstiftning eller till och med en ombudsman man kan vända 
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sig till, det betyder ju inte att alla känner till sina rättigheter, får tillgång till dem och 
använder sig utav dem utan en väldigt viktig fråga är att man verkligen ser till att det 
finns kostnadsfria eller i vart fall väldigt låg kostnads metoder att komma åt sina rät-
tigheter, det vill säga, antingen rättshjälp via det allmänna eller via en förening, lik-
som fackförbundet, eller en specifik institution som ombudsman. Om man tittar på 
arbetslivet så är ju alla våra nordiska modeller, bygger ju huvudsakligen i alla länder 
kring fackets agerande och så är även den svenska lagstiftningen bygd och vi från 
ombudsmannens sida kan inte heller driva ärenden om inte facket först sagt nej. Men 
tittar man samtidigt på vad som händer idag på arbetsmarknaden så är det allt fler som 
är utanför och särskilt kanske yngre, om än så verkar det vara så att utlandsfödda i 
större utsträckning, i vart fall kvinnor, är organiserade än svenskfödda. Men det är ju 
en sak att om inte den tidigare tilltänkta modellen längre fungerar, då måste man 
fundera andra vägar. Ombudsmannen har ju fungerat hittills, vi har idag drygt 30 
pågående processer på etnisk diskriminering, inte alla i arbetslivet, men generellt. 
Men vi börjar också nå en gräns där det inte längre är självklart att ombudsmannen 
faktiskt driver alla tänkbara ärenden till domstol, utan här måste finnas en skärnings-
linje, där man måste hitta nya lösningar, och diskrimineringsjuridiken växer väldigt 
stor, inte bara i arbetslivet, så här tror jag att det finns ett klart behov att se över rätts-
hjälpssystemet också. Sen har jag ju berört rättigheterna, eller diskriminering i ar-
betslivet i stort. Det här är individskyddet, men räcker då individskyddet, kan man 
påvisa diskriminering i arbetslivet genom att driva ett enskilt ärende? Och där menar 
jag att det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att påvisa diskriminering och det är en 
väldigt stor skillnad om jag tittar på ombudsmannens ärenden om man jämför till 
exempel krogköer, bostadsdiskriminering och andra områden. Diskrimineringen sker 
mycket mera subtilt. Kanske inte alltid ens så att den som blir diskriminerad förstår 
det själv. Och som ett exempel på det har jag tagit upp den unge afrikanske mannen 
som kan komma med sin utländska examen från det fina engelska universitetet och 
som då betraktas som ett problem i arbetsgivarens ögon eftersom man vill ha en 
svensk examen. Men om det kommer en ung svensk man med samma examen så 
anses han vara begåvad, driftig, företagsam och kunnig i engelska. Men eftersom de 
här två personerna aldrig sammanstrålar exakt i samma rekrytering så är det väldigt 
svårt att påvisa diskriminering, utan det handlar om strukturer. Vad är det man egen-
tligen vill ha från sina anställda? Och den här typen av diskriminering är väldigt svårt 
att komma åt hur man än skulle lagtekniskt finslipa diskrimineringsskyddet, utan här 
behövs det andra åtgärder. Jag kan bara kort säga att jag tror inte på positiv särbe-
handling, med dem begränsningar också som EG rätten ställer nämligen att det måste 
vara närmast lika meriterade sökanden, så är det fråga om väldigt få fall där det skulle 
kunna ha en nytta. Och dessutom om man skulle titta hur man till exempel inom 
könsdiskrimineringsområdet har använt sig utav möjligheten så har det ju mest varit 
till gagn för mäns Som har försökt komma in på kvinnodominerade yrken och inte 
tvärsom. Så här behövs det helt annat arbete mot strukturerna och det är där jag kom-
mer in i de frågorna kring rekryteringen. Det finns olika vägar att gå, man kan göra 
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det genom att använda sig utav anonyma ansökningshandlingar, man kan använda sig 
utav krav på öppen rekrytering över lag, nätverksrekrytering vet man tenderar till att 
missgynna utlandsfödda, och en tredje väg som jag tror väldigt mycket på är att man 
faktiskt måste se över rekryteringsförfarandet i stort, alltså kvalitetssäkra hela rekry-
teringen, vilket ju givetvis är en positiv sak i sig överlag för arbetsgivaren, men som 
jag tror man måste ställa krav på tydligare i lagstiftning. Och vem ska då se till att allt 
detta efterlevs? Enligt modellen vi har idag så är det facket och jag tror också att det 
skulle kunna vara en möjlig väg framöver. Men det är ju samma sak här, facket, man 
har först i de här bestämmelserna utgått från frivillighet, men allt eftersom det visat 
sig att inte lagstiftningen har efterlevts så har man lagt på tydligare och tydligare och 
mer detaljerade krav på arbetsgivaren, lagstiftningsvägen, varav de nuvarande löne-
kartläggningsbestämmelserna i jämställdhetslagen, i Sverige, är de allra tydligaste, 
och det visar sig också när då vår Jämnställdsombudsman gör en stor granskning, att 
det finns väldigt mycket skeva löneskillnader. I en stor granskning nyligen fick 3300 
personer sina löner ändrade. Man kan fortsätta att detaljreglera, men man kan inte 
samtidigt prata om att vi har en modell där de fack- och arbetsgivarparterna ska lösa 
frågan, utan vi måste välja väg där också. De här bestämmelserna kommer att ses 
över i svensk lagstiftning inom närmaste tiden, och jag tror att vi måste ha i botten en 
lagstiftning, men det måste ju också finnas ett initiativ för fack- och arbetsgivare att 
göra upp sinsemellan så att vi får en effektiv tillsyn av lagstiftningen. En ombuds-
mannamyndighet kan aldrig växa till en gigant som kan finnas överallt och bevaka att 
lagstiftningen efterlevs, utan det måste finnas andra tillsyns funk tioner, som jag tror 
bättre sker på arbetsplatsen, i närheten av arbets giva ren som justpartsarbetet kan vara 
lämpad för. Så mina teser är alltså samman fattningsvis att lagstiftningens, att skyddet 
är i princip effektivt men måste, flera måste komma i åtnyttjande av det, måste säker-
ställa det, och att rätts tillämp ningen måste utvecklas i belysning av EG rättens utve-
ckling. Positiv särbehandling är inte en lösning för att komma från de problem vi har 
idag utan att det måste vara de strukturerna som hindrar allas likabehandling som jag 
då tror kan ske genom den typen av åtgärder som jag har pekat ut. Tack.

Advokat Lars Viklund, Sverige:
Får jag ställa en fråga bara till dig, innan du går ner. Det du sa om förbättrade, ett för-
bättrat system för rekrytering, vad vi nu kallar för rättvis rekrytering, lite fyrkantigt, 
är det en väg som man kan tänka sig genom skärpt lagstiftning eller är det en fråga 
om kollektivavtalsreglering mellan parterna, eller en kombination eller, något tredje?

