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Abstract 

The following pages are an attempt to examine the importance of the content 

in a job listing in relation to the prohibition of discrimination. Furthermore, 

to compare legislations of the private and public sector in Sweden. The effect 

The European Union and other international regulations have on the way 

Sweden regulate job listings will also be discussed. As there is a large 

number of factors affecting the content in a job listing, this paper will also 

examine the law-oriented contribution from the European Court of Justice 

and the Swedish Labour Court. 

The premise is that a Swedish employer within the private and public sector 

can hire whoever they want, however there are some restrictions. For 

instance, the prohibition on discrimination and affirmative action. Other 

subjects in this area that will be discussed are direct and indirect 

discrimination, specific requirements in a job listing, factual basis in the 

recruitment process, the principle of objectivity and the legality principle. 

The employer’s requirements for active measures will also be addressed.  

Keywords: Content in a job listing, private sector, public sector, prohibition 

on discrimination, recruitment. 
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund och ämne 

Det är sällan som ordet priviligerad blir så tydligt som i läsningen av en 

rapport om rekryteringsprocesser i Sverige. Föds du som man, med ett 

”svenskt” namn och pratar svenska obehindrat är sannolikheten stor att du 

ligger före i rekryteringsprocessen bland många andra sökanden. Enligt flera 

svenska studier som har redovisats genom åren är du nämligen särskilt 

gynnad i förhållande till andra just på grund av bland annat ditt kön, din 

härkomst och att ditt namn klingar ”svenskt”.  Trots att studier har 1

identifierat diskriminering som ett problem, finns det ett flertal nationella och 

internationella regleringar som framhäver förbudet mot diskriminering i 

rekryteringsprocessen. Dock framhävs rekryteringsprocessen inte alltid i 

skenet av hur komplex den faktiskt är med utarbetning av kravprofil, 

utformning och publicering av platsannons, efterföljande urval av kandidater, 

och flera steg därefter i den långa processen. Ytterligare ett perspektiv visar 

på skillnader i lagstiftningen mellan privat och offentlig sektor och 

Europeiska Unionen  (EU) och annan internationell lagstiftnings inverkan på 

Sverige. Det som ofta väcker uppmärksamhet i tvister inom området 

diskriminering är  arbetsgivares utställda krav i en platsannons i förhållande 

till arbetsuppgifterna som ska utföras i tjänsten, vilket tillvägagångssätt 

arbetsgivaren använder sig av och anledningen till anställningsbeslutet. I 

arbetslivet baserar Arbetsdomstolen (AD) oftast sina bedömningar och 

avväganden i anställningssituationer på meriter i form av utbildning, 

erfarenhet och personlig lämplighet.   2

 Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet, 2012, Oxford Research på 1

Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag.
 SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering, s. 442.2
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de rättsliga regleringarna som finns 

kring betydelsen av en platsannons utformning bland den privata och 

offentliga sektorn i Sverige när det kommer till förbudet mot diskriminering i 

en rekryteringsprocess. Denna del av rekryteringsprocessen kommer att 

analyseras djupgående för att bidra till och skapa en bättre förståelse för 

rekryteringsprocessen som helhet. Med tidigare forskning som utgångspunkt 

utröns ifall, och i så fall hur, lagstiftningen sätter gränser för hur utformning 

av en platsannons får ske inom den privata respektive offentliga sektorn.  

För att kunna uppnå syftet kommer följande frågeställning att besvaras:  

Vilken betydelse har utformningen av en platsannons, för efterföljande urval 

av kandidater, när det kommer till förbudet mot diskriminering i en 

rekryteringsprocess inom den privata och offentliga sektorn?  

1.3 Metod och material  

För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningen kommer både svensk  

rätt och internationell rätt att behandlas. Det metodologiska perspektiv som 

används i uppsatsen för att kunna utföra den rättsvetenskapliga studien är den 

rättsdogmatiska metoden. Tillvägagångssättet innebär att redan erkända 

rättskällor används som grund i argumentationen enligt en redan erkänd 

rättskällehierarki. Detta tillvägagångssätt används för att fastställa gällande 

rätt, lex lata, och för att undersöka om det föreligger brister i tillämpningen 

och hur dessa som ett led i processen hade kunnat förändras, de lege 

ferenda.  Genom att undersöka en del av rekryteringsprocessen och jämföra 3

den privata och offentliga sektorn i Sverige sätts studien i en samhällelig 

kontext inom den rättsdogmatiska metodens tillvägagångssätt.  

 Papadopoulou, Frantzeska & Skarp, Björn (2017). Juridikens nycklar: 3

introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg. s. 132-134.
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De centrala utgångspunkterna i uppsatsen blir relevant svensk rätt och EU-

rätt inom området diskriminering, innebörden av direkt och indirekt 

diskriminering och dess förhållande till platsannonsens utformning, 

arbetsgivarens fria antagningsrätt och dess begränsningar samt aktiva 

åtgärder. Även specifika utgångspunkter inom kommun och stat behandlas så 

som objektivitetsprincipen, legalitetsprincipen och krav på saklig grund i 

rekryteringsförfarandet. Utmaningen vid urvalet av material har varit att 

hålla sig till utformningen av en platsannons eftersom det sällan står med i 

varken lagtext, förarbeten eller litteratur. Dock har det i majoriteten av de 

studerade rättsfallen gått att applicera regleringarna även på utformningen av 

en platsannons.  

Det material som har använts är konventioner, fördrag och direktiv, samt 

förhandsavgöranden från EU-domstolen. Detta för att undersöka 

internationella rättskällors inverkan på den svenska rätten och hur det som en 

följd påverkar beslutsfattandet i Sverige. En genomgång av den svenska 

lagstiftningen kring förbudet mot diskriminering har gjorts för att kunna 

identifiera skillnader mellan privat och offentlig verksamhet. Bland annat har 

delar av Sveriges grundlagar studerats samt diskrimineringslagen (2008:567) 

(DL) och mer specifik lagstiftning så som lag (1994:260) om offentlig 

anställning (LOA) och anställningsförordningen (1994:373) (AF). Domar 

från AD som behandlar ämnet har redovisats och lyfts för att få en klarare 

bild av vad som åberopas och bifalles enligt svensk rätt. Vidare har forskning 

från universitet och högskolor tillsammans med rapporter från 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) studerats. Vid urvalet av övrigt 

material har målet varit att identifiera ord och begrepp som med fördel har 

behövts studeras inom området, till exempel objektivitetsprincipen. Eftersom 

lagstiftningen ofta förändras och utvecklas inom området diskriminering har 
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strävan efter relevant och nyligen utgivet material i största mån försökt 

uppnås. Utöver en självständig sökning inom området har material i form av 

kurslitteratur, rättsfall och avhandlingar varit vägledande vid identifiering av 

aktuella rättsfall inom området. Vidare har en myndighetspublikation från 

Justitieombudsmannen (JO) behandlats för att förtydliga den 

grundlagsreglerade objektivitetsprincipen. Anmälningar till JO är inte 

juridiskt bindande, därav krävs ett mer kritiskt förhållningssätt till detta 

material.   

