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Summary 
Equality between women and men in the workplace is important when working towards an 

equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from 

discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to 

promote equality between men and women at the workplace. This possibility for using 

positive action is, however, composed vaguely. Therefore, a deeper investigation is required 

to understand what boundaries the concept is allowed. The research question is, therefore: 

How can the Swedish law, regarding positive action, be understood according to EU law? To 

answer this question, this essay provides a walkthrough of the requirements needed, as well 

as an investigation on how case law describes positive action in Sweden. This will be 

compared to the EU law, whereby the presentation will, clear out which similarities and 

differences that can be found between them.  In the analysis, there are many similarities 

presented between the two legal systems. In conclusion, Sweden has effectively and correctly 

interpreted positive action, based on the fact that both systems have the same requirements. 

All the requisites in Sweden are based on case law from the EU-court, which indicates well 

incorporation. The answer to the research question is therefore, that the Swedish 

interpretation of positive action gives a fair and correct vision of how the concept should be 

used. 
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Sammanfattning  
Jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet är en viktig del i arbetet mot ett mer 

jämställt samhälle. Denna uppsats syftar till att utreda hur Sverige har valt att tolka begreppet 

positiv särbehandling. Positiv särbehandling tillåter särbehandling, i de fall det är ett steg till 

att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Begreppet är dock vagt 

formulerat. Detta innebär att en djupare undersökning krävs för att förstå inom vilka gränser 

denna åtgärd är tillåten. Begreppet grundar sig ursprungligen i EU-rätten och för att förstå 

begreppet bättre krävs därför en genomgång av hur EU beskriver och tolkar begreppet. 

Frågeställningen som skall besvaras genom uppsatsen är: Hur kan den svenska 

rättstillämpningen av positiv särbehandling i arbetslivet förstås i förhållande till EU-rätten? 

Först presenteras en genomgång av vilka rekvisit och rättspraxis som finns inom den svenska 

rätten, samt inom EU-rätten. Sedan görs en jämförelse för att förstå vilka likheter och 

skillnader det finns mellan de två rättssystemen. I analysen presenteras likheterna mellan de 

två olika rättssystemen. Slutsatsen är att Sverige har på ett effektivt och korrekt sätt tolkat 

positiv särbehandling, då Sverige använder sig av samma rekvisit som EU-rätten. Det 

svenska rättssystemet refererar all officiell text angående begreppet tillbaka till rättspraxis 

från EU-domstolen. Genomgången av den svenska rättens tolkning och tillämpning av 

begreppet positiv särbehandling, leder till slutsatsen att Sverige har samma rekvisit och 

rättspraxis som EU-rätten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: jämställdhet mellan kvinnor och män, positiv särbehandling, förbud mot 
diskriminering, undantag, undantagsregel 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Diskriminering är ett område som länge varit aktuellt inom den svenska arbetsrätten. Målet att 

uppnå en jämställd arbetsplats återfinns ofta i den svenska lagstiftningen. Historiskt sett har 

lagstiftning angående en mer jämställd arbetsplats funnits sedan 1980-talet, då lag (1979:1118) om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet instiftades. Ändamålet med lagen var att främja 

män och kvinnors lika rätt i frågor kopplade till arbetslivet.1 Kompletterande till detta fanns även 

lagar om förbud att missgynna personer på grund av att de tillhör en viss grupp.2 Idag är den 

gällande lagstiftningen i ämnet diskrimineringslagen (2008:567)3, vars ändamål är att främja lika 

rättigheter och möjligheter, samt motverka diskriminering oavsett vilken diskrimineringsgrund 

personen i fråga anser sig tillhöra 1 kap 1§ DL. Andra kapitlet i DL gäller de förbud som finns mot 

diskriminering, och innefattar även vilka undantag som är godtagbara för att en arbetsgivare 

särbehandlar en anställd. En arbetsgivare kan enligt 2 kap 2 § DL använda sig av fyra åtgärder som 

är undantag till detta förbud. Ett av dessa undantag syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor 

och män.  Detta begrepp kallas positiv särbehandling och är det som denna uppsats skall utreda 2 

kap 2§ 2p DL. 

 

Begreppet återfinns i EU-rätten i Rådets direktiv (2000/78/EG) om inrättandet av en allmän ram 

för likabehandling, det så kallade arbetslivsdirektivet, där den sjunde artikeln berör ämnet. Denna 

artikel ger medlemsstaten möjligheten att besluta om särskilda åtgärder som gynnar jämställdheten 

på arbetsplatsen. Sverige har länge använt sig av positiv särbehandling, men idag regleras 

tolkningen av begreppet av EU-rätten. Denna bakgrund leder till funderingar över hur Sverige valt 

att tolka positiv särbehandling i relation till EU-rätten, samt hur svenska domstolar tolkat 

begreppet. 

 
1 Jämställdhetslagen 1§. 
2 Dessa lagar upphävdes genom Diskrimineringslagen (2008:567): jämställdhetslagen (1991:433), 
lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 
 lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och lagen 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Övergångsbestämmelser, 2008:567, 
1p. 
3 Diskrimineringslagen kommer framöver benämnas som DL. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Positiv särbehandling har funnits i den svenska lagstiftningen innan Sveriges inträde i EU. Fokus i 

denna uppsats kommer dock ligga på hur den svenska rättstillämpningen ser ut i relation till EU-

rätten. Syftet med denna uppsats är därmed att göra en kritisk undersökning av hur Sverige valt att 

tolka positiv särbehandling efter EU-rätten. För att uppnå detta syfte krävs en genomgång av båda 

rättssystemens tolkning av begreppet, vartill följande frågeställning kommer besvaras: 

 

Hur förhåller sig den svenska rättstillämpningen av begreppet positiv särbehandling till den EU-

rättsliga innebörden av begreppet?  