Diskrimineringsombudsman Katri Linna, Sverige:
Alla de här reglerna är ju lite av en juridisk mardröm, om man försöker vara en 
exakt jurist och tillämpa dem, eftersom det är svårt att över huvudtaget utforma en 
tillräckligt exakt lagstiftning som man kan tvinga fram och ställa yrkanden om till en 
diskrimineringsnämnd om inte arbetsgivaren gör det. De utgår ju ifrån att man vill 
uppnå någonting, och det är ju ett problem, att detalj reglera utifrån det faktum. Jag 
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tycker givetvis att varje arbetsgivare generellt utifrån sitt eget bästa skulle se över 
rekryteringsrutinerna och inte, så mycket som idag, tro på den typen av hokus pokus 
som till exempel personlig lämplighet eller personkemi eller liknande begrepp som 
fortfarande används ohämmat. Men just utifrån det faktum att det är bättre att få till 
ett system eller arbetsmetoder som passar just en viss arbetsplats, det kräver alltid 
en viss anpassning och därför kan man aldrig liksom få in de här inringade lagstift-
ningen tillräckligt exakt. Därför är det här just den typen av frågor som jag tycker väl-
digt väl lämpar sig för kollektivavtalsreglering och vi har ju fått lite trevande försök 
åt att reglera diskrimineringsfrågor i kollektivavtal och det här tycker jag är typiskt 
sådan fråga där man mycket väl man skulle kunna gå väldigt långt och man kan också 
ha de väldigt arbetsplatsanknutna, de avtalen, där man just fångar upp det som finns 
där. Vilka är med att ta från rekryteringskriterierna? Vem är med i processen över 
huvudtaget? Hur går det till och hur ser intervjuerna ut? Det är en hel kedja av små 
händelser under rekryteringen där var och en utav händelserna, från framtagandet av 
kriterierna till hur man, på vilka man tar referenser, som faktiskt också innebär en 
diskrimineringsfälla. 