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts gällande landsting som inte kommer att benämnas 

i denna uppsats, stat och kommun kommer istället att sättas i fokus och 

jämföras med den privata sektorn. Anledningen till detta är på grund av 

arbetets omfattning och för att skapa möjligheter till att istället djupdyka 

inom ett snävare område. En annan begränsning görs när det kommer till 

vilken form av diskriminering som kommer att diskuteras i denna uppsats. 

Enligt lag finns fem former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 

instruktioner att diskriminera.  När det kommer till platsannonsens betydelse 4

i förhållande till diskrimineringslagstiftningen blir oftast direkt eller indirekt 

diskriminering aktuella, därför kommer enbart dessa två att beaktas.  

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4 §.4
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2. Platsannonsens betydelse i förhållande till 

förbudet mot diskriminering  

2.1 Internationell diskrimineringslagstiftning 

För att kunna förstå huruvida utformningen av en platsannons i en 

rekryteringsprocess kan vara diskriminerande eller inte behöver andra 

regleringar än enbart de svenska granskas. Sedan den 1 januari 1995 har 

Sverige efter en folkomröstning i landet varit medlem i EU. Detta 

medlemskap har sedan dess påverkat den svenska arbetsrätten som oftast 

numera har en EU-rättslig bakgrund. Bland annat har medlemskapet bidragit 

till den så kallade fria rörligheten inom EU som innebär att en person har rätt 

att söka och ta anställning i ett annat EU land, och rätten till likabehandling.   5

Principen om likabehandling, även kallad principen om icke-diskriminering 

är väl utvecklad inom EU-rätten. År 1989 fastställdes den sociala stadgan 

som uttrycker lika möjligheter för kvinnor och män som en självklar 

grundläggande rättighet och vikten av att bekämpa diskriminering.  Likaså 6

rättighetsstadgan förbjuder all diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, 

etniskt och socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 

övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder, nationalitet eller sexuell 

läggning.  Rättighetsstadgan föreskriver även att EU ska respektera den 7

kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Vidare är rättighetsstadgan 

 Nyström, Birgitta (2017). EU och arbetsrätten. Femte upplagan Stockholm: 5

Wolters Kluwer, s. 19-23.
 Gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter, 9 6

december 1989 - Den sociala stadgan.
 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de 7

grundläggande friheterna, Artikel 21.
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juridiskt bindande för Sverige, vilket innebär att avgöranden från EU-

domstolen används som rättskälla vid tolkning av svensk rätt. I fall då svensk 

rätt inte går att tillämpa, kan rättighetsstadgan i sig utgöra lag och åberopas i 

svensk domstol.  Jämställdheten har vidare förts in som ett av EU:s 8

grundläggande mål i Funktionsfördraget (FEUF).   9

Ett antal direktiv har genom åren reglerat förbudet mot diskriminering fram 

till och med den 1 juni 2006 då det nya, så kallade Recastdirektivet  skulle 10

börja implementeras. Detta direktiv är både en sammanställning och 

utveckling av de tidigare direktiven, som dessutom tar hänsyn till EU-

domstolens praxis. Syftet med direktivet är att bland annat att söka och vidta 

åtgärder för att bekämpa diskriminering.  Ett annat viktigt direktiv att 11

nämna i sammanhanget är Arbetsplatsdirektivet  som kan beskrivas som en 12

allmän ram för att bekämpa diskriminering i arbetslivet. Detta innebär att 

både direkt och indirekt diskriminering är förbjuden enligt direktivet som 

vidare ska tillämpas som ett minimidirektiv.   13

Ett EU-direktiv som har fått en stor betydelse i Sverige när det kommer till 

utformningen av en platsannons är 2000/43/EG direktivet om likabehandling 

oavsett ras eller etniskt ursprung. På begäran om ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen behandlas frågan om direkt diskriminering har förekommit 

vad gäller kriterier för urval av personal. Begäran har framställts i ett mål 

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de 8

grundläggande friheterna, Artikel 22.
 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Artikel 8. 9

 2006/54/EG om lika möjligheter och lika behandling. 10

 Nyström, Birgitta (2017). EU och arbetsrätten. Femte upplagan Stockholm: 11

Wolters Kluwer, s. 194-197.
 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling.12

 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 13

”Arbetsplatsdirektivet”, Artikel 3.1 och 8. 
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från Belgien mellan Centrum för lika möjligheter och bekämpning av rasism, 

klagande vid den nationella domstolen, och bolaget Firma Feryn, motpart 

vid den nationella domstolen. Efter ett offentligt uttalande om att 

arbetsgivaren inte vill anställa personer på grund av ras och etnicitet i 

samband med ett anställningsförfarande ställde sig den nationella domstolen 

frågan: Räcker det att konstatera att arbetsgivaren tillämpar direkt 

diskriminerande urvalskriterier för att det ska anses föreligga direkt 

diskriminering i fråga om villkor för tillträde till anställning? Det som talade 

emot var att det inte fanns en missgynnad  person i fallet. Dock menar EU-14

domstolen att Artikel 8 i direktivet har som syfte att ”utveckla 

förutsättningarna för en arbetsmarknad som främjar social integrering”. 

Enligt artikel 3.1a i detta direktiv avses särskilt urvalskriterier och krav för 

anställning. Målsättningen blir därför svår att uppnå om tillämpningsområdet 

för direktiv 2000/43/EG begränsas till endast de fall då en missnöjd 

arbetssökande som anser sig vara utsatt för direkt diskriminering väcker talan 

mot en arbetsgivare. Att en arbetsgivare offentligt uttalat att denne inte 

kommer anställa arbetstagare med ett visst ursprung kan i sig upplevas som 

avskräckande till att söka tjänsten. Med bakgrund av detta menar EU-

domstolen att frågan utgör direkt diskriminering.  Att tolka utifrån målet har 15

en arbetsgivare ingen rätt att muntligt uttrycka önskade kriterier kopplade till 

etniskt ursprung eftersom detta anses vara diskriminerande och motsäger 

lagstiftningen som uttrycker en arbetsmarknad som främjar social 

integrering. Med denna bakgrund skulle det även kunna gå att förutsätta att 

förbudet gäller även för utformningen av en platsannons.  

 Ett kriterium som kommer beskrivas närmare i avsnitt 2.3 om direkt och indirekt 14

diskriminering.
 Mål C-54/07 Firma Feryn.15
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F e r y n - d o m e n  ä r v ä l o m t a l a d , b l a n d a n n a t g ä l l a n d e h u r 16

jämställdhetsdirektiven med anledning av domen öppnat upp diskussionen 

kring stigmatiserande uttryck eller uttalanden, trots avsaknaden av en 

missgynnande behandling av en specifik person. I en artikel beskriver 

författaren hur EU-domstolen har breddat uttrycket direkt diskriminering 

genom sin dom för att på så vis kunna markera och skydda vissa kategorier 

av människor som diskrimineras av just sin egenskap av denna kategori. 

