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Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, Sverige

Min överordnade tes är att vägen till likabehandling i arbetslivet inte primärt är 
beroende av bevislättnader eller andra förändringar i diskrimineringslagens individ-
skydd. EU:s likabehandlingsdirektiv ger en hygglig skyddsnivå. För diskriminerings-
lagstiftningens genomslag krävs dock att individer har tillgång till rättssystemet, att 
de har reella möjligheter att påtala lagens skydd. Det får till exempel inte vara för 
kostsamt eller för tidskrävande att kräva upprättelse. Diskrimineringsskyddet måste 
också kompletteras med krav som tvingar fram en översyn av rutiner som kan verka 
diskriminerande. Den svenska diskrimineringslagens krav på arbetsgivare att vidta 
förebyggande åtgärder mot diskriminering är i grunden bra. Regelverket måste dock 
bli effektivare. 

Introduktion1. 

Jag har valt att lyfta fram några principiella frågor om diskrimineringslagstiftningens 
roll för att åstadkomma etnisk likabehandling i arbetslivet: Vilken betydelse har å ena 
sidan det individuella diskrimineringsskyddet och å andra sidan kravet på generella, 
förebyggande åtgärder mot diskriminerande strukturer? 

Min tes är att individskyddet mot diskriminering inte har några påtagliga brister. 
För att utmana den nationella rättstillämpningen måste dock flera fall lyftas till EG-
domstolen. För ett brett genomslag måste man också garantera att det finns ett effek-
tivt sätt för enskilda arbetssökanden och arbetstagare att söka upprättelse. 

Men oavsett vilket stöd individen kan få från facket, ombudsmannamyndig- 
heten eller en advokat, kan det ofta vara svårt för en enskild arbetssökande att på-
visa diskriminering. Arbetsgivare har trots diskrimineringslagstiftningen en långt- 
gående rätt att besluta om anställningskriterierna. Det är också svårt att påvisa dis-
kriminering när det gäller arbeten utan uttryckliga krav på viss utbildning eller yr-
keserfarenhet. 

Det individuella diskrimineringsskyddet räcker därför inte till för att åstadkomma 
likabehandling i arbetslivet. För att komma åt arbetslivets diskriminerande strukturer 
behövs ett regelsystem som tvingar arbetsgivare att på förhand se över till exempel 
rekryteringskriterierna och deras tillämpning. 

Den svenska diskrimineringslagstiftningen ställer krav på arbetsgivare att inom 
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättighe-
ter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  
trosuppfattning. Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete mot diskrimineran-
de strukturer. Lagen är dock inte tillräckligt detaljerad för att tjäna som vägledning 
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i arbetet. Dessutom saknar lagen en effektiv tillsynsmodell. Det behövs en komplet-
tering av lagkraven på dessa punkter. 

Diskrimineringsskyddets effektivitet2. 

Lagens diskrimineringsbegrepp och bevisbörderegel har EG-rättslig grund. Den 
svenska praxisen är dock begränsad och det finns endast ett fåtal fällande domar 
om etnisk diskriminering. I flera fall har arbetsdomstolen avgjort ärendet till arbets-
tagarsidans nackdel genom att godta en formell invändning från arbetsgivarens sida. 
Till exempel att personen ifråga inte varit arbetssökande i formell mening eller att 
den som agerat i arbetsgivarens ställe saknat behörighet att företräda arbetsgivaren.1 
Jag utesluter inte att den nationella domstolen tolkat lagskyddets tillämpningsområde 
snävare än vad den bakomliggande EU-regleringen medger. För att få klarhet i direk-
tivens innebörd bör flera fall lyftas till EG-domstolen. 

Tittar man däremot på svenska Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) statistik 
över avslutade ärenden, är andelen anmälningar som inneburit positiv utgång för anmä-
laren relativt hög. De senaste åren har andelen fall med positiv utgång legat på ungefär 
20 procent av alla avslutade ärenden2. Antalsmässigt rör det sig för åren 1999-2007 om 
drygt 200 förlikningar och ungefär lika många ärenden som, utan att de inneburit kom-
pensation i form av pengar, kunnat avslutas med en godtagbar utgång för anmälaren.3 

Huvuddelen av förlikningarna har träffats av fackförbunden som enligt lagen ska 
ta sig an sina medlemmars ärenden innan DO har lov att agera.4 Jämfört med de 
15-tal domar om etnisk diskriminering (varav endast ett fåtal med positiv utgång för 
arbetstagarsidan) som kommit från Arbetsdomstolen under samma period är antalet 
upplösta fall betydande. 