Professor, dr.jur. Kirsten Ketscher, Danmark:
Kære ordførende, kære referent, kære publikum. Tak fordi jeg måtte komme her i dag 
og bidrage til det her emne, som jeg synes, at Katri har åbnet på fortrinlig vis. Vi har 
foretaget en arbejdsdeling. Jeg har ikke så vældig mange indvendinger mod det, som 
Katri har sagt. Jeg føler, at der ved dette juristmøde, der er en slags opfattelse af, at 
man skal stå og duellere. Det gør vi ikke her. Det, som sker nu, er, at jeg vil se – vi er 
inden for diskrimine rings retten. Det er en ny og fremadstormende juridisk disciplin, 
og den udviser en række træk, som er interessante at diskutere. Det er dels en række 
træk ved rø rende retshåndhævelsen, som Katri har taget op, men det drejer sig også 
om, hvad er det egentlig for et problem vi diskuterer. Inden vi finder ud af, hvor dan 
vi kan gøre noget ved diskrimineringen, må vi forstå, hvad det er for en slags problem 
vi taler om. Det er dette, som jeg koncentrerer min præsentation om. Så jeg har sådan 
set ingen indvendinger mod Katris udmærkede anførende i rapporten og i dag. Så jeg 
ser, at vi supplerer hinanden. Jeg ser, at diskri mi ne ring skal behandles retligt, både 
som et indholdsmæssigt problem og som et spørgs mål om processuelle regler, og det 
ser jeg som et integreret hele. De hånd hævelsesregler, som man vælger, må adressere 
problemet, og jeg vil sige lidt om problemet. Første problem, som jeg vil pege på – 
det er også det, som Katri pegede på – det er, at der er et stort mørketal omkring dis-
kriminering. Mange ved ikke, at de diskriminerer. Endnu flere ved ikke, at de bliver 
diskri mi neret. Det vil sige, vi har et arbejde som jurister med at tilvænne vores optik 
til dette juridiske fænomen. Det er det, som jeg kalder lav sensitivitet om kring disse 
problemer. Jeg vil pege på, at mange tænker ikke på, hvorledes de taler om spørgs-
målet om etnicitet. Det, som det typisk er karakteriseret ved, er, at folk har ingen  
ond vilje. Folk ønsker ikke at diskriminere. Det er interessant. Vi står altså ikke  
med en række som udgangspunkt efter min opfattelse vældig onde personer, som 
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tænker, hvordan skal vi diskriminere så skjult og så snedigt som muligt. Sådan tænker 
folk ikke. De fleste arbejdsgivere ønsker at opføre sig ordentligt. Jeg kunne tænke 
mig at komme med et eksempel fra Rockwoolfondens forskningsenhed, som jeg har 
vældig stor respekt for. En stor dansk forskningsfond, som kommer med vældig man-
ge interessante resultater vedrørende etnicitet. Men da jeg fik deres nyhedsbrev for 
maj 2008, var der nogle af overskrifterne, som jeg følte var et eksempel på, at man 
har lav sensitivitet. F.eks. en overskrift ”Efterkommere begår ikke flere tyverier end 
indvandrere”. Nu taler vi om indvandrere som tyve, og deres efterkommere er altså 
ikke mere kriminelle end indvandrerne. Det var jo en god oplysning. En anden over-
skrift ”Minoritetsunge mere kriminelle, men mange vokser fra det”. Det er også en 
god nyhed, men jeg spekulerer på, hvor dan man oplever sådanne måder at præsentere 
dette problem på. Jeg mistænker ikke forskningsfonden Rockwool for at ville diskri-
minere, men jeg føler mig faktisk ikke overbevist om, at disse gode nyheder skulle 
bringes i denne form. Det er det, jeg adresserer som strukturel diskriminering, som vi 
altså skal hæve vores sensitivitetsniveau omkring. Først må vi diagnosticere proble-
met. Hvad er etnicitet? Hvis man kan sige det kort, så er det noget med, at vi har en 
gruppe mennesker – danskere, svenskere, nordmænd, finner – fælles sprog, fælles 
kultur, fælles historie. Og så har vi nogen med anden etnicitet. Jeg spekulerer også på 
dette udtryk, der hedder ’anden etnisk baggrund’. Der har vi allerede placeret, margi-
naliseret nogen. Lad os tænke på, hvordan vi snakker om problemet, også i en juri-
disk sammenhæng. Det jeg har gjort til brug for dette anførende har været, at jeg har 
kigget igennem en række sager fra den danske klagekomité for etnisk ligebehandling 
og det norske ligestillings- og diskrimineringsnævn. For Katri har redegjort for prak-
sis fra det svenske, og det finske håber jeg, at der er nogen, der kan bidrage med fra 
salen, om man genkender problemerne. Det første man kan spørge er, hvilke etnicite-
ter er det, som bliver diskrimineret. Hvilke andre etniciteter. Det kan jeg svare på. Det 
er stort set alt. Det er russere, det er polakker, det er – måske her i Danmark kan det 
også være svenskere, og i Sverige kan det være danskere – der er virkelig ikke vældig 
højt til taget, når det drejer sig om, at nogen har anden etnicitet. Det er et strukturelt 
fænomen, at vi kigger efter det, der adskiller os, og ikke efter det, der samler os. Det 
sker ved hjælp af det, der hedder stereotypisering. Stereotypisering er en ny juridisk 
figur, som er vældig central inden for diskrimineringsretten. Med stereotypisering 
mener vi, at man har nogle forudfattede opfattelser af, hvorledes personer er. Det kan 
meget nemt være sådan, at man generelt – har finnerne let til kniven? – muligvis, det 
ved jeg ikke – som generelt fænomen. Men det behøver ikke at være rigtigt i forhold 
til den konkrete finne, vi står overfor. Derfor ligger forbudet mod stereotypisering i at 
forlange, at hver enkelt bliver behandlet som sig selv og ikke som led i en stereotypi-
seret gruppe. Det er vigtigt at huske. Jeg vil lige nævne et ord, som jeg har – en af 
mine yndlingsaversioner – det, der hedder mangfoldighed. Det mener jeg er et meget 
tvivlsomt retligt begreb. Når man snakker om dette emne som et led i, at nu skal vi 
have mangfoldighed ind på arbejdspladsen, hvad er det så, man snakker om? Er det 
morsommere, at der er nogen, der ikke er ligesom os andre? Jeg mener, at den, som 
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kommer ind på en arbejdsplads, har lyst til at blive respekteret som en person, der kan 
bidrage til arbejds pladsen og det, som arbejdspladsen skal udføre, og ikke som et led 
i at bidrage til mangfoldigheden. Hvis man ikke har andre kvalifikationer end at være 
mangfoldig, så mener jeg, at det er en meget alvorlig sag for en arbejdsplads. Det er 
et humørord, som man anvender, men som jeg mener, er ilde anbragt i en diskrimina-
tionsretlig sammenhæng. Så vil jeg sige lidt om det, man kalder det heterogene nor-
diske samfund. Nu sidder I og tænker, ”hun har skrevet forkert – hun mener det ho-
mogene nordiske samfund” – Nej, det mener jeg ikke i det hele taget. De heterogene 
nordiske samfund, det er nemlig samfund, hvor alle de nordiske lande er vant til igen-
nem mange århundreder at have folk blandt os med anden etnicitet. Danmark, grøn-
lænderne, Sverige, stort finsk mindre tal, Norge, en samisk befolkning. Som altså har 
andet sprog, anden kultur, anden historie. Jeg mener også, når man hele tiden taler 
om, at indvandring, arbejdstagere med anden etnisk baggrund er en forstyrrelse for de 
homogene nordiske samfund, så har man også adresseret dette på en forkert måde. 
Jeg synes faktisk, at de nordiske samfund i vidt omfang har været heterogene, har 
været i stand til at håndtere, at der har været andre befolkningsgrupper. Man pålægger 
folk som nu, indvandrere, ved at kalde os homogene, at de forstyrrer en form for or-
den. Det mener jeg er en forkert måde at snakke om det her på, og samtidig har man 
måske heller ikke forstået, at vi faktisk er heterogene. Så vil jeg spørge, ”hvem dis-
kriminerer hvem?” Er det arbejdsgiveren, der diskriminerer arbejdstageren? Er det 
arbejdstageren, der diskriminerer arbejdsgiveren? Er det arbejdstageren, der diskri-
minerer arbejds tageren, og hvordan fordeler vi anden etnicitet? Det er et lidt interes-
sant spørgsmål. Der tror jeg også, vi har nogle steretyper, der kan betyde, at vi får et 
stort mørketal. Hvem er det, der diskriminerer hvem? Det er sådan set alle, der dis-
kriminerer hinanden. Det er altså ikke en stor gruppe af danskere, der diskriminerer 
en gruppe af indvandrere, f.eks. en gruppe danske arbejdsgivere, der typisk diskrimi-
nerer indvandrere. Det er almindelig kendt, at indvandrere diskriminerer hinanden, 
og jeg har faktisk et opslag fra den norske Daksavis, hvor to kvindelige pakistanske 
buschauffører fortæller, at de bliver diskrimi neret. Hvem er det, der diskriminerer 
dem? Det er mandlige pakistanske chauf fører. De synes ikke, at kvinder fra Pakistan 