Författaren menar att uttryck i platsannonser och uttalanden länge har varit 

ett problem på arbetsmarknaden. Andra viktiga kopplingar görs till 

arbetsgivarens maktposition i förhållande till den arbetssökande och 

arbetsgivarens avsikt att diskriminera. Dessa aspekter kan ge skäl för den 

arbetssökande att tro att hen kommer bli behandlad orättvist av den som 

lämnar uttalandet vilket tydligt lyfter ämnet diskriminering, det vill säga, en 

orättvis behandling av en individ baserat på kriterier som inte borde ha 

beaktats.  17

Utöver EU-rätten påverkas den svenska lagstiftningen även av andra 

regleringar. Bland annat utifrån Wien-deklarationen har alla FN-stater enats 

kring de mänskliga rättigheterna som gäller lika för alla människor i hela 

världen. En grundläggande rättighet värd att lyfta i detta sammanhang är 

förbudet mot diskriminering.  Denna individuella rättighet lyfts även i ett av 18

våra viktigaste rättighetsdokument från FN, den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna.  Ytterligare förbud mot diskriminering har FN 19

tillskrivit i sina specialkonventioner, främst för grupper som behöver särskilt 

 Mål C-54/07 Firma Feryn.16

 Paul Quinn. The problem of stigmatizing expressions: The limits of anti-17

discrimination approaches.
 Wien-deklarationen 1993.18

 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.19
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skydd så som kvinnor, utsatta på grund av ras och personer med 

funktionsnedsättning. Den svenska diskrimineringslagstiftningen reglerar 

detta skydd för mänskliga rättigheter i grundlagarna. I regeringsformen (RF) 

framgår bland annat principen om alla människors lika värde och vikten av 

att den offentliga sektorn utövar sin makt enligt detta, samt ett förbud mot 

missgynnande behandling.  Även Europakonventionen som ratificerades 20

1952 är av stor betydelse då den sedan 1995 har varit införd i RF , som i sin 21

tur innebär att den är direkt applicerbar av svenska domstolar och kan 

resultera i skadestånd.  I Europakonventionen (EKMR) finns även en 22

allmän princip om likabehandling.  Det går med enkelhet att konstatera att 23

de internationella regleringarna kring förbudet mot diskriminering och mot 

en individ i samhället är flera, skriftligt dokumenterade och accepterade 

rättskällor. 

2.2 Den fria antagningsrätten och dess begränsningar  

I Sverige har en arbetsgivare som utgångspunkt fri anställningsrätt både 

inom den privata och offentliga sektorn. Dock med vissa begränsningar, som 

skiljer sig åt mellan sektorerna. Denna rättsliga grundprincip har sin 

bakgrund i Decemberkompromissen från 1906 där arbetsmarknadsparterna 

Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Arbetsgivarförening fastställde 

att det är upp till arbetsgivaren att bestämma vem, men också på vilket sätt 

som arbetsgivaren vill anställa så länge det inte finns några rättsliga 

 Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 2 § och 2 kap. 12-13 §§.20

 Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 19 §. 21

 Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin (2017). Diskrimineringslagen: från princip 22

till praktik. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur s. 20.
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 23

grundläggande friheterna, Artikel 14.
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inskränkningar.  Begränsningarna när det kommer till rätten att anställa vem 24

arbetsgivaren vill är förbudet mot diskriminering, den lagstadgade 

företrädesrätten  och positiv särbehandling. I vissa fall kan dessa 25

begränsningar påverka betydelsen av utformningen av en platsannons 

gällande diskriminering i en rekryteringsprocess. Förhållandet mellan 

arbetsrätten och de förändringar som diskrimineringslagstiftningen medför 

har öppnat upp för diskussion. Bland annat ifrågasätts förhållandet som ett 

eventuellt hinder till ett effektivt diskrimineringsförbud. I nuläget beskrivs 

till exempel förbudet mot att diskriminera som ett undantag till 

arbetsgivarens fria anställningsrätt. Lösningen som presenteras är att minska 

kopplingen till arbetsrättens olika begrepp.   26

2.3 Direkt och indirekt diskriminering  

För att få en bättre förståelse kring om utformningen av en platsannons kan 

vara diskriminerande krävs det studier av rekvisit för direkt och indirekt 

d i s k r i m i n e r i n g o c h d e o l i k a d i s k r i m i n e r i n g s g r u n d e r n a . 

Diskrimineringslagstiftningen i sig är tvingande, det vill säga den går som 

regel inte att avvika ifrån med väldigt få undantag.  DL skiljer på direkt  27 28

och indirekt  diskriminering, varpå direkt diskriminering är uppbyggt kring 29

tre rekvisit: missgynnande, jämförbar person och orsakssamband och 

indirekt diskriminering kring: särskilt missgynnande, jämförelse och 

 Glavå, Mats & Hansson, Mikael (2016). Arbetsrätt. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 24

Studentlitteratur. s. 52.
 Lag (1982:80) om anställningsskydd 25-27 §§.  25

 Hellborg, Sabina (2018). Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av 26

förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering. Uppsala: Iustus 
förlag, s. 99-100.

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 3§, undantaget positiv särbehandling 27

behandlas i avsnitt 2.5.
 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 4§ p.128

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 4§ p.229
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intresseavvägning. För att en person ska ha blivit direkt diskriminerad enligt 

lag har personen blivit sämre behandlad, i jämförelse med en annan person i 

en likvärdig situation och att det finns ett orsakssamband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. För att en person ska ha blivit indirekt 

diskriminerad har en regel tillämpats som särskilt missgynnar personer med 

till exempel ett visst kön, en jämförelse görs därefter med en annan person 

eller grupp, till sist en intresseavvägning i frågan om missgynnandet. Vid 

intresseavvägningar i olika rättsfall används den av EU utvecklade 

proportionalitetsprincipen, som för övrigt även finns med i det tidigare 

nämnda Recastdirektivet. Detta innebär att lämplighet, nödvändighet och 

proportionalitet appliceras vid en bedömning.  Diskrimineringsgrunderna 30

finns reglerat i DL och ger skydd till och gör det olagligt att diskriminera en 

person på grund av: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

samt ålder.  Har missgynnandet inget samband med någon av dessa 31

diskrimineringsgrunder, är diskrimineringen inte olaglig i juridisk mening. 

Dock är diskriminering enligt lagens mening inte allt, utan att uppleva sig 

diskriminerad eller att få upprättelse i domstol kan vara något helt annat.  

Förbudet mot att diskriminera en person i arbetslivet, som gör en förfrågan 

om eller söker arbete finns reglerat i lag, detta gäller genom hela 

anställningsförfarandet.  Förbudet gäller dock inte vid formuleringen av en 32

platsannons.  Detta kan ifrågasättas i skenet av det nyss nämnda Feryn-33

 Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin (2017). Diskrimineringslagen: från princip 30

till praktik. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur. s. 29-32.
 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4§ p. 1 och 2.31

 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap. 1 § p. 2.  32

 Proposition. 2007/08:95, s. 499.33
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domen  som trots avsaknaden av en missgynnad person som väcker talan, 34

dömdes till direkt diskriminering. För Sverige innebär detta i nuläget att 

svensk rätt strider mot EU-rätten när det kommer till diskriminering genom 

utformningen av en platsannons, utifall att det inte finns en missgynnad 

person som väljer att väcka talan. 