 

1.3 Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer en rättsdogmatisk metod användas. Denna metod innebär 

att författaren använder sig av rättskällor, för att på ett aktivt sätt förstå och fastställa hur rätten 

skall tolkas och tillämpas. Exempel på rättskällor som kommer att användas i denna uppsats är: 

lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis. Rättskällorna kan ge en utvecklad bild av hur ett rättsligt 

begrepp skall tolkas i olika situationer. I samklang med den rättsdogmatiska metoden skall även 

hänsyn tas till de lege lata samt de lege ferenda. Dessa begrepp används för att jämföra rättsregeln 

som reglerar ämnet (de lege lata), kontra vilka rättsregler som borde tillämpas (de lege ferenda). 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer endast den förstnämnda att användas, eftersom 

frågeställningen berör hur den svenska rätten ser ut i relation till EU-rätten. Därför är det den 

aktuella rätten, de lege ferenda, som är intressant. Vidare kommer uppsatsens ämne undersökas 

genom en jämförelse mellan EU-direktiv, lagtext, förarbeten samt rättspraxis. Enligt 

rättsdogmatiken är det genom rätten en kan förstå hur tillämpningen av ett begrepp skall ske.4 Även 

facklitteratur kommer granskas för att förstå hur positiv särbehandling skall användas i 

verkligheten, med syfte att ge en bredare bild än en analys endast baserat på rättsregler kan ge. Med 

facklitteratur menas doktrin från forskare inom juridiken, vilka har ägnat sin forskning till 

diskrimineringslagen samt EU-rätten.5 

 

 
4 Lehrberg, Bert ” Praktisk juridisk metod”, upplaga 12, Iuste Aktiebolag, Uppsala 2020 s.203. 
5 Lehrberg s.204. 
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Valet av källor utgår från officiella dokument som hämtats från den svenska regeringen samt EU. 

Vidare har även dokument angående rättsfall anskaffats från berörda myndigheter och information 

har hämtats från officiella hemsidor, till exempel EUR-lex samt Arbetsdomstolen. Dessa är 

officiella källor som presenterar information från den ursprungliga källan. Även officiella 

rättskällor, som propositioner och SOUer, har tagits från den svenska regeringens hemsida. Den 

facklitteratur som valts ut är litteratur dedikerad till att ge en generell överblick över hela 

diskrimineringsstiftningen, både inom den svenska samt EU-rätten. Litteraturen är därmed ej 

dedikerat specifikt till positiv särbehandling, men benämner det. Anledningen till denna 

begränsning av litteratur grundas i av avsaknad av litteratur tillägnat till positiv särbehandling. Den 

utvalda litteratur är därför utvald då de hjälper till att uppnå uppsatsens mål.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har rättspraxis från EU-domstolen och svenska domstolar 

angående positiv särbehandling använts. Detta för att effektivt kunna svara på frågeställningen. 

Inget större urval av rättsfall har gjorts, då det ej finns många att välja mellan. De rättsfall som 

använts har valts eftersom de ofta benämns inom litteraturen. Eftersom positiv särbehandling tolkas 

på samma sätt inom alla områden har rättsfall från andra områden än arbetslivet har använts. För 

att ge en bredare bild av hur positiv särbehandling används i Sverige har en dom från Örebro 

tingsrätt använts, trots att det ej har en prejudicerande effekt. De svenska rättsfallen ger en bild av 

hur svenska domstolar använder begreppet i relation till EU, oavsett inom vilket område det 

används inom.  

 

1.4 Forskningsläge 
Värt att notera när det kommer till forskningsläget angående positiv särbehandling är att det ej finns 

någon omfattande forskning på ämnet. Därmed har det varit svårt att hitta relevant forskning 

gällande positiv särbehandling i informationssökningsprocessen, och informationen som funnits 

har varit en del av mer generell litteratur angående diskriminering. Det kan ifrågasättas varför det 

ej finns några undersökningar specifikt inriktade på begreppet. En anledning kan vara att det tydligt 

framgår genom rättspraxis och rekvisit, vad som räknas som positiv särbehandling.  
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1.5 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i ytterligare fyra kapitel, för att kunna ge en tydlig bild av hur de olika 

rättssystemen definierar positiv särbehandling. Det andra kapitlet presenterar en genomgång av 

hur begreppet definieras i EU-rätten. Kapitel två inleds med en generell och kortfattad bild av hur 

jämställdhetsarbetet ser ut för att sedan fortsätta med en djupdykning inom positiv särbehandling, 

där direktiv och rättspraxis ligger till grund för information som presenteras. Det tredje kapitlet är 

dedikerat till att beskriva hur Sverige valt att tolka positiv särbehandling i den nationella rätten. 

Även här påbörjas kapitlet med en generell genomgång av diskrimineringslagstiftningen, samt de 

områden som är kopplade till begreppet, följt av en genomgång av positiv särbehandling, samt 

hur området beskrivs i olika rättskällor. Det fjärde kapitlet ger en analys och jämförelse av de två 

tidigare kapitlen utifrån uppsatsens frågeställning. Det femte och sista kapitlet tillägnas huruvida 

frågeställningen kunnat besvaras genom den ovan nämnda analysen.  
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2. EU rätten 
Begreppet positiv särbehandling grundar sig ursprungligen i EU-rätten, som är en gemenskapsrätt 

vilken alla medlemsstater måste följa. Denna gemenskapsrätt har alltid företräde framför den 

nationella rätten.6 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Sverige har valt att tolka begreppet 

positiv särbehandling. För att kunna uppnå detta syfte, krävs en insyn i varifrån begreppet kommer 

och ett förtydligande av hur EU-rätten definierar och bedömer begreppet. 