skal være chauf fører. Jeg tror, at når man vil adressere en diskrimineringsretlig pro-
blematik, er det meget vigtigt at være opmærksom på det, man kan kalde krydsdiskri-
minering, d.v.s. i dette til fælde er det altså kvindekønnet og etniciteten, der betyder, 
at de bliver diskrimineret af deres egen etnicitet. I stedet for at man altid kigger efter 
to etniciteter mod hinanden, så er det inden for samme etnicitet, så vil mand lige paki-
stanske chauffører i højere grad diskriminere kvindelige paki stanske chauffører end 
kvindelige chauffører med norsk baggrund. Der er også andre krydsdiskriminerings-
felter, f.eks. alder. Jeg har nævnt et eksempel fra det norske ligestillings- og diskrimi-
neringsnævn, nr. 2, 2008, der drejede sig om en iransk læge, som ønskede at få en 
turnusstilling som kirurg ved et norsk sygehus. Det fik han ikke. Det gik i stedet for 
til to nordmænd, tror jeg, eller en svensker og en nordmand. Når man skulle forklare 
ham – han var specialist i det felt, som han søgte – og spørgsmålet var, hvorfor fik han 
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så ikke stillingen? Så lagde man vægt på, at godt nok var han specialist, men hans 
generelle kompe tence var for lille, for de andre havde også en generel kompetence, 
og så mente de også, han var for gammel, han var to år ældre end de andre, som blev 
ansat. Det norske ligestillings- og diskrimineringsnævn delte sig – tre mente, at han 
var diskrimineret på grund af etnicitet, mens to nævnte, at han var diskrimineret på 
grund af alder. Jeg vil sige, at han er faktisk blevet krydsdiskrimineret, og spørgsmå-
let er, om man overhovedet sagligt kan retfærdig gøre en aldersforskel på to år. Det 
mener jeg ikke. Det, jeg vil løfte frem som det altafgørende problem omkring anden 
etnicitet, det er sprog. Jeg synes, at alle de tilfælde, som jeg har set fra norsk, fra 
dansk praksis og dem, som Katri nævner fra svensk praksis, man er sygeligt optaget 
af, om folk kan tale norsk, dansk, svensk på tilpas højt niveau. F.eks. ligestillings- og 
diskrimineringsnævnets afgørelse nr. 19 fra 2007 drejede sig om en græsk kvinde, der 
søgte stilling som tysklærer. Hun var vældig dygtig til tysk, hvorfor fik hun så ikke 
stillingen? Fordi hun ikke kunne tale norsk. Det er altså meget vigtigt, at man kan 
norsk, for at man kan undervise i tysk. Det er logik for burhøns. I det danske ligestil-
lings- og diskrimineringsnævn, der lægger man også vældig vægt på, at folk, som 
arbejder som hjemmehjælpere og lignende, at de kan tale med de gamle. Jeg ved 
ikke, hvad de skal tale om, for de har dårlig tid til noget som helst, men det er noget, 
man lægger vægt på. Et højt sprogligt udviklet beredskab. Så er der personnavne. 
Den afgørelse, jeg nævner der fra klagekomiteen. Det drejede sig om en person, der 
søgte om en stil ling i Nordisk Ministerråd. Derfor tager jeg den med i dag. De søgte 
en, der kunne russisk, og da han var russer, mente han, at han var kvalificeret til det. 
Nej, de foretrak en, der kunne tale et nordisk sprog og russisk. Klagekomiteen mente 
ikke, at man kunne bebrejde Ministerrådet noget her. Det var selvfølgelig opmun-
trende for Ministerrådet. Så skal vi se lidt på, hvordan ret færdig gør man så sin diskri-
minering? Med direkte diskriminering siger man, ”vi ansætter ikke indvandrere”. 
Hvorfor gør vi ikke det? Kunderne vil ikke have det. Som regel har man ikke selv 
noget imod indvandrere, men kunderne har noget imod det. Der er en række afgørel-
ser fra klagekomiteen, hvor kommuner ikke vil ansætte etniske hjemmehjælpere, 
fordi det vil borgerne ikke have. De gamle bryder sig ikke om nogen, der ikke er et-
nisk danske. Det er sådan set ikke kommunen selv, men borgerne – det er ikke ar-
bejdsgiveren selv – det er kunderne. Indirekte diskrimination er som regel sprogpro-
blemer. Der var en kvinde, som ikke i Norge kunne blive ansat i det norske super-
marked Kiwi, hun skulle stille varer på hylderne. Det mente de ikke, hun kunne nok 
norsk til i det norske beskæftigelsesområde, så hun fik ikke en prak ti kantstilling der, 
selv om Kiwi mente, at det var ok for dem med det norsk, hun kunne, at stille varer 
på hylderne. Eller jeg har fundet en afgørelse fra den danske klagekomité. Der er også 
hensynet til den ansatte. Man synes, det er synd for den ansatte at blive diskrimineret. 
Man forventer en diskriminerende adfærd fra danskerne, og det vil man beskytte 
denne anden etniske hjemme hjælper imod. Katri nævnede den første egentlige afgø-
relse, vi har fra EF-dom stolen, baseret på direktiv 2043 om forbud mod ligebehand-
ling. Der siger den pågældende arbejdsgiver, ”jeg må opfylde mine kunders krav. 
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Hvis de siger til mig, jeg vil have denne bestemte vare, eller jeg vil det og det, og jeg 
så svarer, det gør jeg ikke, jeg lader alligevel disse folk komme, så siger de, jeg har 
ikke nød vendigvis brug for denne dør fra Dem. Derved ruinerer jeg min egen forret-
ning”. Det var hans forklaring på, at han havde meddelt, at han ikke an satte arbejds-
tagere med anden etnisk baggrund. Han producerede gara ge døre. Folk ville efter 
hans opfattelse ikke have nogen, der havde anden etnisk bag grund end belgisk eller 
lignende. Her drejede det sig, så vidt jeg husker, om nord afrikanere. Der siger EF-
domstolen, at den omstændighed, at en arbejds giver offentligt erklærer, at han ikke 
vil ansætte medarbejdere, der har en bestemt etnisk eller racemæssig oprindelse, ud-
gør direkte forskels behand ling ved ansættelse. Det er sådanne erklæringer, der kan 
afholde visse ansøgere fra at indgive ansøgning og dermed hindre disse ansøgeres 
adgang til arbejds marke det. Det er en afgørelse, jeg er vældig glad for ligesom Katri, 
for det viser, at vi behøver ikke at lede efter nogen, som er blevet krænket. Man ud-
viser en adfærd, som er egnet til at krænke og derved krænker de personer, som ikke 
søger. Det er en måde at tackle et diskriminerings problem på, hvor der ikke er kla-
gere, kan man sige. Har vi nogle eksempler på det i Danmark? Ja, vi har en afgørelse 
fra klagekomiteen fra et produktionscenter, hvor der stod på en seddel, ”ønsker ikke 
p” ud for en bestemt arbejdsgiver, og hvad be ty  der ’p’ mon her? Perker. Denne ar-
bejdsgiver ønskede ikke en perker anvist. En anden – et vikarbureau – havde udtalt, 
”Mig og vores kunder vil ikke have en tyrker eller en pakistaner. Hvis vi ikke kan 
garantere hvide vikarer, vil vi ikke overleve i denne branche” I kan se, at det er fuld-
stændigt parallelt til p-sagen. Man ser det som en betingelse for virksomhedens over-
levelse, at man kan diskriminere på grund af etnicitet. Kan man retfærdiggøre det? 
Nej, det kan man ikke i henhold til EF-domstolens praksis, for det er direkte diskri-
mi na tion, og det kan ikke retfærdiggøres. I begge disse tilfælde kommer klage komi -
teen desværre til, at de mener ikke, at det er påvist, at de pågældende diskri  minerer. 
Jeg kommer lidt til, hvad problemet er med denne danske klagekomite. Den er ved at 
gå på pension. Fra 1. januar får vi et nyt diskri mi ne ringsnævn, og det mener jeg under 
alle omstændigheder, er en god nydan nel se, men jeg mener også, at det har været 
svært for denne klagekomité at ar bej  de systematisk med de EU-retlige figurer. Den er 
anbragt ved Menne ske rettig hedsinstituttet, og måske har man ikke været opmærk-
som på denne an ven delse af det EU-retlige felt. Men hvis jeg skal summere, hvad er 
så pro ble met her? Problemet overses, det er det første. Det andet, retfær dig gørel se 
har ofte majoritetsetniske overtoner, d.v.s. man skal kunne det danske sprog, kunne 
det norske sprog, selv om man skal arbejde med russisk eller tysk. Og så den delte 
bevisførelse praktiseres meget lempeligt. Selv om der er en produk tions skole, der har 
sedler hængende (”ønsker ikke p fra en arbejds giver”), så mener klagekomiteen ikke, 
at der er en formodning, som de på gæl dende skal kunne tilbagevise om, at de diskri-
minerer. De er ikke sikker på, at der kan være en sådan formodning. Det vil sige, at 
spørgsmålet om at bringe den delte bevisbyrde i reel handling, den er meget restriktiv. 
Restriktionerne er meget lempe lige. Det er spørgsmålet om effektivitet – effektiv 
forebyggelse af diskri mi nering og håndhævelse af diskriminerings forbud og 
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afskrækkende sanktion. Det er meget svage sanktioner, vi indtil videre har set på det 
her felt. Tak.