2.4 Uppställda krav för en tjänst i en platsannons 

Vid urvalet av en kandidat och tillsättningen av en tjänst ska en bedömning 

göras av de sökandes kvalifikationer i förhållande till de krav som ställts i 

platsannonsen för den lediga tjänsten. Något som tidigare uttalats av AD är 

att meriter i form av utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet får en 

särskild betydelse vid tvister inom området diskriminering.  Om en 35

arbetsgivare utformar en platsannons med särskilda krav kan dessa i ett 

senare skede, oavsett om arbetsgivaren har haft för avsikt eller inte, ligga till 

grund för tvisten gällande diskriminering. Omständigheter som typiskt  sett 

kan gynna en äldre arbetssökande kan vara erfarenhet, anställningstid eller 

mognad, medan en yngre arbetssökande kan gynnas av omständigheter som 

fysisk styrka, smidighet, datakunskap eller möjligheten till att kunna resa 

ofta i sin tjänst. Dessa omständigheter går normalt sett som indirekt 

diskriminering beroende på vad intresseavvägningen visar i fallet, vilket är 

avgörande för om något är tillåtet eller inte. Om en person har drabbats av en 

negativ effekt och för att denna effekt ska vara tillåten krävs det att syftet 

med kravet ska vara objektivt godtagbart, det vill säga att det ska finnas ett 

berättigat syfte till det uppställda kravet. Syftet ska vara så pass starkt att det 

går före principen om icke-diskriminering. Det ska inte heller finnas några 

andra icke diskriminerande alternativ som kan vara godtagbara i 

 Mål C-54/07 Firma Feryn.34

 AD 2005 nr 69.35
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situationen.  Uppställda krav i en platsannons som kan resultera i både 36

lagliga och olagliga kriterium kan vara krav på särskilda språkkunskaper, 

krav på en viss kroppslängd, särskilda ålderskrav eller krav på en viss 

personlig lämplighet osv.  

Krav på ”god svenska” behandlades av AD i en tvist gällande diskriminering 

när en person, enligt bolaget, inte ansågs ha tillräckligt goda språkkunskaper 

i svenska för att kunna arbeta som marknadsundersökare via telefon. Nivån 

på kravet ska variera med hänsyn till vad arbetsuppgifterna kräver. I detta fall 

menade AD att kravet inte kunde motiveras tillräckligt och att indirekt 

diskriminering förelegat på grund av att arbetsgivaren gjort en oavsiktlig 

felbedömning av personens språkkunskaper. Åtgärden var därför varken 

lämplig eller nödvändig för att syftet med kravet skulle uppnås.  I ett annat 37

fall ansåg AD att språkkravet var motiverat när en kvinna med algeriskt 

ursprung sökt sig till ett bolag som receptionist med brister i det svenska 

språket. I platsannonsen framgick bland annat att vana från arbete med växel 

och reception var ett plus och att personlig lämplighet, som att bemöta 

kunder, förmåga att kommunicera och att ge god service var ett krav. Vid 

bedömning av den personliga lämpligheten krävs det objektiva grunder. För 

ett arbete som består av ständig kontakt med interna och externa personer, är 

det rimligt att kräva så pass goda kunskaper i språket att det kan ske 

friktionsfritt och att arbetsuppgifterna kan utföras på ett tillfredställande sätt. 

AD konstaterade därför att kravet ansågs sakligt motiverat, lämpligt och 

nödvändigt och att indirekt diskriminering inte skett.  Att döma av fallen 38

kan ett krav i sig uppfattas som neutralt, eller hanterbart av alla. Men i en 

 Proposition 2007/08:95, s. 490 - 492.36

 AD 2002 nr 128.37

 AD 2008 nr 47.38
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jämförelse mellan gruppen som är uppväxt i Sverige och gruppen som 

nyligen har kommit till Sverige blir kravet på ”god svenska” inte lika lätt att 

uppnå för båda grupperna. Personer med olika etniska tillhörigheter kommer 

ha svårare att klara av kravet. Det innebär att kriteriet kan resultera i indirekt 

diskriminering och att en intresseavvägning blir avgörande. 

I ett annat fall tar AD upp indirekt könsdiskriminering då ett 

biltillverkarföretag ställt ut ett krav om en kroppslängd på 163 cm. Bolaget 

hänvisar till att kriteriet är ställt på grund av arbetsmiljömässiga skäl som 

belastningsskador. Kravet anses dock inte vara tillräckligt lämpligt och 

nödvändigt för att kunna uppnå syftet med kravet. Den negativa effekten som 

detta resulterade i mot enbart arbetssökande kvinnor ansågs vara starkare än 

syftet med kravet och bolaget dömdes till indirekt diskriminering.  En 39

arbetsgivare bör därför noga tänka igenom vilka krav som ställs ut i sin 

platsannons för att inte skapa en diskriminerande rekryteringsprocess, även 

för att en kompetent arbetssökande inte ska bli nekad en anställning på grund 

av ett ej relevant krav. 

Ett exempel som förtydligar platsannonsens betydelse när det kommer till 

ålder är enligt följande: ”unga och pigga killar och tjejer sökes”. Vid 

bedömningen av de arbetssökandes meriter i den här situationen blir kriteriet 

jämförbar situation intressant att studera. Jämförelser görs nämligen inte 

mellan personer och dess ålder, utan om två arbetssökande har samma 

kvalifikationer och personliga förutsättningar i övrigt är de i en jämförbar 

situation, oavsett deras respektive ålder.  Att tyda av platsannonsen söker  40

företaget yngre personer. Dock har en person, oavsett ålder, samma rätt till 

att söka tjänsten och på så vis även hamna i en likvärdig situation utifall att 

 AD 2005 nr 87.39

 Proposition 2007/08:95, s. 488.40
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övriga kvalifikationer och personliga förutsättningar är densamma. Skulle en 

sökande bli bortvald på grund av ålder och att det inte finns ett berättigat 

syfte som är lämpligt och nödvändigt, då förekommer diskriminering.   41

Skulle en arbetssökande ana att hen har blivit utsatt för diskriminering, kan 

personen i fråga be arbetsgivaren att lämna ut meriter. Arbetsgivaren har då 

en skyldighet gentemot DO vilket innebär att skyldigheten kan bli förenad 

med vite.  Att kräva in en meritvärdering gjorde en kvinna som sökte jobb 42

som jobbcoach via arbetsförmedlingen. Hon ansåg att platsannonsens krav 

var uppfyllda, men kallades trots detta aldrig in för en intervju. Det visade 

sig att två yngre kvinnor hade fått jobbet, trots att hon var mer kvalificerad 

än båda dessa kvinnor. I bedömningen beaktade AD dels innehållet i 

platsannonsen, dels de ingivna meritförteckningarna ifrån kandidaterna. Efter 

denna jämförelse dömde AD att kvinnan blivit utsatt för diskriminering som 

har samband med kvinnans ålder.  43

Angivelser i en platsannons som ”stor vikt kommer att läggas vid personlig 

lämplighet till denna tjänst” är svåra att mäta objektivt i förhållande till 

diskriminering. Resultatet blir att subjektiva värderingar tar överhand och 

underliggande etnisk diskriminering träder fram. För att kunna tillämpa detta 

uttryck i en platsannons och vidare i urval av kandidater krävs det en stark 

och tillförlitlig bevisning i frågan om någon är lämplig eller inte på grund av 

personliga skäl. Detta framgår i ett rättsfall mellan en man och en kvinna 

som både sökt jobb som kyrkoherde. Kyrkan bevisade i fallet att mannen var 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap. 2 § p.4. 41