Antalet förlikningar signalerar att endast en mycket liten andel av alla diskrimi-
neringstvister kommer till domstolens prövning. Domstolsprövningen har signalef- 
 
1  AD 178-02 En muslimsk kvinna som bar huvudduk sökte per telefon arbete som demonstratris och fick 
beskedet att det fanns vissa lediga uppdrag. Vid ett personligt möte dagen därpå fällde bolagets represen-
tant vissa uttalanden om kvinnans religiösa kläder, vilket gjorde att kvinnan uppfattade att hon inte kunde 
få arbetet på grund av sim religion. AD godtog arbetsgivarens invändning att någon annan redan fått jobbet 
samt att det ändå kunde vara aktuellt för kvinnan att få annat arbete längre fram.
AD 71-06. En erfaren filmfotograf sökte arbete på ett filmbolag. Enligt ett brev från bolaget hade mannen 
språkliga brister i sina ansökningshandlingar och blev därför inte kallad till anställningsintervju. Filmbo-
laget vitsordade att språkbristerna inte skulle hindrat honom i arbetet, men att brevet hade skickats av en 
person som agerade utanför sitt uppdrag. AD fann att den berörda administratören hade agerat utanför sina 
instruktioner och uppdrag, varför arbetsgivaren inte kunde göras ansvarig för diskriminering.
2  Ärenden som inte kunnat utredas på grund av preskriptionstider är borträknade från underlaget.
3  Siffrorna finns tillgängliga i DO:s årsredovisningar, se www.do.se För övriga nordiska länder saknas 
jämförbar statistik. Sett till de ärenden där DO konstaterat att det varit fråga om etnisk diskriminering är 
andelen med positiv utgång ännu högre, för 2007 nästan 50 procent.
4  Avser alltså förlikningar i ärenden som anmälts till DO. Motsvarande siffror hos facket totalt saknas.
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fekter men är inte avgörande för diskrimineringsskyddets praktiska effektivitet. Vik-
tigare är hur man kan komma åt rättigheterna. 

En första viktig sak att fastställa är därför vem som är nyckelaktören i bevakning-
en av diskrimineringsskyddet - ombudsmannamyndigheten, facket eller den enskilde 
själv med stöd av advokatinsatser? 

I den nordiska arbetsmarknadsmodellen utgår man från att facket bär upp detta 
skydd. Facket har enligt svensk lag ett förstahandsansvar att ta sig an diskriminerings-
tvisterna för sina medlemmar. Men vad händer med dem som avstår från medlemskap 
eller som inte kan bli medlemmar beroende av hur medlemskapet villkorats? 

Parallellt med det skydd som bygger på medlemskap i fackförbund måste sam-
hället erbjuda ett utvecklat rättshjälpssystem, t ex i form av resursstark ombuds-
mannainstitution. Även en sådan institution kan dock på sikt stöta på förhinder när 
anmälningarna överskrider en hanterbar nivå. Under förra året fick svenska DO in 
drygt 900 anmälningar från alla samhällsområden. Vid årsskiftet hade myndigheten 
32 pågående rättsprocesser. DO börjar nu närma sig en gräns när den inte längre kan 
pröva varje enskilt fall. Men för att den allmänna rättshjälpen ska kunna vara ett reellt 
alternativ måste den förstärkas. 

Min första tes är att enskilda arbetssökande eller arbetstagare som anser sig ha 
blivit utsatta för diskriminering, måste få frågan prövad snabbt och utan risk för stora 
kostnader för att diskrimineringsskyddet ska kunna kallas effektivt. 

Diskrimineringsskyddets otillräcklighet3. 