Juris Licentiat Anders von Koskull, Finland:
Referentens teser känns övertygade inte minst för att de är så väl för ankra de i DO 
ämbetets erfarenheter. Också korreferentens synpunkter vilade på dokumentation 
bl.a. från övervakande organ. Jag polemiserar inte mot dessa två inledningar till vår 
debatt. Men jag vill ta upp några kompletterande frågor som rör en breddning av 
diskrimineringsgrunderna. En sådan breddning kan på verka ett av våra övergripande 
teman, nämligen diskrimineringsskyddets effektivitet dels i form av förebyggande 
verksamhet och dels i form av ett för stärkt invidskydd. Mina frågor kräver en inled-
ning och jag skall hålla den så kort som möjligt.

Individskyddet mot diskriminering bygger i lagstiftningen i första hand på en-
skilda diskrimineringsgrunder och det gäller både för den nationella lag stift ningen i 
Norden och EU lagstiftningen. En person kan utsättas för miss gyn nan de behandling 
på grund av sina etniska rötter, eller på grund av sin ålder, eller på grund av sitt han-
dikapp o.s.v. 

Då det gäller individskyddet vid diskriminering finns det faktiska typ situ a  tioner 
för diskriminering som är uppbyggda på ett annat sätt. Inspiration till att ta upp dessa 
typfall har jag fått i texter av min landsman Timo Makkonen. Jag nämner tre typfall 
och projicerar dem på eventuell etnisk diskriminering i arbetslivet. 

Den	 första	 diskrimineringsgrunden	 är	 överlappande	 eller	 korsande	 diskri-
mineringsgrunder. Korreferenten tog upp denna form som ’krydsende’ diskri-
mineringsgrunder. Jag omfattar hennes framställning och kommer med några kom-
pletterande observationer. 

Empiriska studier visar att överlappande diskrimineringsgrunder upplevs som en 
relevant grund i länder där det är möjligt att göra dem till föremål för process. I Ir-
land är andelen överlappande diskrimineringsärenden drygt 20 % alternativt 30 % 
av samtliga diskrimineringsärenden beroende på vilken av två diskri mineringslagar 
vi talar om. Från UK finns det undersökningar från arbetslivet som visar att kombi-
nationen främmande etnicitet och att vara kvinna leder till sämre anställningsvillkor 
jämfört med män av samma etnicitet. Dessa kvinnors position på arbetsmarknaden är 
sämre också jämfört med kvinnor eller män från majoritetsbefolkningen.

I ingressen till diskrimineringsdirektiven noteras överlappande diskrimi ne rings-
grunder, men sådana grunder tas inte upp i artiklarna. Få medlems stater har lagstift-
ning med uttryckligen nämnda överlappande diskriminerings grunder, men sådana 
finns i Tyskland och utanför EU i Kanada.

I den andra typsituationen missgynnas en person för att han eller hon på felaktiga 
grunder antas vara av en viss etnicitet.

EU kommissionen har en formulering enligt vilken en diskriminerings grund 
som vilar på ett felaktigt antagande faller under diskriminerings direk ti ven. Men 
i direktivens artiklar finns inte någon sådan grund omnämnd. En så dan uttrycklig 
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bestämmelse som beaktar felaktiga antaganden om diskrimi ne ringsgrund finns däre-
mot i en bred form i den franska lagstiftningen och snä va re omnämnanden närmast i 
förarbeten och litteratur i Holland, Sverige, Tysk land och Danmark. 

Den	tredje	typsituationen	är	sammankopplande	eller	ett	slags	asso	cie	ran	de	dis-
krimineringsgrund. Under denna rubrik kan man finna sinsemellan gan ska olika kon-
stellationer. Som enda exempel på denna typsituation pekar jag på fallet Showboat 
Entertainment Centre Ltd, ett nöjesfält. Arbetsgivaren hade be fallt en arbetstagare att 
inte släppa in mörkhyade män på nöjesfältet. Arbets taga ren följde inte denna order 
utan släppte in mörkhyade män. Arbets givaren sade upp anställningsavtalet. I detta 
sammanhang är poängen att denna upp säg ning ansågs vara diskriminering på grund 
av kopplingen till befall nin gen an gå ende mörkhyade män.

De beskrivna diskrimineringssituationerna är knappast något nytt för över-
vakningsmyndigheterna. I forskningen är de ganska sparsamt undersökta. Dessa så 
att säga kompletterande diskrimineringssituationer ger upphov till många frågor och 
jag ställer tre.

Kan man tolka våra regelverk så att det fångar upp dessa ’nya’ diskri- 
minerings grunder?

Finns här ett lagstiftningsbehov?
Kan man i praktiken klara av bevissituationerna? Jag antar att jämförelse-

konstellationen, bedömningen av vad som är missgynnande, och vad som är jäm-
förelseobjektet är svårare i de tre nyss nämnda typsituationer jämfört med de traditio-
nella normeringsmönstret för diskriminering.