 Diskrimineringslagen (2008:567) 4 kap. 3 § och Proposition 2007/08:95, s. 504.42

 AD 2010 nr 91.43
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mer lämpad av personliga skäl, bland annat genom hans ledarskap och 

intresse för kyrkan och på så vis ansågs inte diskriminering föreligga.     44

Ett aktuellt krav i arbetslivet just nu som har behandlats av AD tidigare gäller 

kravet på en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% som ofta skrivs 

ut i platsannonser på den svenska arbetsmarknaden.  I domen konstaterar 45

AD att indirekt diskriminering föreligger eftersom kravet särskilt missgynnar 

personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Detta innebär att den arbetssökande inte kan ha en annan huvudsaklig 

sysselsättning som önskas i kravet, på grund av personens nedsatta 

arbetsförmåga om 50% av heltid och dennes sjukersättning. Kravet var 

utställt i företagets platsannons och förtydligades även då kvinnan 

kontaktade företaget via telefon. AD konstaterade att kravet varken var 

lämpligt eller nödvändigt i förhållande till syftet som ansågs föreligga i 

kollektivavtalet.  I domen lyfts även Firma-Feryn  målet gällande att vissa 46 47

krav kan vara avskräckande i sig och resultera i att vissa personer inte söker 

tjänsten. Dock menar AD att direkt diskriminering inte förelegat eftersom 

personer med funktionsnedsättning inte pekas ut och att platsannonsens 

utformning i sig inte är avskräckande för personer med funktionsnedsättning 

att söka. 

2.5 Positiv särbehandling  

Ett undantag till principen om likabehandling och förbudet mot 

diskriminering är positiv särbehandling. Enligt Artikel 157.4 FEUF framgår 

det att positiv särbehandling handlar om att genom ”åtgärder göra det lättare 

 AD 2005 nr 69. 44

 https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2019/diskriminerande-45

kollektivavtalskrav-uppstalls-fortfarande-av-bemanningsforetag/.
 AD 2018 nr 42.46

 Mål C-54/07 Firma Feryn.47
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för det underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att 

f ö r e b y g g a e l l e r k o m p e n s e r a n a c k d e l a r i y r k e s k a r r i ä r e n ” . 

Förhandsavgöranden från EU-domstolen har dock fått förtydliga för 

medlemsstaterna vad innebörden av positiv särbehandling innebär i 

förhållande till nationell lagstiftning. I ett förhandsavgörande angavs i en 

platsannons av en svensk högskola att tillsättningen av en tjänst ansågs vara 

ett led i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet och att positiv 

särbehandling kunde komma att tillämpas vid urvalet av kandidater. En 

sökande av det underrepresenterade könet, en kvinna, gavs företräde trots att 

hennes kvalifikationer inte var likvärdiga med de kvalifikationer som den 

sökande av det motsatta könet hade, dock var dessa tillräckliga för tjänsten i 

sig. EU-domstolen menar att den internationella lagstiftningen i målet  utgör 48

ett hinder med anledning av att högskolan gav kvinnan tjänsten trots lägre 

kvalifikationer och att det internationella kravet är ställt som att två 

kandidater ska anses ha likvärdiga meriter. Vidare ska det göras en objektiv 

och saklig bedömning av ansökningarna där samtliga personliga förhållanden 

beaktas, vilket inte gjordes. EU-domstolen lägger inte heller någon vikt vid 

om det gäller högre eller lägre tjänster. Med detta som grund stred den 

svenska lagstiftningen mot direktivet.  En objektiv lagtolkning, det vill säga 49

en texttrogen tolkning, är vidare en vanlig metod som EU-domstolen 

använder sig av. Detta resulterar i att det ofta som en följd blir medlemsstaten 

som får anpassa och ändra sin lagstiftning efter EU:s lagstiftning.  För att 50

kunna göra en rättvis bedömning kring positiv särbehandling krävs det därför 

 Direktiv 76/207/EEG Artikel 2.1 och 2.4 samt artikel 141.4 EG, numera upphävd 48

och ersatt med 2006 års direktiv och 157.4 FEUF.
 C-407/98 Katarina Abrahamsson och Leif Andersson mot Elisabet Fogelqvist.49

 Papadopoulou, Frantzeska & Skarp, Björn (2017). Juridikens nycklar: 50

introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg. Upplaga 1 Stockholm: 
Wolters Kluwer. s. 113.
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att kraven för tjänsten är tydliga. Det gör det enklare att mäta skillnader i 

kvalifikationer och samtidigt svårare att diskriminera. Vidare går det att 

konstatera att otillåten könsdiskriminering innebär att en arbetsgivare vid 

anställning utser någon framför någon annan av motsatt kön, fastän den som 

förbigås har bättre sakliga förutsättningar för arbetet.  

2.6 Aktiva åtgärder 

Förbudet mot diskriminering i rekryteringsprocessen inom både privat och 

offentlig sektor är som tidigare nämnt reglerat i lag, varpå platsannonsens 

utformning lämnas utanför. Internationella regleringar stöttar upp ytterligare 

med övergripande mål om lika rättigheter och möjligheter på 

arbetsmarknaden. Ett allt större behov av ett reglerat arbete kring lika 

rättigheter och möjligheter har dock konstaterats och först in i svensk 

lagstiftning, nämligen arbetet med aktiva åtgärder.  Att en platsannons inte 51

utformas på ett diskriminerande sätt ingår i kravet på aktiva åtgärder. Där 

framgår det att en arbetsgivare ska ”verka för att personer oavsett, kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka 

lediga anställningar”.  Detta krav omfattar alla diskrimineringsgrunderna.  52 53

Att ”verka för” innebär att undersöka den egna verksamheten, i likhet med 

skyldigheterna i Arbetsmiljölagen (1977:1160), där det kallas för 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att undersöka riskerna för 

diskriminering kan därför med fördel ingå även i SAM.  Mer specifikt 54

framgår det av förarbetena att åtgärder som kan vidtas kan innebära att 

arbetsgivaren i sin platsannons välkomnar arbetssökande av båda könen och 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap.51

 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 7 §.52

 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 1 §.53

 Proposition. 2015/16:135, s. 37.54
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oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning för att ge en 

tydlig bild av vilken policy som gäller på arbetsplatsen. Det anges också att 

arbetsgivaren noga ska analysera kraven som ställs på platsannonsen och 

lägga vikt vid vilken innebörd som läggs i till exempel begreppet 

”kompetens”.  Tanken är att arbetet med de aktiva åtgärderna ska fungera 55

som ett övergripande ramverk, vilket innebär att utformningen av de 

konkreta åtgärderna är upp till var och en av arbetsgivarna.  Till exempel 56

genom att se över sitt tillvägagångssätt, sin rekryteringspolicy och sina 

rutiner för att upptäcka om eventuellt vissa personer eller grupper utestängs i 

rekryteringsprocessen.  En arbetsgivare som tillämpar omotiverade 57

anställningskrav gällande språkkunskaper eller en viss ålder verkar inte för 

lika möjligheter vid en rekrytering. 