Som DO konfronteras jag med svårigheten att nå likabehandling i arbetslivet. An-
mälningarna inom arbetslivet (drygt 300 årligen) och kontakterna med etniska och 
religiösa grupper ger en mångfacetterad bild av hindren. Gemensamt för dessa hinder 
är att de ofta är svåra att forcera med hjälp av lagens diskrimineringsskydd. 

Som exempel på en kedja av negativa händelser kan jag beskriva hur det kan se ut 
för en ung utlandsfödd akademiker. Han söker arbete i konkurrens med många andra 
nyutexaminerade akademiker. Han får inte arbetet men kan inte fastslå att det handlar 
om diskriminering då urvalet sker bland många sökanden med likvärdiga meriter. 
En ofta bidragande orsak är att han saknar de nödvändiga personliga kontakterna för 
första arbetet. Två färska utredningar bekräftar att nätverksanställningar tenderar ge 
fördel till svenskfödda.5

Om vår exempelperson inte snabbt lyckas komma i yrket, sjunker värdet av hans 
utbildning och därmed också ytterligare hans möjligheter att få arbete som är relevant 
för utbildningen. Han kanske hänvisas till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärdspro-

5  A Behtoui, Om de hade föräldrar födda på ”rätt plats” – om ungdomar med utländsk bakgrund i det 
svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Expertbilaga till Integrationsverkets 
Rapport Integration 2005 samt Å.O. Segendorf, Job search strategies and wage effects for immigrants, 
SOFI 2005. 
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gram som dock snabbt utvecklas till en meritmässig belastning snarare än en väg till 
anställning. 

Vår person söker kanske även mindre kvalificerade anställningar, men arbetsgi-
varna svarar att han bedöms vara överkvalificerad för dessa. Slutligen är det omöjligt 
för individen ifråga att göra gällande diskriminering i något fall, då en föråldrad 
utbildning utan relevant arbetslivserfarenhet generellt utgör ett godtagbart skäl till ett 
negativt anställningsbeslut.

Inte i något av de ovan beskrivna fallen kan arbetsgivarens resonemang ifrågasättas 
med stöd av diskrimineringslagstiftningen. Men det kan inte uteslutas att diskrimine-
ringen varit en bidragande orsak till att personen ifråga konsekvent sorterats bort.

Diskrimineringen i en rekryteringsprocess kan nämligen ske ytterst subtilt. Den 
som är i färd att göra rekryteringen behöver inte ens själv vara medveten om hur han 
eller hon styrs av idéer om den grupp som den arbetssökande tillhör. Samma färdig-
het, erfarenhet eller kunskap kan värderas olika beroende av vem som är bärare av 
den. Om en afrikansk man med engelsk universitetsexamen söker arbete, kan arbets-
givaren se det som ett problem att han inte har svensk utbildning och ifrågasätta om 
han verkligen kommer att klara av svenska språket. Brytningen kan tas som intäkt 
för bristande kunskaper utan djupare analys av kunskaperna eller möjlighet att be-
visa motsatsen. En svensk man med motsvarande examen kan istället möta beundran 
som företagsam och istället uppvärderas på grund av goda kunskaper i engelska, 
något som man i den afrikanska mannens fall inte ens tar någon notis om. Men vilka 
möjligheter har den enskilde att påvisa diskriminering? Knappast några över huvud 
taget. Dessa två personer sammanstrålar inte i en och samma rekryteringsprocess och 
därför förblir olikheten i behandlingen osynlig för alla parter. 

På senare tid har man börjat ta fram forskning om diskriminering genom s.k. 
praktikprövning. En arbetsgivare ställs inför en valsituation med två likvärdiga an-
sökningshandlingar, men med namn som skiljer sig åt. Ena sökanden har svenskt, den 
andra utländskt namn. Två intressanta studier under det senaste året har visat tydligt 
att man får ett negativt utslag för dem med utländska namn. Personer med arabiskt el-
ler afrikanskt klingande namn måste söka nästan dubbelt så många jobb som personer 
med svenska namn för att få komma på en intervju, enligt en undersökning baserad 
på 3 600 jobbansökningar, som gjorts av en doktorand vid Stockholms universitet. En 
liknande test har genomförts vid Högskolan i Kalmar. Den visade att personer med 
svenska namn har betydligt större chans att bli kallade till intervju än sökande med 
arabiskt klingande namn.6 