 

Inom EU-rätten finns det olika rättskällor. Dessa är uppdelade i primära och sekundära rättskällor.  

Fördrag tillhör de primära rättskällorna, medan förordningar och direktiv med flera tillhör den 

sekundära rätten.7 Lagstiftningen om jämställdhet mellan kvinnor och män har inom EU-rätten 

varit omfattande genom åren. Det finns flera fördrag och direktiv som reglerar detta och nedan 

kommer de mest aktuella att anges.  

 

Det skydd som finns mot diskriminering inom EU har en stark koppling till de mänskliga 

rättigheterna och därmed skyddandet av dessa. När EU skulle antas som överordnad den nationella 

rätten i medlemsländerna ställdes det höga krav.  Länderna krävde att EU aktivt skulle arbeta för 

att värna om den enskilda individens mänskliga rättigheter. Detta har varit en stor del i erkännandet 

att EU-rättens är överordnad de nationella lagstiftningarna.8 

 

Artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna (2010/C 83/02), berör de 

fjorton diskrimineringsgrunderna som skyddas enligt EU-rätten.9 Under uppsatsens gång kommer 

denna stadga att benämnas som rättighetsstadgan. I frågan om positiv särbehandling är det 

diskrimineringsgrunden kön som är aktuell. Artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens 

Funktionssätt (FEUF) förtydligar att unionen skall ha som uppgift att främja jämställdheten mellan 

kvinnor och män, och aktivt arbeta för att undanröja den bristande jämställdheten som finns mellan 

kvinnor och män. Den tionde artikeln i FEUF anger att unionen skall bekämpa alla sorter av 

diskriminering kopplat till kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 

 
6 Nyström, Birgitta ”EU och Arbetsrätten, upplaga 5:1, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.34. 
7 Nyström s.35. 
8 Fransson, Susanne och Stüber, Eberhard ”Diskrimineringslagen – en kommentar”, Norstedts juridik, Stockholm, 
2010, s.36. 
9 Rättighetsstadgan 2010/C 83/02 artikel 21. 
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funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Artikel 153 anger under punkt i att unionen skall 

komplettera staternas arbete i främjandet av likabehandling mellan män och kvinnor på 

arbetsplatsen, samt jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. Vidare förtydligar artikel 157 

i samma fördrag vikten av lika lön för lika arbete utan könsdiskriminering10. Genom 

rättighetsstadgan definieras den enskilda individens grundläggande rättigheter. I rättighetsstadgan 

artikel 23 utrycks det att en jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet skall säkerställas.11 

Dessa artiklar utgör tillsammans ett grundläggande skydd för att främja likabehandling och 

jämställdhet på arbetsplatsen.  

 

I arbetslivsdirektivet 2000/78/EG, som antogs 27 november 2000 inrättades det en allmän ram för 

likabehandling i arbetslivet, en princip som är viktig i frågan om jämställdhet på arbetsplatsen. 

Inom arbetslivsdirektivet förtydligas olika begrepp inom området för diskriminering, varav två 

exempel på begrepp som förtydligas är direkt och indirekt diskriminering. Artikel 2.2 punkt a 

definierar direkt diskriminering som när ”en person behandlas mindre förmånligt än en annan 

person … skulle blivit behandlad i en jämförbar situation”12. I samma artikel, andra punkten 

definieras indirekt diskriminering, som syftar till när en bestämmelse eller regel först anses vara 

neutral, men när den tas i bruk missgynnar personer som tillhör en viss grupp. Det förtydligas även 

att det ej skall anses var indirekt diskriminering om det finns objektiva skäl, som motiveras med 

berättigade mål till varför åtgärder ser ut som de gör Artikel 2.2 punkt i13 

 
2.1 Positiv särbehandling 
Positiv särbehandling är ett begrepp inom EU-rätten och de bestämmelser som hanterar begreppet 

är högaktuella för hur det skall tolkas. Därför är det viktigt att se till olika rättskällor och inom vilka 

ramar som positiv särbehandling är tillåtet.  

 

I FEUF artikel 157.4 står det att: ”likabehandlingsprincipen ej skall stå i vägen för att uppnå full 

jämställdhet genom att använda sig av vissa åtgärder för att främja det underrepresenterade könet 

 
10 Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2002/c 325/01). 
11 Rättighetsstadgan 2010/C 83/02 artikel 23. 
12 Citerat ur arbetslivsdirektivet 2000/78/EG Artikel 2.2 1p. 
13 Arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. 
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i arbetslivet”.14 I denna artikel refereras det även tillbaka till i Recastdirektivet 2006/54/EG i artikel 

3, där det klargörs att medlemsstaterna har möjlighet att använda positiv särbehandling om det sker 

inom ramarna i artikeln. Utifrån denna artikel kan man utläsa att positiv särbehandling är en 

möjlighet för nationer och inte en skyldighet. Det är således frivilligt huruvida ett land vill 

implementera det i sin lagstiftning eller ej. De rekvisit som kan utläsas direkt från artikeln är att 

positiv särbehandling kan användas vid frågor om att främja det underrepresenterade könet. 

Därmed kan beslutet baseras på diskrimineringsgrunden kön, med andra ord huruvida personen är 

kvinna eller man. Vidare kan det endast vara en person som tillhör det underrepresenterade könet 

som blir gynnad av särbehandlingen.  