Den stora skillnaden mellan en tvist i Arbetsdomstolen till skyldigheterna för 

en arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder är sanktionerna. Det skulle 

kunna beskrivas som två olika tillvägagångssätt att angripa diskriminering i 

arbetslivet. DO arbetar med utbildning, samverkan och uppgörelser och har 

som syfte att få arbetsgivaren att följa regleringarna frivilligt, annars kan DO 

initiera domstolsprövning eller förelägga vite som sanktion för 

arbetsgivaren.  Vidare är förbudet mot att diskriminera begränsat av den 58

individualiserade processen, medan aktiva åtgärder handlar om en önskad 

förändring av strukturer och tendenser kring diskriminering. Dessa två har 

som syfte att skapa en balans till att motverka diskriminering i arbetslivet.        59

 Proposition 2007/08:95, s. 537.55

 Proposition. 2015/16:135, s. 27.56

 Proposition. 2015/16:135, s. 44.57

 Proposition. 2007/08:95, s. 371.58

 Hellborg, Sabina (2018). Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av 59

förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering. Uppsala: Iustus 
förlag, s. 118.
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3. Särskilda regler för offentlig sektor 

3.1 Krav på saklig grund i rekryteringsförfarandet  

Till skillnad från den privata sektorn finns det utökade begränsningar till den 

fria anställningsrätten vid en rekryteringsprocess inom den offentliga 

sektorn. Det är även vanligare med krav på legitimation och behörighet i 

vissa yrken inom offentlig sektor till skillnad från det privata.  En 60

arbetsgivare inom den statliga verksamheten ska dock även i enlighet med 

RF beakta kraven på sakliga grunder, så som förtjänst och skicklighet vid 

rekryteringsförfarandet.  Med begreppet förtjänst menas den vana som har 61

förvärvats genom tidigare tjänstgöring och som har som syfte att fokusera på 

de objektiva grunderna i rekryteringsprocessen, istället för ovidkommande 

omständigheter.  Det framgår inte i lagstiftningen vad som är relevant i 62

förhållande till tjänsten när det kommer till förtjänst, därför är det upp till 

arbetsgivaren själv att bedöma detta.  Med förtjänst brukar det talas om antal 

år inom antingen stat, kommun eller privat verksamhet. Skicklighet innebär 

den lämplighet för ett arbete som en arbetssökande har med hänsyn till 

praktisk och teoretisk utbildning samt arbetslivserfarenhet.  Vid bedömning 63

av skicklighet görs en helhetsbedömning i det individuella fallet, med fokus 

på vilka krav som är satta i förhållande till den aktuella lediga tjänsten. 

Utöver utbildning och arbetslivserfarenhet kan även personliga egenskaper 

vägas in, till exempel ledaregenskaper eller samarbetsförmåga, så länge 

dessa anges i kravprofilen och är väl genomtänkta.  Med andra sakliga 64

 Andersson, Anderz (2014). Kommunal arbetsrätt. 4., [rev.] uppl. Lund: 60

Studentlitteratur, s. 211.
 Regeringsformen (1974:152) 12 kap. 5§ RF.61

 Proposition 1973:90, s. 405.62

 Proposition 1973:90, s. 406.63

 Anställning i staten, utgiven av Arbetsgivarverket, s. 53.64
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grunder menas till exempel företrädesrätt till återanställning och positiv 

särbehandling. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor när det kommer 

till företrädesrätt är att beslutet om anställning hos staten ska beaktas av 

reglerna om förtjänst och skicklighet. Vad gäller positiv särbehandling inom 

offentlig sektor kan jämställdhetsintresset anses vara en saklig grund inom 

staten och väga över den gradskillnad i fråga om förtjänst och skicklighet 

som finns mellan sökande av olika kön, när deras kvalifikationer är i stort 

sett, om än inte helt lika. Detta blir även i enlighet med DL ett undantag från 

förbudet mot könsdiskriminering.   65

Som ett komplement till RF ska, enligt LOA, skickligheten i en 

rekryteringssituation sättas främst så vida där inte finns några andra giltiga 

skäl till att inte följa detta. LOA upprepar även kravet på förtjänst, som 

regleras i den tidigare nämnda RF.  I AF anges att myndigheten även ska 66

”beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna 

arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål”.  I 67

ett mål från AD tas frågan om könsdiskriminering i samband med rekrytering 

inom polisen upp. AD konstaterade att skickligheten ska sättas främst, och i 

fall där skickligheten är lika eller i stort sett lika ska förtjänsten appliceras 

som utslagsgivande. Det framhävs även att ett undantag från skickligheten, 

som kan bli avgörande, är jämställdhetsintresset. I detta fall ansåg dock AD 

att kvinnan inte var i en jämförbar situation, med anledning av att mannens 

meriter var så pass mycket bättre än kvinnans.   68

 Anställning i staten, utgiven av Arbetsgivarverket, s. 35.65

 Lag om offentlig anställning (1994:260) 4 §.66

 Anställningsförordning (1994:373) 4 §.67

 AD 2004 nr 44.68
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Enligt Arbetsgivarverket, som för övrigt är en arbetsgivarorganisation och 

förvaltningsmyndighet, ska Sveriges statliga myndigheter arbeta med 

noggranna analyser av vilken kompetens som behövs för varje tjänst. I 

platsannonserna bör det framgå vilka arbetsuppgifter som ingår, vilket 

uppdrag och vilka mål verksamheten har tillsammans med eventuella 

förändringar som ska ske. Det bör även framgå vilka meriter, förmågor och 

egenskaper den arbetssökande önskas ha för att underlätta urvalet av 

kandidater och värdering av meriter. Vidare ska platsannonser formuleras på 

ett inkluderande sätt.  I vissa fall får särskilda villkor anges i platsannonsen 69

så som svenskt medborgarskap  eller ett särskilt hälsotillstånd . Detta har 70 71

som tidigare nämnt en stor betydelse när det kommer till mål om 

diskriminering. Det är även viktigt för att hitta personer som är skickliga och 

mest lämpande för tjänsterna. Den statliga myndigheten bör även tillgodose 

en förväntan från samhället och leva upp till krav om att tillsätta tjänster på 

objektiva grunder för att upprätthålla sitt förtroende i samhället.  Att döma 72

av Statens överklagandenämnds arbete med anställningsärenden, fästes stor 

vikt vid platsannonsen utformning för att kunna göra en bedömning av om en 

arbetssökande lever upp till kraven i  en platsannons eller inte.    73

En kommun omfattas dock inte av samma krav på sakliga grunder i RF och 

LOA så som staten. Detta framgår i ett mål från AD där frågan om en 

kommuns skyldighet att använda förtjänst och skicklighet vid ett 

rekryteringsförfarande kom upp. AD konstaterade att endast vid statliga 

 Anställning i staten, utgiven av Arbetsgivarverket, s. 46-47.69

 Lagen om offentlig anställning (1994:260) 5 och 6 §§, Regeringsformen 70

(1974:152) 11 kap. 11 §. 
 Anställningsförordning (1994:373) 5 §.71

 Anställning i staten, utgiven av Arbetsgivarverket, s. 53.72

 ST:s fackliga tidskrift; Publikt och Anställning i staten, utgiven av 73

Arbetsgivarverket, s. 46.
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rekryteringar förekommer vägledning i lag hur en arbetsgivare ska bedöma 