Trakasserier mellan anställda innebär en särskild problematik. Här återspeglas 
typiskt sett inte maktrelationen arbetsgivare - arbetstagare som den arbetsrättsliga 
modellen är byggd kring. Facket står ofta handfallet med medlemmar i båda läg-

6  Moa Bursell, Har Mohammed och Sabina samma chans att få jobb som Sven och Kerstin? Ett fältexpe-
riment om etnisk diskriminering, Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen resp rapport 2007:19 
”Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige”, Jens Agerström, Lunds univ, Insti-
tution för psykologi, Rickard Carlsson och Dan-Olof Rooth, Handelshögskolan BBS
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ren. DO:s genomgång av anmälningar om etniska trakasserier från 2001 visar att 
en tredjedel av ärendena handlar om arbetskamrater som trakasserar, en tredjedel 
om arbetsledare som trakasserar och en tredjedel om både och. Ärendena handlar 
om allt från förtal, nedsättande tillmälen och hot till fysiska angrepp. Små händelser 
och subtil utfrysning kan trappas upp och så småningom leda till en händelse där det 
ursprungliga offret överreagerar, vilket kan leda till att offret ses som problembärare. 
Inte sällan vidtas arbetsrättsliga följder mot honom.

Jag beskriver dessa situationer för att påvisa att individskyddet i diskriminerings-
lagstiftningen inte räcker för att bryta diskriminering i arbetslivet. En stor del av de 
strukturer som påverkar bedömningen av personer som med sitt namn eller utseende 
signalerar en icke-svensk bakgrund går inte att komma åt med lagens diskrimine-
ringsskydd. 

Min andra tes är därför att diskrimineringslagstiftningens individskydd inte räck-
er för att garantera principen om likabehandling i arbetslivet. 

Särskilda åtgärder – positiv särbehandling? 4. 

De flesta debattörerna är överens om att arbete är en väsentlig förutsättning för lyck-
ad integration. Diskriminering är därför ett problem inte bara för de drabbade indivi-
derna, utan även ur ett samhälleligt perspektiv. 

Men vilka lösningar finns till hands, om nu lösningen inte finns i förbättring av 
lagens individskydd?

Behövs det till exempel särskilda åtgärder riktade mot invandrare, som kompen-
serar bristen på egna kontakter inom arbetslivet? Eller borde man införa positiv sär-
behandling av utlandsfödda vid rekrytering? 

Positiv särbehandling i betydelsen att ge förtur till företrädare från vissa grupper, 
t ex kvinnor eller invandrare, används i många länder. I Sverige finns möjligheten 
att tillämpa positiv särbehandling p g a kön vid anställningar. Erfarenheten har dock 
visat att den praktiska betydelsen av denna möjlighet varit begränsad. I den mån den 
använts, har det främst varit för att få in män i kvinnodominerade yrken. Möjligheten 
är också begränsad till de fall där sökandena har närmast lika kvalifikationer. 

Jag menar att en sådan möjlighet inte kommer att fungera pådrivande för ökad 
etnisk likabehandling, snarare kan den leda till ett ifrågasättande av diskriminerings-
lagstiftningen. Därtill kommer den praktiskt och politiskt känsliga avvägningen mel-
lan olika etniska gruppers behov av företräde. 

Det kan finnas vissa åtgärder som kan främja anställbarheten för vissa grupper, 
men åtgärder av det slag torde främst vara aktuella att ta till inom andra områden, t 
ex inom utbildningsväsendet. 

Min tredje tes är sålunda att främjandet av etnisk likabehandling i arbetslivet inte 
kräver positiv särbehandling av utlandsfödda. 
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Krav på förebyggande åtgärder5. 

Hur ska man då komma åt den subtila form av diskriminering som kan sägas ha sin 
grund i till exempel icke genomtänkta rekryteringsrutiner? Jag menar att det må-
ste ske genom att arbetsgivare förpliktas arbeta förebyggande mot diskriminerande 
strukturer. Nuvarande lagstiftningen måste skärpas och det måste till en effektiv till-
syn av lagen. 