 

Positiv särbehandling regleras i arbetslivsdirektivets sjunde artikel. Den första punkten anger att: 

”i syfte att säkerställa jämlikhet på arbetsplatsen skall principen om likabehandling inte förhindra 

en medlemsstat att behålla eller besluta om åtgärder som missgynnar någon enligt den första 

artikeln”.15 Även detta visar på att positiv särbehandling är en möjlighet och ej en skyldighet för 

medlemsstaterna, likt 157.4 FEUF. När detta undantag skall användas är något som skall ha en 

restriktiv tolkning.16  

 

Ett mål från EU-domstolen som kopplas till positiv särbehandling, är C-476/99 Lommers. Målet 

berörde en man vid namn H. Lommers som ansökte om barnomsorgsplats för sitt ännu ofödda barn. 

Barnomsorgsplatsen var en som Lommers arbetsgivare, jordbruksministeriet, innehade. Lommers 

blev nekad till platsen, då dessa endast fanns tillgängliga för kvinnor och endast i undantagsfall till 

män. Motivationen bakom regeln, var att öka kvinnors möjlighet att återkomma till arbetsplatsen 

efter de att de fått barn. EU-domstolen ansåg att detta var en tillåten åtgärd, då det även tillät män 

att ta del av fördelen i de fall de hade ensam vårdnad av barnet. Vidare gav regeln en möjlighet för 

fler kvinnor att konkurrera på arbetsplatsen, vilket i sin tur skulle antas öka jämställdheten.17 

 

 

 

 
14 FEUF 157.4. 
15 Arbetslivsdirektivet 2000/78/EG. 
16 Johnstonfallet 222/84. 
17 C-476/99 Lommers. 
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2.1.1 Jämna eller jämbördiga meriter 
När det kommer till hur positiv särbehandling skall användas i praktiken, gäller det att se till vilka 

rekvisit som krävs för att åtgärden skall anses hamna inom ramarna för begreppet. Det första 

rekvisitet som kan utläsas är kravet att de sökande skall ha lika eller likvärdiga meriter. I sin bok 

”EU och arbetsrätten” anger Birgitta Nyström att positiv särbehandling som sker inom tillåtna 

ramar, kan leda till att åtgärder som annars är direkt eller indirekt diskriminering anses vara tillåtna. 

För att det skall anses falla inom tillåtna ramar gäller det, bland annat, att personerna i fråga har 

lika eller likvärdiga meriter.18 Från detta kan ett rekvisit utläsas, att ett krav för att få använda 

positiv särbehandling är att de sökande skall ha lika eller likvärdiga meriter. Det kan även 

konstateras att vid de tillfällen som åtgärden ej faller inom ramen för positiv särbehandling, är det 

istället fråga om direkt eller indirekt diskriminering.  

 

För att se vilka rekvisit som finns för att en åtgärd skall anses vara positiv särbehandling, krävs en 

genomgång av EU-domstolens rättspraxis. Eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt, 

har praxis från EU-domstolen direkt påverkan på hur nationella domstolar skall döma inom samma 

område.19 Ett exempel som kan ges för att visa på att det finns krav på lika eller likvärdiga meriter 

är det välkända Abrahamson-målet. Abrahamsson-målet C-407/98 berör ett förhandsavgörande 

som begärdes av ett svenskt universitet angående ett fall år 2000. EU-domstolen gjorde en 

bedömning av om en lagstiftning följde artikel 2.1 och 2.4 i rådets direktiv 76/207/EEG20. Den då 

gällande rätten tillät att vid anställning inom högskola skulle det underrepresenterade könet väljas 

före kandidater av annat kön vid tillräckliga kvalifikationer. Undantaget var däremot att i de fall 

där skillnaderna var för stora mellan de sökandes kvalifikationer skulle denna lagstiftning frångås. 

Detta eftersom det ej skulle anses skäligt att välja personen av underrepresenterat kön vid 

tillräckliga kvalifikationer, om den andra sökande objektivt sett är en betydligt mer lämpad person 

för tjänsten. Den lagstiftning som benämns i rättsfallet krävde ej likvärdiga eller lika meriter för att 

personen skall kunna ta del av förmånen. Enligt EU-domstolen kan det ej vara ett automatiskt och 

ovillkorligt företräde för det underrepresenterade könet, utan det skall ske en bedömning av alla 

sökande på en objektiv nivå, innan kön blir något som avgör. Domstolen ansåg att den lagstiftning 

som används i fallet föll utanför de ramar som är positiv särbehandling. De situationer som är 

 
18 Nyström, s.200. 
19 Nyström, s.34. 
20 Dessa återfinns idag i artikel 2.1 samt 3 i recastdirektivet 2006/54/EG. 
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tillåtna som positiv särbehandling är således, när det ges företräde till det underrepresenterade 

könet vid jämna eller jämbördiga meriter21. 

 

De rekvisit som kan utläsas från detta rättsfall är att det krävs jämna eller jämbördiga meriter för 

att kunna använda sig av åtgärden. Därför skall vilket kön personen tillhör vara det sista som tas 

hänsyn till i processen. Detta till skillnad från ett annat mål, Marschall-målet C-409/95, där den 

undantagsregel som fanns var annorlunda upplagd. I Marschall-målet angavs undantag att om den 

manliga sökande ger övervägande skäl att välja honom är detta tillåtet.22 I Abrahamson-målet 

angavs det istället att undantaget skulle användas när den andra sökandes kvalifikationer var för 

höga för att sakligt kunna välja den sämre meriterade. Detta ansåg domstolen vara ett för vagt 

utformat villkor, som därför ej kan anses vara proportionerligt till syftet. 23 

 

2.1.2 Får ej ske automatiskt och ovillkorligt 
I Marschall-målet anges ett rekvisit som berör hur positiv särbehandling skall användas i praktiken. 