meriter. Trots det faktum att det i praktiken kan vara så att kommuner i vissa 

fall ändå använder sig av denna princip, enligt ett uttalande av 

konstitutionsutskottet.   74

3.2 Förbud mot diskriminering inom offentlig anställning  

I DL har den offentliga sektorn uttryckligen fått ett  mer långtgående förbud 

mot diskriminering, som ett komplement till övriga förbud i lagen. Bland 

annat framgår det att förbudet mot diskriminering för staten och 

kommunerna gäller deras bemötande med allmänheten.  Syftet med ett eget 75

reglerat lagstöd i frågan beror på att regeringen vill att det allmänna, det vill 

säga statliga myndigheter och kommuner, ska föregå med ett gott exempel 

ute i samhället i kontakten med de svenska medborgarna. Det visar också 

allmänheten en tydlig och stark markering mot diskriminering. Till sist är  

regeringens förhoppning att det även bidrar med ett ökat förtroende från 

samhället.  Regleringen är ett komplement till det generella förbudet mot 76

diskriminering, som tillämpas på diskriminering som inte redan fångas upp 

av de andra förbuden mot diskriminering. Avsikten är att regleringen ska 

innefatta den anställdes uppträdande och språkbruk.  Även om det inte 77

uttryckligen står i varken lag eller förarbeten, skulle det kunna gå att anta att 

detta även kan appliceras på den skriftliga utformningen av en platsannons, 

eftersom detta är ett led i hur statliga myndigheter och kommuner bemöter 

arbetssökanden.  

 AD 1981 nr 169.74

 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap. 17 §. 75

 Proposition 2007/08:95, s. 283.76

 Proposition 2007/08:95, s. 286.77
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3.3 Legalitets- och objektivitetsprincipen 

En kommun är, i likhet med staten, bunden av krav på saklighet och 

objektivitet enligt RF. Vid tillsättningen av en tjänst ska de beakta allas lika 

värde, likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.  Dessa 78

principer regleras även i förvaltningslagen.  Begreppet saklighet kommer till 79

uttryck i den rättsligt accepterade legalitetsprincipen, oftast applicerad främst 

inom offentlig sektor. Kravet på saklighet innebär att en anställd inte ska 

väga in sitt egna godtycke i situationer, till exempel genom att hänvisa till 

sina egna känslor.  Detta resonemang går att applicera även på utformningen 80

av en platsannons. Studier visar att känslor ofta kan resultera i omedvetna 

fördomar och som ett resultat av detta mynna ut i diskriminering.  En annan 81

rättsligt accepterad princip är objektivitetsprincipen.  Även denna appliceras 82

på tjänstetillsättningar inom den kommunala och statliga sektorn. Detta 

framgår bland annat av den tidigare nämnda domen från AD där en kommun 

baserade sitt anställningsbeslut på osakliga grunder, vilket AD konstaterade 

stod i strid med objektivitetsprincipen. AD framhävde att kommuner inte 

omfattas av kraven på sakliga grunder som skicklighet och förtjänst som 

staten, men inte heller har samma fria anställningsrätt som de privata 

aktörerna, med anledning av kraven på objektivitet vid ett 

anställningsbeslut.  I förhållande till en platsannons innebär 83

 Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 2 och 9 §. 78

 Förvaltningslag (2017:900) 5-8 §§.79

 Papadopoulou, Frantzeska & Skarp, Björn (2017). Juridikens nycklar: 80

introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg. Upplaga 1 Stockholm: 
Wolters Kluwer, s. 109.

 Eklöf, Thomas & Hallén, Nils (2018). Innovativ rekrytering: strategier som 81

förenklar, effektiviserar och inspirerar. Stockholm: Natur & Kultur, s. 24-27.
 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 §.82

 AD 1981 nr 169.83
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objektivitetsprincipen att uppgifterna som lämnas i en platsannons bör vara 

korrekta och sakliga, subjektiva önskemål bör uteslutas.  

Ett förtydligande av brott mot objektivitetsprincipen enligt 1 kap. 9§ RF för 

kommunal rekrytering lyfts i en anmälan till JO. Anmälan gäller ett klagomål 

mot utbildningsförvaltniningen i Stockholm på grund av ett 

rekryteringsförfarande. I en platsannons har det utlysts två lediga tjänster 

som lärare med en ansökningstid på tre veckor. Tjänsterna tillsattes dock 

tidigare än så för att eleverna inte skulle stå utan lärare, menade 

personalavdelningen. G.W.s, klagande, ansökningshandlingar blev därför 

aldrig beaktade i processen, trots mottagandet av ett elektroniskt meddelande 

om att intervjuer kommer att hållas löpande. JO menar att domstolar och 

förvaltningsmyndigheter inom den offentliga sektorn ska beakta allas likhet 

inför lagen, och iaktta saklighet och opartiskhet enligt 1 kap. 9§ RF. Inom 

ramen för den grundlagsfästa objektivitetsprincipen menar JO att det borde 

vara myndighetens skyldighet att beakta alla ansökningar som inkommer 

inom ansökningstiden, och att först när ansökningstiden löpt ut och samtliga 

ansökningar har beaktats som en myndighet kan göra en bedömning som är 

godtagbar i objektivitetshänseende. Några regleringar kring tillsättning av 

tjänster innan ansökningstiden löpt ut finns inte, vilket gör tolkningen 

betydligt svårare och blev grund till att fallet lades ner.  Dock går det att 84

ifrågasätta objektiviteten i kommunens sätt att handla i förhållande till 

gällande grundlagstiftning i RF om krav på allas likhet inför lagen och 

opartiskhet och den fria antagningsrätten. I detta fall blev den fria 

antagningsrätten oerhört stark, med tanke på att anställningsbeslutet aldrig 

ändrades. 

 JO 2012/13 s. 428 (Dnr 3069-2010).84
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4. Sammanfattning och slutsats 

Betydelsen av en platsannons utformning i förhållande till rådande 

lagstiftning inom området diskriminering är något vag. Både inom den 

privata och offentliga sektorn begränsar diskrimineringslagstiftningen inte 

utformningen av en platsannons i sig, eftersom den riktar sig till alla, något 

som bekräftas i lagens förarbete.  Detta förtydligas även i ett av EU-85

domstolens förhandsavgöranden, Feryn-domen , som belyser att domen 86

enligt EU-domstolen utgör direkt diskriminering trots avsaknaden av en 

missgynnad person, medan den svenska lagstiftningen bygger på att en 

person ska ha blivit missgynnad för att diskriminering ska kunna föreligga.  