Afdelingssouschef Christoffer Badse, Danmark:
Et kort spørgsmål til Kirsten Ketscher angående den sag, der blev nævnt, som jeg 
ikke selv har været med at afgøre. Den, der bliver kaldt ”Minus P-sagen”. Jeg vil 
høre, om det ikke er korrekt – så vidt jeg husker, blev der bevil get fri proces i sagen, 
og den blev også ført ved domstolene, både ved byret og landsret. Så sagen er kom-
met videre i det danske system, og der er blevet anbefalet fri proces. Jeg ville høre, 
om Kirsten Ketscher måske kunne berøre den afgørelse, der blev foretaget ved byret 
og landsret. Tak.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna, Sverige:
Jag kanske, av naturliga skäl, uppfattade de finska frågorna tydligare, men. Jag hade 
i alla fall några kommentarer dit, om inte någon annan ville först komma. Just detta 
med vad du kallade för överlappande var faktiskt ett väldigt bra uttryck, vi har dis-
kuterat precis det med kryssdiskriminering, det finns multipel, och det finns inter-
sektionalitet, men det här var faktiskt ganska bra uttryck. Överlappande diskrimine-
ringsgrunderna var något jag också hade lite i tanke att ta upp själv. Jag tycker det 
är en väldigt väsentlig fråga och en fråga som vi helt enkelt måste, mer och mer ta 
hänsyn till framöver. Jag tror att den svenska lagstiftningen är dålig på att fånga upp 
de situationer när olika diskrimineringsgrunder verkar parallellt, men där man inte 
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kan peka ut någon enskild av dem som det avgörande skälet för varför man blir dis-
kriminerad. Jag tror att vår lagstiftning strikt kräver att vi kan peka ut någon utav de 
här, och just nu har vi då ett ärende i domstol som jag tror vi får skicka iväg till EG 
domstolen för att ha någon möjlighet till det, och det handlar just om en bulgarisk, 
62-årig kvinna som söker arbete på Hertz, biluthyrningsföretaget, som någon form 
av bilvårdare, och det här företaget anställer ganska många personer, företrädesvis 
svenska, men dock någon av utländskt ursprung också, personer, män och kvinnor, 
födda på 80-talet. Och det är väldigt svårt att i det här fallet säga att det skulle vara 
för att hon är kvinna, eftersom det fanns både män och kvinnor bland dem som fick 
jobbet, eller att hon var utländsk, och kanske inte heller åldern som vi åberopar trots 
att Sverige ännu inte är imple men terat i EG rätten på den punkten, utan jag tror att 
det handlar just om den kombinationen i hennes egenskaper och det är det som gör att 
hon blir icke attrak tiv på arbetsmarknaden, eller hos den här arbetsgivaren i vart fall. 
Jag har förstått att det har varit på gång, ett förtydligande inom EU på den frågan, att 
man skulle få ett förtydligande nytt direktiv, att just den formen av diskriminering ska 
omfattas, men vad jag har förstått så har det arbetet avstannat, däremot har vi ju nu ett 
nytt förslag på direktiv som återigen utvidgar diskrimineringsområdet, men inte just 
det här området. Sen var det här med din fråga om, om man antar på felaktiga grunder 
att man är av en viss etnicitet. Den har ju inte prövats i den civilrättsliga lagstiftnin-
gen som bygger på EU-direktiven, men däremot har den svenska högsta domstolen 
prövat frå gan tidigare och konstaterat att i ett fall där en camping-ägare vägrade en 
libanesisk man inträde på camping-området i tron att han var rom faktiskt var fråga 
om etniskdiskriminering. Så att där har vi ett avgörande. Jag skulle tro att svenska 
civilrättsliga lagen också skulle täcka upp det. Sen det engelska rättsfallet var jät-
teintressant, det kände inte jag till. Vi har haft ett liknande ärende, anmälan, och det 
var lite mera komplicerat ändå för där fanns ju också ett uppdragsförhållande som 
inhyrde de inblandade i det här löftet som också gick ut på att man inte skulle prata 
med romer tror jag det var, och vi släppte det ärendet, jag kan ju fortfarande tycka 
kanske att frågan är om man kunde ha gjort någonting med det, men det fanns ju den 
komplikationen också som är väldigt dåligt täckt i svenska lagen just nu, är uppdrags-
förhållanden, och allt fler blir ju också inhyrda idag istället för anställda direkt, så det 
finns alltid den gränslinjen också. Det var några svar från svensk sida på den punkten.

Advokat Lars Viklund, Sverige:
Jag skulle vilja ställa frågan, det som Kirsten talade om kryss diskrimi nering och Ka-
tri om olika konkurrerande diskrimineringsgrunder, min fråga är till er och till publi-
kum i övrigt; Är EG rätten tillräcklig för att täcka den typen av frågor som det nu är?

Professor, dr.jur. Kirsten Ketscher, Danmark:
Jeg vil starte med at svare om den her sag. Jo, det kender jeg selvfølgelig godt. 
Men det, som var min pointe, det skulle jeg måske præcisere lidt mere. Det er, at 
jeg mener, at den vigtigste håndhævelse af diskrimineringstilfælde skal foregå ved 



48 Katri Linna

diskrimineringsnævnene. Det vil altså sige, at jo dygtigere de bliver til at håndtere 
de her problemer på en ordentlig måde, jo bedre lægger de de sager, der eventuelt 
skal komme for domstolene. Diskrimineringsnævnene bliver alt overvejende et sted, 
hvor man kan få en hurtig og gratis klage behand ling. Det vil sige, den måde man 
argumenterer på, skal være kon form med det retsgrundlag, som ligger under det. Her 
er det min opfattelse, at klagekomiteen ikke arbejder med en EU-retlig model i disse 
sager, og heller ikke vedrørende denne bevisbyrde. Sagen om perkeren blev, så vidt 
jeg husker, af gjort på bevistvivl, og så blev den sendt til domstolene. Men man taler 
efter min opfattelse ikke det EU-retlige, når man har afgjort de her sager, og derfor 
mener jeg, at i modsætning til f.eks. ligestilling, kønsligestillingsnævnet, der for me-
ner jeg, det bliver en stor fordel at få en samlet behandling af disse diskriminerings-
sager. Jeg synes bestemt, at klagekomiteen har selvfølgelig arbej det ordentlig o.s.v., 
men nu tror jeg, vi er kommet til en bedre model. Det skulle ikke forstås på anden 
måde. Med hensyn til krydsdiskriminering mener jeg helt klart, at det i dag er et 
problem. Hvorledes skal man håndtere et retligt problem, hvor en klager kan påvise, 
at der foreligger to diskrimineringsgrunde. Skal man have to gange erstatning? Når 
jeg spørger mine studenter om det, siger de altid, ”Ja, selvfølgelig skal de det”. Der 
skal vel ikke være rabat på at køns diskriminere, bare fordi man etnisk diskriminerer 
samtidig. Det er jo rig tigt nok. Kan man blive såret flere gange? Ja, selvfølgelig kan 
man det. Det jeg kunne tænke mig, at et sådant tilfælde kunne også blive forelagt 
for EF-domstolen og høre, hvad de tænker om disse ting. Jeg tror ikke, vi får noget 
direktiv. Jeg har ikke opfattelsen af, at der er noget direktiv på vej lige om kring det 
her. Det er jo det generelle antidiskrimineringsdirektiv på vej, men som ikke specielt 
vedrører arbejdslivet. Jeg synes, det er rigtigt, hvad Anders siger, at vi har et retligt 
behov. Spørgsmålet er, skal der lovgives nationalt, eller skal det komme fra EU, eller 
skal domstolene klare det, men klares skal det.