Lagstiftaren har redan uppmärksammat att vägen till ett arbetsliv med lika rät-
tigheter och möjligheter måste påskyndas genom riktade åtgärder som kan bryta dis-
kriminerande strukturer för grupper av arbetssökande och anställda. Såväl jämställd-
hetslagen (mot könsdiskriminering) som lagen om åtgärder mot etnisk diskrimine-
ring i arbetslivet förutsätter att arbetsgivare driver ett aktivt arbete för att förebygga 
diskriminering. 

Enligt den sist nämnda lagen ska arbetsgivare arbeta målinriktat dels för att alla 
oavsett etnisk tillhörighet eller religion ges möjlighet att söka lediga anställningar, 
dels för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla oavsett etnicitet eller religion 
och dels för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier 
eller repressalier (krav på aktiva åtgärder). 

Kraven på förebyggande åtgärder kan sägas bana väg för att avskaffa de hinder 
som kan finnas på arbetsplatsen. De kan tänkas ligga steget före den prövning som 
individskyddet medger. I ett nyligen avgjort ärende vann JämO en tvist mot ett bil-
tillverkningsföretag.7 Företaget nekade en kvinna anställning med hänvisning till 
att hon inte uppfyllde arbetsgivarens krav på viss kroppslängd. Enligt arbetsgivaren 
utsattes korta personer för högre risk för belastningsskador än andra. Arbetsgivaren 
ansågs inte på ett övertygande sätt ha visat att det ifrågavarande längdkravet varit en 
lämplig och nödvändig åtgärd och hade således gjort sig skyldigt till indirekt köns-
diskriminering. 

Domstolens ställningstagande väcker säkert blandade reaktioner. För somliga kan 
utgången vara närmast självklar, medan andra kan mena att den på ett otillbörligt sätt 
begränsar arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet. Jag är dock övertygad om att 
lagens krav på arbetsgivare att i förväg se till att arbetsförhållandena och arbetsorga-
nisationen i högsta möjliga mån lämpar sig för både kvinnor och män, också påverkar 
och förändrar synen på hur långt individskyddet mot indirekt diskriminering sträcker 
sig. 

Reglerna om aktiva åtgärder lämnar ett stort utrymme för arbetsgivare att i sam-
råd med facket bestämma vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta på arbets-
platsen. Lagstiftarens uttalade ambition var att sätta en ram som arbetsmarknadens 
parter skulle fylla med effektivt och praktiskt arbete. Men parterna har visat bristande 
engagemang för arbetet och reglerna om aktiva åtgärder har istället blivit alltmer 
detaljrika. 

7  AD 2005 nr 87
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Tydligast syns detta i de krav som tar sikte på att komma åt osakliga löneskillna-
der mellan män och kvinnor. Svenska jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivare att 
undersöka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med hjälp av en lönekart-
läggningsmodell. Lönekartläggningskravet har kritiserats från arbetsgivarhåll såsom 
alltför betungande. Man har också fört ett principiellt resonemang där arbetsgivare 
menar att lönekartläggning strider mot individuell lönesättning. Jämställdhetsom-
budsmannen (JämO) menar dock att det inte finns belägg för detta. Det har snarare 
blivit tydligt att lönekartläggning och individuell lönesättning är två system som 
kompletterar varandra. JämO har nyligen genomfört en massgranskning som lett till 
stora lönejusteringar8 för 3300 personer. 90 procent av dessa är kvinnor. 

Intressant nog har lagens krav också tagits med i det arbete som arbetsmarknadens 
parter driver avtalsvägen. Enligt Medlingsinstitutet9 har ca ett femtiotal kollektivav-
tal slutits där lönekartläggning skrivits in att användas som underlag till lönerevision. 
Detta skedde i den senaste lönerörelsen (2007) och ska gälla tre år framåt. Tendensen 
är att fler skriver in lönekartläggning i kollektivavtalen. Även inom området etnicitet 
och religion finns det numera flera exempel på kollektivavtal, som bland annat med-
ger flexibilitet för ledighet vid religiösa högtider. Avtal av denna typ visar också att 
principen om icke diskriminering kan gå hand i hand med affärsmässig effektivitet. 