Detta innebär att EU-rätten och svensk rätt i nuläget står i strid med 

varandra. Vilket förtydligas av en dom från 2018 där AD bekräftar att 

avskräckande uttalanden mot allmänheten inte utgör direkt diskriminering i 

Sverige.  Problematiken kring detta är att lagstiftningen ger utrymme för 87

diskriminering så länge uttalanden eller skrivelser inte blir för specifika. Det 

visar även att det på arbetsmarknaden existerar laglig och olaglig 

diskriminering. Det vill säga, i vissa fall blir diskrimineringen enbart etiskt 

inkorrekt och orättvis för den som drabbas. Diskriminering är därför inte 

alltid helt lätt att förstå sig på. Utformningen av en platsannons är relativt fri, 

men med tanke på risken för diskriminering kan ett kritiskt förhållningssätt 

appliceras till lagstiftningen. Lag och rätt är ett område som är under ständig 

utveckling vilket innebär att vad som är lagligt idag, kan bli olagligt i 

framtiden. Feryn-domen  kan bidra till att väcka ett mer kritiskt tänkande 88

 Proposition. 2007/08:95, s. 499.85

 Mål C-54/07 Firma Feryn.86

 AD 2018 nr 42.87

 Mål C-54/07 Firma Feryn.88
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mot den svenska lagstiftningen som i sin tur kan leda till en förändring, som 

till exempel en lagändring i Sverige för att leva upp till de EU-rättsliga 

kraven på området. 

DL appliceras både inom privat och offentlig sektor, ytterligare krav ställs på 

arbetsgivare inom stat och kommun. Det visar visserligen på att stat och 

kommun arbetar för ett ökat förtroende för samhället.  Men det går även att 89

ifrågasätta om diskriminering på så vis är mindre viktigt inom privat sektor. 

Att döma av rekryteringsförfarandet och platsannonsens betydelse inom den 

offentliga sektorn går det att dra slutsater kring den väsentligt lägre graden av 

författningsregleringar som finns inom kommunen i förhållande till staten, 

detta framhävs bland annat i domen från AD där frågan om förtjänst och 

skicklighet behandlades. Dock framhävs det att trots förekommande 

regleringar för staten, arbetar kommunen trots allt likvärdigt i sin 

rekryteringsprocess.  Kraven på objektivitet inom den offentliga sektorn i 90

förhållande till den fria anställningsrätten går att diskuteras enligt JO:s beslut 

om att lägga ner utredningen om att plocka bort en platsannons innan sista 

ansökningsdag.  Men det går även som en följd av detta att åter poängtera 91

hur starka arbetsrättens begrepp står sig, som till exempel arbetsgivarens fria 

anställningsrätt.   92

Det har visat sig i flera rättsfall från AD att utställda kriterier i en platsannons 

kan innebära olaglig diskriminering.  Platsannonsen kan vid ett senare 93

 Proposition 2007/08:95, s. 283.89

 AD 1981 nr 169.90

 JO 2012/13 s. 428 (Dnr 3069-2010). 91

 Hellborg, Sabina (2018). Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av 92

förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering. Uppsala: Iustus 
förlag, s. 99-100.

 Se bland annat: AD 2002 nr 87, AD 2005 nr 91, AD 2010 nr 91, AD 2018 nr 4293
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tillfälle användas som bevisning mot en arbetsgivare i tvister som rör 

tillsättningen av en tjänst.  Det visar på att platsannonsens utformning trots 94

allt har en betydelse. En arbetsgivare får varken direkt eller indirekt 

diskriminera via utformningen av en platsannons.  Detta gäller oavsett om 95

arbetsgivaren har haft för avsikt eller inte att diskriminera med sitt 

kriterium.  Ett exempel är om en arbetsgivare ställer ut ett diskriminerande 96

krav, som i AD domen där ett företag ställt ut ett visst längdkrav vilket 

resulterade i att AD konstaterade indirekt diskriminering.  Att döma av 97

arbetsmarknaden syns allt oftare krav som samarbetsförmåga, social 

kompetens och personlig lämplighet. Dessa kan rättsligt vara svåra att 

bedöma, särskilt gällande sakligheten. Då krävs det stark och tillförlitlig 

bevisning, som i AD domen där kyrkan lyckades bevisa att en man var bättre 

lämpad än en kvinna på grund av bland annat hans ledarskap.  Att ställa ut 98

olika krav i en platsannons på slentrian, där kraven inte behövs för den 

primära arbetsuppgiften kan leda till diskriminering. Vidare att frångå kraven 

i utformningen av en platsannons kan också ställa till problem. Att därför 

hålla sig till krav som har ett tydligt samband med tjänsten gör det enklare att 

välja ut den mest lämpade för tjänsten utan att diskriminera. Uppställda krav 

ska även framstå som förklarliga och rationella i förhållande till vad syftet är. 

Ett sätt att förebygga diskriminerande platsannonser har arbetats in i DL 

under arbetet med aktiva åtgärder.  Med tanke på att varken svensk eller 99

internationell lagstiftning ger tydliga instruktioner i hur en platsannons bör 

 AD 2010 nr 91.94

 Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 4§ p.1 och p.2.95

 AD 2002 nr 128.96

 AD 2005 nr 87.97

 AD 2005 nr 69.98

 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 99
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utformas har detta lämnats relativt fritt för arbetsgivaren själv att bestämma. 

Visserligen framgår det som ett allmänt ramverk att arbetsgivaren ska 

undersöka risker och vidta åtgärder när det kommer till området 

diskriminering i rekryteringsprocessen, men otydligheten har fått sin 

kritik.   Lösningen på platsannonsernas stundtals bristfälliga utformning 100

kan vara tydligare riktlinjer, vilket hade kunnat resultera i att 

rekryteringsprocesser hade skötts på likvärdiga och icke-diskriminerande 

sätt. Även genom att erbjuda utbildning, använda sig av en inkluderande 

rekryteringsprocess eller genom att granska kravprofilen ur ett 

diskrimineringsperspektiv hade kunnat bidra till en lösning för att kunna 

identifiera direkt och indirekt diskriminering. Värt att nämna är DO:s arbete 

mot diskriminering med praktiska tips och råd om hur man rekryterar fritt 

från diskriminering. En arbetsgivare bör även vara medveten om sin roll och 

att de egna fördomarna kan leda till diskriminering oavsett om där finns en 

välmening eller inte.  Det är också viktigt att lyfta och synliggöra arbetet 101

mot diskriminering i en organisation och våga utmana sina egna fördomar. 

Ett område som troligtvis kommer få mer uppmärksamhet framöver är  

publiceringen av platsannonser. I en tid där digitaliseringen tar över allt mer, 

skapas också allt fler plattformer som vänder sig till olika grupper av 

människor, även för arbetssökanden. Vissa kanaler kan därför medföra att 

möjligheterna försämras för vissa arbetssökande och att dem inte känner till 

att en tjänst är ledig.  

 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 7 §.100

 Eklöf, Thomas & Hallén, Nils (2018). Innovativ rekrytering: strategier som 101

förenklar, effektiviserar och inspirerar. Stockholm: Natur & Kultur, s. 24-27.
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