Retspræsident Niels Waage, Danmark:
Når jeg kommer herop, er det fordi, jeg havde ønsket, at de øvrige ville være kom-
met herop. Jeg har lidt at sige. Jeg er retspræsident for retten i Ros kil de, og jeg var 
den første formand for Ligestillingsnævnet, d.v.s. det nævn i Danmark, der tog sig 
af klager over kønsdiskrimination. Det har jeg været fra 2000 indtil sidste år. Det, 
der kalder mig herop, var Kirstens hen vis ning til, at vi fra 1. januar 2009 får et nyt 
klagenævn. Jeg fik at vide, at sådanne forskelle på de enkelte landes systemer var 
ikke så interessant, men hvis der ikke er andre, der ønsker at tage ordet i øvrigt, har vi 
tid til lige at nævne det her. Det, der kalder mig herop, er, at jeg er fuldstændig enig 
med Kirsten i, at det, der har været grundlaget i hvert fald for Ligestillingsnævnet, 
det nævn, der havde med kønsdiskrimination at gøre, var gældende ret og dermed 
også gældende EU-ret. Vi har i Ligestillingsnævnet ofte begrundet afgørelser direkte 
med af gø relser fra EF-domstolen. Så jeg tror, at når det nye nævn træder i kraft, og 
det nye nævn – det var det, jeg ville uddybe – det vil fungere fuldstændig på samme 
måde som Ligestillingsnævnet. Det vil sige, at enhver kan indbringe en klage, hvis 
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man har den mindste individuelle interesse i det. Det er gratis, og man har så oven 
i købet den helt utrolige fordel, at hvis en klager får medhold ved nævnet, og den 
indklagede part ikke retter sig efter det, typisk hvis en arbejds giver bliver dømt til at 
betale en bod eller en godtgørelse, og arbejds give ren ikke retter sig efter det, så skal 
staten, det offentlige, gå ind og anlægge sagen ved domstolene på den pågældendes 
vegne. Det kommer altså ikke til at koste den pågældende noget som helst. Det er 
en fantastisk styrke, som Ligestillingsnævnet havde, og som nu dette nævn, der får 
kompetence til at tage sig af samtlige diskriminationstilfælde, får. Det, der efter min 
mening er helt afgørende, og det var også det, der var hovedbudskabet fra referenten, 
det var jo, at tilsyneladende er lovgivningen god nok, men det afgørende er, at der er 
adgang til den, og der vil jeg sige, det helt afgørende er, at der er kendskab til den. 
Det, der har undret mig som formand for Ligestillingsnævnet, det har været, hvor 
få sager vi har haft, fordi det har været gratis, der har ikke været nogen som helst 
problemer med at få dem indbragt, og jeg ved – min teori er, at folk kender det sim-
pelthen ikke. Når jeg taler med folk i selskabslivet og andre, jeg fortæller, at jeg er 
formand for Ligestillingsnævnet, der er ikke nogen, der kender det. Det er, tror jeg, en 
af grundene til, at man ikke har brugt Ligestillingsnævnet, og derfor vil det efter min 
mening være fuldstændig afgørende, at det bliver meget, meget kendt og udbredt, 
at vi nu får i Danmark et nævn, der tager sig af samtlige diskriminationstilfælde, og 
alle får at vide, hvor let det er at gå til det. Det er efter min mening den første betin-
gelse, at vi har et system, der kan virkelig effektivt forbedre stillingen for personer af 
anden etnisk baggrund end dansk, svensk, finsk, norsk eller nordisk i det hele taget. 
Det er afgørende, at der er kendskab til mulighederne for at få prøvet kræn kel ser, og 
jeg tror, at Kirsten har ret, når hun siger, at der, hvor det skal ske, det skal være ved 
diskriminations nævnet, men som sagt, hvis man får medhold der efter det danske 
system, så har staten simpelthen pligt til at indbringe spørgs målet for domstolene, 
hvis den, som er blevet dømt ved nævnet, hvor nævnet har fundet, at der foreligger 
diskrimination, ikke retter sig efter det. Tak.

Advokat Lars Viklund, Sverige:
Jag har ju inte hört någonting från norskt eller isländskt håll idag. Jag skulle vilja veta 
om det finns någon ifrån Norge som är här som kan säga något mycket kort om hur 
effektiviteten är i systemet i Norge. Då tänker jag på hur de här frågorna har fungerat 
i rättspraxis. Och sedan om det är någon här från Island så skulle jag vilja veta i så 
fall hur, mycket kort, hur sakernas tillstånd är på Island, hur den här typen av problem 
löses av rättssamhället. Det finns ingen norsk stämma här till exempel? Stein Evju.

Professor Stein Evju, Norge:
Det er ikke mitt spesialfelt dette, men min refleksjon var at svaret på ditt spørsmål må 
være at enten er det norske systemet ualminnelig godt og effektivt, eller så fungerer 
det ikke i det hele tatt. Når jeg sier det slik, er det fordi at når du spør efter rettsprak-
sis, så har vi vel i realiteten ingen rettspraksis i det hele tatt. Vi har meget få saker 
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for domstolene, enkelte om etnisk diskrimi ne ring på et par områder, litt spesielle på 
boligområdet og slikt, men så vidt jeg vet ikke på arbeidslivsområdet hvor vi jo nu 
siden 2006 har hatt den felles klagenevnden som har hele det diskrimineringsfeltet 
som det er vist til som saksfelt, dvs. Likestillings- og diskrimineringsnemnden, LDN, 
og dertil LDO, Likestillings- og diskrimineringsombudet. Jeg må medgi at jeg ikke 
har over sikt over hvor mange saker som har vært oppe for disse organene og hva som 
kan sies om dem. Det var derfor jeg viste til Kirsten Ketscher; hun er jo professor II 
(deltidsprofessor) i Norge med dette som felt.

Direktør Anna Björnsdóttir, Island: 
Ja, som har tidigare framkommit så finns det ju inte någon särskild lagstiftning om-
kring det här problemet i Island ännu, vi ligger ju lite efter de andra nordiska län-
derna vad angår mängden av invandrare. Nu finns det ju ganska många invandrare i 
Island, men det har skett på några få år, så den här problemställningen är något som 
vi kommer till tvingas att ägna oss åt i den närmsta framtiden, men inte i ännu, ännu 
har vi inte någon särskild ordning på det här.