För att en åtgärd skall anses främja jämställdhet mellan könen på en arbetsplats, gäller det att det 

ej är förutbestämt vilket kön som skall få förmånen. Det får därför ej vara ett automatiskt 

avgörande. Marschall-målet gäller ett förhandsavgörande som den tyska nationella domstolen 

begärde angående en nationell lagstiftning. Denna lagstiftning gav kvinnliga sökande inom den 

offentliga sektorn företräde till befordran. Kvinnan skulle därför väljas i de fall kvinnan hade 

likvärdiga meriter som den manliga konkurrenten, samt om kvinnor var underrepresenterade på 

arbetsplatsen. Det skulle dock inte hindra att ge denna förmån till den manliga sökande, om det 

förelåg övervägande skäl att välja denne. Ett förhandsavgörande begärdes därför från EU-

domstolen om denna lagregel stred mot artikel 2.1 och 2.4 i rådets direktiv 76/207/EEG.24 En 

jämförelse görs till Kalanke-målet C-450/9325, då en liknande tysk lagstiftning togs upp i EU-

domstolen. Marschall-målet berör en lagstiftning där ett undantag ges, vilket ej kunde återfinnas i 

Kalanke-målet. Detta undantag ger möjlighet för arbetsgivaren att välja den manliga sökande före 

den kvinnliga. Vidare kan det urskiljas en skillnad mellan dessa två mål, då det i Kalanke-målet är 

 
21 Abrahamsson-målet C-407/98. 
22 Se 2.1.2 för mer information angående Marschall-målet C-409/95. 
23 Abrahamsson-målet C-407/98. 
24 Dessa återfinns idag i artikel 2.1 samt 3 i recastdirektivet 2006/54/EG. 
25 Se 2.1.3 för mer information angående Kalanke-målet. 
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det ett automatiskt avgörande, medan det i Marschall-målet finns ett undantag, vilket tillåter 

arbetsgivaren att välja den andra kandidaten trots att denne ej tillhör det underrepresenterade könet. 

Den skillnad som finns mellan de två rättsreglerna, samt anledningen till varför den ena ansågs 

tillåten, är undantagsreglerna. Undantaget i Marshall-målet tillät en objektiv bedömning om vem 

som är mest lämplig för befordran. Delstaten som var svarande i Marshall-målet motiverade extra 

förmåner till kvinnor på grund av de strukturella samhällsproblem som finns, i form av förutfattade 

meningar och fördomar om kvinnorollen. De menade att i de fall lika meriter var det enda kravet, 

brukade arbetsgivare oftare välja den manliga kandidaten. Domstolen beslutade att denna lagtext 

ej stred mot artikeln om positiv särbehandling26. 

 

Från denna rättspraxis kan ytterligare ett exempel ges där positiv särbehandling är tillåten. 

Utgången av detta rättsfall är helt annorlunda jämfört med Kalanke-målet, trots att lagreglerna som 

berörs är lika. Det finns en skillnad mellan de två som visar på när åtgärden är tillåten eller ej. För 

att positiv särbehandling skall kunna användas, skall det vara möjligt att välja det andra könet och 

då ej vara ett automatiskt avgörande. Detta fall kan anses ligga inom proportionalitetsregeln, att 

kravet är proportionerligt till vilket syfte den har. 

 

2.1.3 Proportionalitetskrav 
För att rättfärdiga en åtgärd som positiv särbehandling behöver åtgärden vara i rätt proportion till 

dess syfte, det vill säga proportionalitetskravet behöver uppfyllas. Ett tillfälle då 

proportionalitetskravet var en avgörande faktor var i Kalanke-målet när en tysk domstol år 1995 

begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående en nationell lagstiftning. Det som 

ifrågasätts i detta rättsfall, samt det som den tyska domstolen söker svar på, är huruvida den tyska 

lagen var förenlig med direktivet. Den tyska lagen bestämde att vid frågor om anställning eller 

befordran skulle en kvinna alltid väljas först i de fall hennes meriter var likvärdiga med dennes 

manliga konkurrent, samt att kvinnor var underrepresenterade på arbetsplatsen och därmed utgjorde 

mindre än 50% av personalstyrkan. Domstolen ansåg ej att detta var förenligt med direktivet som 

tillät undantag för likabehandlingsprincipen. I detta fall berörde det artikel 2.1 och 2.4 i rådets 

direktiv 76/207/EEG, vilka idag återfinns i artikel 2.1 samt 3 i recastdirektivet 2006/54/EG 

eftersom kvinnor gav automatiskt företräde vid lika meriter. Automatisk tillämpning av positiv 

 
26 Marschallmålet C-409/95. Se även Badeck-målet C-158/97. 
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särbehandling är något som således ej är tillåtet och blir därför diskriminering på grund av kön. 

Domstolen tydliggör även att regeln om positiv särbehandling skall tolkas restriktivt och skall vara 

proportionerlig till syftet åtgärden har. I detta fall utgör en lagstiftning som ”undantagslöst samt 

ovillkorligt”27 ger garanterat företräde för kvinnor, en allt för stor åtgärd i relation till syftet28.  

 

Slutsatsen är att Kalanke-målet innebär vissa krav som måste uppfyllas för att positiv särbehandling 

skall kunna tillämpas. Tolkningen av artikel 3 i recastdirektivet skall vara restriktiv, vilket betyder 

att det endast finns specifika fall som är tillåtna. Det finns ett krav på proportionalitet, där åtgärden 

inte skall vara större än vad som krävs i proportion till det syfte som finns.  