Jag menar att den praktiska och effektiva tillsynen av lagens förebyggande del 
till stor del är beroende av att parterna tar sig an uppgiften. Parternas närvaro på 
arbetsplatsen och deras kunskap om de specifika förhållandena där ger goda förut-
sättningar för ett effektivt förändringsarbete för allas lika rättigheter och möjligheter. 
Ombudsmannamyndigheten kan aldrig nå samma bredd och djup inom sitt uppdrag 
och kan därför inte ha en heltäckande systemtillsyn över lagens krav. Däremot är det 
viktigt att ombudsmannamyndigheten har tillsyn över lagens krav för att t ex kunna 
identifiera problemområden.

Det är dock dags för lagstiftaren att välja väg för att få lagens ambitioner uppfyll-
da. Om det är meningen att regelverket ska inrymmas i den i Sverige gängse model-
len om partsgemensamt ansvar – vilket jag gärna understryker är en vettig lösning – 
bör lagens bestämmelser också insorteras i en sådan modell. Lagen saknar incitament 
för parterna att avtalsvägen hitta lösningar för att nå de önskade resultaten. Reglerna 
bör därför göras semidispositiva. Det finns nu ett förslag om att luckra upp kraven på 
arbetsgivaren genom att kravet på årliga jämställdhetsplaner och lönekartläggningar i 
stället ska redovisas vart tredje år och att kraven bara riktas mot arbetsplatser med fler 
än 25 anställda. Jag menar att de föreslagna ändringarna bör kopplas till ett krav att 

8  Justeringarna uppgår till sammanlagt 40 milj kr på årsbasis, enligt vad arbetsgivarna själva har identi-
fierat. Två tredjedel gällde lönejusteringar i lika arbete, en tredjedel gällde justeringar i likvärdigt arbete. 
Troligen är siffran högre än 40 miljoner då många justeringar sker direkt och inte förs in i handlingspla-
nen.
9  Svenska Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som har uppdrag att verka för en väl fungerande 
lönebildning. I uppdraget ingår ansvar för medling i arbetstvister och för den officiella svenska lönestatis-
tiken.
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parterna under mellanperioden reglerar frågorna mellan sig. Om man enbart luckrar 
upp kraven på årlig redovisning av arbetet, finns det risk att arbetet stannar av under 
mellantiden, utan att det sker någon utveckling av det partsgemensamma arbetet. 
Något som vi vittnat om under alltför lång tid. 

Arbetsgivarens lagreglerade förpliktelser måste samtidigt skärpas. Kraven på ak-
tiva åtgärder måste också riktas på att sätta stopp för diskriminering under rekryte-
ring. Jag kan se tre metoder som skulle kunna fångas upp i lagkrav:

- Krav på öppen rekrytering
- Krav på anonyma ansökningshandlingar
- Krav på i förväg fastställda rekryteringskriterier utifrån utbildning, yrkeserfa-

renhet och personlig lämplighet 
Reglerna bör kunna ersättas av åtgärder som parterna kommer överens om inom 

sitt kollektivavtalssystem.
Min fjärde tes är alltså att diskrimineringsskyddet måste kompletteras med krav 

på förebyggande arbete och att lagen måste innehålla ett incitament för arbetsmarkna-
dens parter att reglera frågan mellan sig inom förhandlingssystemet. 

Teser6. 

Tes 1: Det är avgörande för diskrimineringsskyddets effektivitet att de enskilda 
arbetssökande eller arbetstagare som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering, får 
frågan prövad snabbt och utan risk för stora kostnader. 

Tes 2: Diskrimineringslagstiftningens individskydd räcker inte för att säkerställa 
principen om likabehandling i arbetslivet. 

Tes 3: Främjandet av etnisk likabehandling i arbetslivet kräver inte positiv särbe-
handling av utlandsfödda. 

Tes 4: Diskrimineringsskyddet måste kompletteras med krav på förebyggande ar-
bete och lagen måste innehålla ett incitament för arbetsmarknadens parter att reglera 
frågan mellan sig inom förhandlingssystemet.