Professor, dr.jur. Kirsten Ketscher, Danmark:
Tak for opfordringen. Du har virkelig ret, for jeg underviser faktisk i ligestillings- og 
diskrimineringsret ved universitetet i Oslo. Det er derfor, jeg har sådan kendskab 
til ligestillings- og diskrimineringsnævnet. Det er min opfattelse, at det er et nævn, 
som har en vældig høj juridisk kvalitet og vældig flinke til dette og offentliggør de-
res afgørelser på en vældig ’ryttig’ måde, laver meget klare ræsonnementer, således 
at det er meget nemt at se, når de ræsonnerer forkert. Det sætter jeg pris på, at man 
ræsonnerer åbent, sådan at man kan diskutere resultaterne. De har en vældig argu-
mentativ fortolkningsstil, som er mere normal i Norge end f.eks. i Danmark. Det tror 
jeg er vældig vigtigt inden for det her felt. Ligestillings- og diskrimineringsnævnet 
har mange sager, men det er rigtigt, hvad du siger, Stein, der kommer stort set ingen 
sager for domstolene. Hvorfor gør der ikke det? Det hænger sammen med det, som 
Niels Waage tog op. Jeg synes, at du har vældig ret i at spørge, hvorfor har man ikke 
benyttet sig at dette fantastiske tilbud om at få sin ret i diskri mineringssager, som 
Ligestillingsnævnet var. Det hænger sammen med det, som jeg løftede frem i mit 
powerpointshow, at trægheden i den juridiske optik, og den hænger også sammen 
med, hvordan forstår vi verden omkring os. Hvordan forstår vi de fænomener, vi ser. 
Der må vi bare sige, at den juridiske ud dannelse, som man skal diskutere på fredag, 
så vidt jeg husker, er i meget høj grad indrettet på stort set samme måde – i hvert fald 
grunduddannelsen – som den var ved århundredeskiftet, og der taler jeg om overgan-
gen til fra 1800-tallet til 1900-tallet. Man har stort set de samme fag. Det betyder jo 
også, at det er den måde, der strukturerer verden. Det vil sige, at sådan noget som 
lige stilling og diskriminering som et generelt fænomen, det bliver de stude rende kun 
indført i, hvis de tager specialfag på overbygningen. Det samme gæl der uni versitetet 
i Oslo, som jeg kender vældig godt, men måske også andre. Jeg vil sige, at det er 
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fuldstændig afgørende for at drive dette felt frem, er, at man op dager, at der sker 
diskriminering. Hvis man ikke opdager det, så kommer det ikke frem. Det er det, 
jeg kalder et mørketal på grund af, at man ikke er i stand til at forstå, at det, man har 
været udsat for, det er et retligt fænomen, som ikke skal accepteres, nemlig diskrimi-
nering. Til det er der ikke andet at sige, end at vi må håbe, at retsudviklingen og de 
unges interesse for dette felt betyder, at der er flere, som vil bruge den vældig gode 
mulighed, som netop det danske diskrimineringsnævn har. Der vil jeg sige, at det har 
efter min opfattelse den mest effektive sanktionering af de nordiske nævn – nu vil 
jeg jo gerne mod siges – nemlig den mulighed, at man har mulighed for at gå direkte 
til dom stolene og få en domstolsprøvelse. Det synes jeg er en vældig privilegeret 
ordning. Det var det hele. Tak.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna, Sverige:
Ja, jag har ju varit ganska positiv, trots allt i diskrimineringsskyddet, men som ni sen 
hör när det kryper fram olika exempel här så finns det ju förstås luckor. Men väldigt 
mycket av min kritik handlar ju om att man i arbetslivet just inte koncentrerar sig på 
att fånga upp diskriminering utifrån perspektivet arbetsliv utan att man använder sig 
av de olika arbetsrättsliga konstruktioner som får betydelse för tillämpningen kring 
arbetsgivarbegreppet, arbets sökande begreppet, arbetstagarbegreppet, och det bety-
der ju att olika situationer hamnar utanför och varav den som jag nämnde här med 
anledning av finska kommentarerna var de nya uthyrnings, eller, inhyrda anställdas 
rättigheter till exem pel, det blir mycket komplicerat. Här tror jag att våran lagstift-
ning kommer att, eller den kommer att ändras till årsskiftet så att vi får en för bättring. 
Men ytterligare en sån här mer generell brist är just detta med överlappande diskri-
mineringsgrunder och möjligheten att påvisa diskrimi nering när man inte kan peka ut 
någon enskild grund som det avgörande skälet för den diskriminerande handlingen. 
Sen har jag ju varit i min tes då mycket kring det här med, även om ni må ursäkta 
mig juristkollegor, min, min, liksom lite bristande tilltro till juridiken och juristernas 
roll fullt ut i arbetet för ett arbetsliv som inte diskriminerar. För jag tror att parallellt 
med juridikens utformning och tillämpning är det lika viktigt att arbeta med och mot 
de struk tu rer som juridiken verkar inom, och när det handlar om med strukturer så 
menar jag då de möjligheter som enskilda har att rent faktiskt påvisa eller att fak tiskt 
hävda sin rätt. För det är en sak som sagt att ha rätt eller ha en lag stift ning som skulle 
kunna hjälpa en annan att komma åt den rättigheten, och det är ju också något som 
man diskuterar ganska mycket inom FN idag att, behövs det flera konventionstexter 
för nya rättigheter, att förbättra rättig heterna, och där pratar man mycket om att det 
snarare handlar om att få tillgång till sina rättig heter, hur ska vi säkerställa det? Det är 
det som är stora frågan idag. Och det är lite så jag ser på också problematiken kring 
diskriminerings lagstift nin gen i våra demokratiska, välorganiserade samhällen, dock 
är det så att det är väldigt många som har väldigt låg kunskap om sina rättigheter, 
och väldigt låg tillit också till rättsystemet som något att luta sig mot, och det är just 
de kanske som bäst skulle behöva skyddet, till exempel romer. Sen har jag ju varit 
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mycket i den här mera subtila delen av diskriminering och jag tänkte också på att man 
kanske kan ju ändå tänka lite sådär, ja, men det kan ju faktiskt vara så att de på do är 
urusla på processföring, så det är väl anledningen att de aldrig vinner. Nu vill jag ändå 
som en viss referensram säga att den delen av lagstiftning som har kommit på senare 
tid som gäller utanför arbetslivet, de ärenden som vi driver i allmänna domstolar, och 
nu har vi fått fram, jag tror det är tolv olika, tolv ärenden som är avgjorda, och tio av 
dem har vi vunnit, och de två som, om jag nu minns rätt exakt som vi inte fått bifall 
är ju ännu inte fullt ut avgjorda heller i högre instans, så att det finns en tydlig skil-
lnad i detta, hur mycket lättare det är att påvisa diskriminering i de fallen. Om det sen 
hän ger på AD´s sätt att se på frågan eller om det handlar om att fallen i sig, eller jag 
tror att det är en kombination, AD´s sätt att se på frågorna, diskri mi ne ringsjuridiken 
och arbets givarens bestämmanderätt och kombinerat då med det faktum att diskrimi-
neringen kommer mycket tydligare fram i de andra fal len, det är en sak. Men det gör 
ju att jag menar att det också är väldigt viktigt att arbeta mot strukturen och då menar 
jag just de mera subtila delarna, därför behövs det helt andra åtgärder och kanske en 
annan lagstiftning, också få en tydlighet i vems ansvar det är att ha tillsyn över den 
delen av lagstiftningen där jag har förespråkar kollektivavtalsmodellen. Tack.

Advokat Lars Viklund, Sverige:
Då får jag tacka för intresset. Det är svårt att dra någon slutsats av den här debatten, 
men man kan väl säga att diskriminationsbekämpelsen fungerar inte helhjärtat men 
det är ett hyggligt regelverk och vi ser fram emot fler mål i EG domstolen. Tack så 
mycket.