 

Ett annat exempel på proportionalitetskrav var i Schnorbus-målet, C-79/99. Ett förhandsavgörande 

begärdes, då en nationell lagstiftning gav företräde till personer som föll inom ramen för att vara 

värnpliktig inom militären. De värnpliktiga fick företräde till en tjänst som notarie, vilket i sin tur 

leder till möjligheten för en nyexaminerad jurist att erhålla en högre tjänst. Kärande sökte och blev 

nekad tjänsten två gånger. En annan sökande fick därför tjänsten, då denne var värnpliktig. Kärande 

ansåg sig därför indirekt diskriminerad, eftersom det endast var män som var värnpliktiga i 

Tyskland. Denna förmån kunde tilldelas i de fall det fanns fler sökande än platser. Det skulle ges 

en fördel till personer som kunde ha svårigheter att ta del av utbildningen vid ett senare tillfälle, 

vilket i synnerhet ansågs vara personer som var värnpliktiga inom militären. Det gav därför en 

fördel till män i de fall det fanns fler sökande än platser. EU-domstolens förhandsavgörande var att 

personerna som gavs fördel av denna lagstiftning ej blev särbehandlade då de tillhörde ett visst 

kön. Istället grundades det i vilka nackdelar en senareläggning skulle kunna innebära för den 

enskilda personen. Därmed ansågs det hamna innanför proportionalitetskraven29. 

 

Schnorbus-målet är därför ett exempel på när en åtgärd kan anses hamna innanför det 

proportionalitetskrav som finns. Detta mål kunde ej direkt kopplas till en positiv särbehandling 

baserat på kön, dock innebar det att en person från en grupp fick företräde framför en annan. Det 

var inte en fråga om ett automatiskt avgörande, vilket i sin tur leder till att det ansågs 

proportionerligt i jämförelse med hur ingripande åtgärden var. 

 
27 Kalanke-målet C-450/93 p.22. 
28 Kalanke-målet C-450/93. 
29 Schnorbus-målet C-79/99. 
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Mål C-312/86 Kommissionen mot Frankrike, rörde en lagregel vilket instiftade kvoteringsregler 

vid anställning av arrestchefer inom kriminalvården. Regeln innebar att det skulle ske separata 

rekryteringsprocesser vid tillsättning av män, respektive kvinnor till tjänsten.  EU-domstolen 

ifrågasatte dock syftet bakom insatsen, eftersom undantaget till likabehandlingsprincipen ej kunde 

motiveras. Det kunde ej påvisas att åtgärden skulle eliminera eller öka jämställdheten på 

arbetsplatsen och därför kunde åtgärden inte anses vara proportionerlig och tillåten.30 Ett exempel 

på kvoteringsregler som blivit tillåtna enligt EU-domstolen är mål C-158/97 Badeck. En tysk 

rättsregel tillät kvotering vid tillsättning av tjänster inom den offentliga sektorn, då minst hälften 

av tjänsterna skulle avsättas till kvinnor vid lika eller likvärdiga meriter. Domstolen angav att det 

är ej tillåtet att frångå från likabehandlingsprincipen om det sker ett automatiskt och ovillkorligt 

avgörande. Denna kvoteringsregel tilläts dock då den hade utrymme för undantagsregler, vilket 

gjorde att den kunde anses hamna inom proportionalitetskravet31. 

 
2.1.4 Sammanfattning av EU-rätten 
Sammanfattningsvis kan det som krävs för positiv särbehandling summeras till tre olika rekvisit. 

Det första är ett krav på att de två sökande måste ha lika eller likvärdiga meriter. De sökande 

bedöms därmed objektivt i första hand, sedan efter vilket kön de tillhör, och därmed skall deras 

kön ej ha någon betydelse. Vilket kön personen tillhör är något som får tas hänsyn till i sista hand, 

när meriterna redan fastställts. Det andra rekvisitet är att det ej får vara ett automatiskt avgörande. 

Med ett automatiskt avgörande menas en situation då det redan är förutbestämt vilket kön som skall 

få ta del av den positiva särbehandlingen. Det tredje rekvisitet är ett proportionalitetskrav, att den 

åtgärd som görs skall vara objektivt proportionerlig i relation till syftet. I Kalanke-målet ges det ett 

exempel på en åtgärd som ej är proportionerlig med syftet. För att kunna ge kvinnor en större plats 

på arbetsplatser, gavs det en automatisk och undantagslös fördel för kvinnorna. Detta ansåg vara 

en alltför ingripande åtgärd för att anses falla inom proportionalitetskravet.  Dessa tre rekvisit är 

vad som kan utläsas från den rättspraxis som finns kring positiv särbehandling.    

 
30 C-312/86 Kommissionen mot Frankrike. 
31 C-158/97 Badeck. 
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3. Svensk rätt:  
Den svenska lagstiftning som reglerar positiv särbehandling återfinns i diskrimineringslagen 

(2008:567) och det krävs därför en förståelse av vad denna lagstiftning innehåller och reglerar. 

Först och främst är en individ skyddad mot diskriminering kopplat till dennes etniska tillhörighet, 

sexuella läggning samt dennes kön genom Regeringsformens 2 kap 12–13§§. Det betonas i 13§ att 

detta kan åsidosättas om åtgärden görs med strävan för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket 

även återfinns i diskrimineringslagen. 

 

3.1 Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagen (2008:567) är den idag gällande lagtexten angående diskriminering. Lagen 

har som ändamål att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter i 

arbetslivet 1 kap 1§ DL. Denna lagstiftning är en så kallad tvingande lagstiftning, vilket betyder 

att ett avtal eller liknande som strider mot denna lag förlorar verkan 1 kap 3§ DL. Lagen är uppdelad 

i 6 kapitel: inledande bestämmelser, förbud mot diskriminering och repressalier, aktiva åtgärder, 

tillsyn, ersättning och ogiltighet samt rättegången. Dessa kapitel täcker alla delar från förklaringar 

av begreppen, till vilka skyldigheter arbetsgivaren har, till hur en rättegång skall gå till när frågan 

rör diskriminering 1 kap 2§ DL. När det kommer till det skydd som ges av DL i samband med 

arbetslivet, kan endast diskriminering ske mellan en arbetsgivare och en person som hos denne 

innehar eller söker en anställning eller praktik 2 kap 1§ DL. Det är därför endast fysiska personer 

som är skyddade av lagen. Medan juridiska personer såsom organisationer och företag inte 

omfattas. 

 

För att en person skall anses vara diskriminerad enligt diskrimineringslagen, gäller det att personen 

i fråga behandlas sämre på grund av att denne tillhör en viss grupp. Denna grupp skall tillhöra en 

av de 7 diskrimineringsgrunderna som regleras i 1 kap 5§ DL och utav dessa är 

diskrimineringsgrunden kön relevant när det kommer till positiv särbehandling. Definitionen av 

diskrimineringsgrunden kön återfinns i 1 kap 5§ 1p, där kön definieras som ”att någon är kvinna 

eller man”32. Ett tillägg finns även i slutet av paragrafen, där det förtydligas att: ”en person som 

vill ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön”. Detta skall 

 
32 1 kap 5§ 1p DL. 
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tolkas som att om en person anser sig vara diskriminerad på grund av att denne är transsexuell, 

grundar sig detta i dennes kön och ej i dennes sexuella läggning33. 

 
En person kan bli utsatt för olika sorter av diskriminering inom den svenska rätten. I 1 kap 4§ 

definieras de sex olika sorterna som: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Av dessa är 

direkt samt indirekt diskriminering mest aktuella med koppling till begreppet positiv 

särbehandling. Direkt diskriminering definieras i 1 kap 4§ 1p DL, vilket poängterar att det krävs 

att ett missgynnande har skett i jämförelse med en annan person i en jämförbar situation, samt att 

det skall finnas ett samband mellan missgynnandet och den diskrimineringsgrund som personen 

tillhör. Följande nämns de tre rekvisit som måste uppfyllas för att det skall anses vara en direkt 

diskriminering. Först så innebär ett missgynnande är när en person behandlas orättvist eller 

ofördelaktigt, exempelvis att personen i fråga har gått miste om en fördel eller blivit satt i ett sämre 

läge. Det krävs även att denna behandling skall vara i jämförelse med en person i jämförbar 

situation. Med en person i jämförbar situation menas en annan person, riktig eller hypotetisk, som 

det skulle vara rimligt att personen i fråga skall behandlas lika som. Det tredje och sista kriteriet är 

att det skall finnas ett orsakssamband, vilket innebär att det går att se ett samband mellan 

missgynnandet och den diskrimineringsgrund som den diskriminerade tillhör.34 Ett exempel på ett 

rättsfall som berör direkt diskriminering är AD 2013:74, då en kvinna blev nekad anställning efter 

det att hon meddelat arbetsgivaren att hon var gravid. Kvinnan väckte då talan i Arbetsdomstolen 

på grunderna att hon blivit utsatt för direkt diskriminering på grund av hennes kön och 

arbetsdomstolen ansåg att direkt diskriminering hade skett, då diskriminering på grund av 

graviditet är kopplat till kön.35 I relation till positiv särbehandling, är det endast i situationer vilka 

innebär direkt diskriminering som kan omfattas av undantagsregeln.36 

 

3.2 Positiv särbehandling 
Inom den svenska diskrimineringslagstiftningen klargörs det att arbetsgivaren har en skyldighet att 

aktivt arbeta för att uppnå jämlikhet i arbetslivet. En del av det aktiva arbetet är åtgärder som är 

 
33 Proposition 2007/08:95 s112. 
34 Proposition 2007/08:98 s. 486–488. 
35 AD 2013:74. 
36 Fransson och Stüber s. 220. 
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främjande och positiv särbehandling är en främjandeåtgärd som skall öka jämställdheten mellan 

könen. En arbetsgivare har vid nyanställning en skyldighet att aktivt arbeta mot en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män på arbetsplatsen.37 3 kap 9§ DL berör det faktum att arbetsgivaren har en 

skyldighet att ha ett aktivt jämställdhetstänk i anställningsprocess. I dessa fall skall en ansträngning 

göras att gynna det underrepresenterade könet. Ett kön anses vara underrepresenterat om det uppnår 

mindre än 40% av arbetsgruppen. Arbetsgivaren har en skyldighet att aktivt arbeta mot 

diskriminering, vilket inkluderar att främja det underrepresenterade könet i arbetslivet.38 En åtgärd 

som kan tilltas för att uppnå en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen är positiv särbehandling, 

vilket arbetsgivare förespråkas att använda sig av i sitt aktiva arbete mot diskriminering.39 Inom 

den svenska rätten finns ett krav att positiv särbehandling skall vara en del av ett framåtriktat, 

planmässigt och systematiskt arbete. Lotta Lerwall beskriver i sin avhandling ”Könsdiskriminering 

- en analys av nationell och internationell rätt”40 att begreppet positiv särbehandling skall anses 

vara en del av aktiva åtgärder, men att alla aktiva åtgärder inte kan anses vara positiv 

särbehandling.41 Om det skulle beröra fall då positiv särbehandling sker vid enstaka tillfällen och 

ej kan anses ingå i ett genomgående jämställdhetsarbete, är det ej godtagbart42. Åtgärden skall 

istället anses vara en del i det aktiva arbetet mot en faktisk jämlikhet och jämställdhet, och det 

krävs att detta arbete är inriktat mot att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det finns regler 

kring aktiva åtgärder med syfte att främja en positiv utveckling av jämställdheten mellan kvinnor 

och män.43 En åtgärd skall verka på ett strukturellt plan, genom att främja en grupp av människor 

och öka jämställdheten på hela arbetsplatsen. Dock påverkar även åtgärden människor på ett 

individuellt plan, eftersom en åtgärd som främjar en av två parter innebär att den andra 

missgynnas44.  

 

Ett fall som visar på bristande jämställdhetsarbete är AD 1981:171. Fallet togs upp då kärande 

ansågs sig diskriminerad, då hon ej fick en vikarierande tjänst inom Kalmar kommun. Kvinnan 

 
37 Fransson & Stüber s.221. 
38 Fransson & Stüber s.222. 
39 Fransson & Stüber s.405. 
40 Lerwall, Lotta ”Könsdiskriminering: en analys av nationell och internationell rätt”, Iustus Förlag AB, Uppsala, 
2001. 
41 Lerwall s.342. 
42 Lerwall s. 360. 
43 SOU 2006:22, s. 627. 
44 Fransson & Stüber s.219. 
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ansåg sig ha bättre meriter än den manliga konkurrenten som tilldelades tjänsten men kommunen 

ansåg att arbetsplatsen var kvinnodominerad och att det fanns motivering att anställa den manliga 

sökande för att uppnå en mer jämställd arbetsplats. Arbetsdomstolen kunde ej finna ett tidigare 

jämställdhetsarbete, vilket innebär att positiv särbehandling ej kan användas, då det krävs ett 

planerat jämställdhetsarbete bakom positiv särbehandling för att det skall vara motiverat. 

Domslutet beskrev att det istället var frågan om en diskriminering på grund av kön.45 

 

Den lagtext som finns angående begreppet nämner inte positiv särbehandling uttryckligen. I 

regeringsformen (1974:152) nämns fenomenet i 2 kap 13§, vilket benämner samma undantag som 

finns i DL. Fokus kommer att läggas på den huvudsakliga lagstiftningen, som återfinns i 2 kap 2§ 

DL. Den 2§ ger fyra tillfällen då undantag kan göras till förbudet mot diskriminering. Den andra 

punkten lyder:  

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 2§ p2:  

”åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som 

avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor” 
 

Det som går att utläsa från denna paragraf är att det finns två rekvisit för att den skall kunna 

användas. Det första rekvisitet är att den åtgärd som används skall ha som syfte att främja 

jämställdhet i relation till diskrimineringsgrunden kön. Det andra rekvisitet är att det ej får avse 

löne- eller andra anställningsvillkor. Genom lagstiftningen finns därför två punkter som måste 

uppfyllas för att lagtexten skall gälla.46 Utöver de rekvisit som benämns i paragrafen, gäller det 

även att åtgärden som görs är proportionerligt till syftet. Ett proportionalitetskrav finns för att 

begreppet skall kunna anses vara positiv särbehandling.47 Detta är den lagstiftning som finns 

angående begreppet positiv särbehandling i den svenska rätten. Denna paragraf ger inte i sig själv 

någon klarhet i hur begreppet skall tolkas, därav krävs även en genomgång av andra rättskällor för 

att förtydliga hur begreppet är menat att användas.  

 

 
45 AD 1981:171. Se även fall som AD 1990:34. 
46 Diskrimineringslagen (2008:567) 2:2 2p. 
47 Fransson & Stüber s.223. 
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I den statliga offentliga utredningen (SOU) 2006:22, med namnet ”En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning”, tillägnas ett kapitel till att förtydliga vad positiv särbehandling 

innebär. Denna SOU hade som syfte att ge förslag som kommer att stärka individens skydd i 

rättsfrågor angående diskriminering.48 Det sjunde kapitlet är dedikerat till positiv särbehandling, 

där en tydligare beskrivning av vad begreppet innebär efterfrågas.49 För att svara på det, krävs det 

en genomgång och tolkning av hur begreppet tolkats. En undersökning av praxis från domstolar 

krävs, där Arbetsdomstolen skall vara den huvudsakliga källan. Enligt kommittén finns det liten 

erfarenhet av begreppet i praktiken vid det tillfälle undersökningen görs50.  

 

För att enklare förstå lagtext finns det lagkommentarer att tillgå. Fransson och Stüber har 

tillsammans sammanställt en lagkommentar av den gällande diskrimineringslagen. I denna 

lagkommentar förtydligas positiv särbehandling som en möjlighet för arbetsgivaren att frångå 

förbudet mot diskriminering, samt den alltid aktuella likabehandlingsprincipen. Detta gör att 

positiv särbehandling skall ses som en främjanderegel i led för en mer jämställd arbetsplats.51 

Fransson och Stüber gör en jämförelse mellan aktiva åtgärder och positiv särbehandling. Båda är 

åtgärder som finns inom diskrimineringslagen ramar, men de har olika utgångspunkter. Skillnaden 

som finns mellan de två är att aktiva åtgärder är en skyldighet som arbetsgivaren måste följa, medan 

positiv särbehandling är en möjlighet för arbetsgivaren att kunna arbeta aktivt med jämställdheten 

på arbetsplatsen.52 

 

I sin bok, ”Diskrimineringslagen - från princip till praktik”, diskuterar Swanstein och Henrikz 

diskuterar de undantag som finns till skyddet mot diskriminering kopplat till kön.53 De betonar att 

den funktion som positiv särbehandling har är att ge personer från den missgynnade gruppen 

chanser som de annars inte skulle få tillgång till. Det är till exempel ett sätt att möjliggöra för fler 

kvinnor att komma in på ledande positioner men ska även ge chansen för det underrepresenterade 

könet att komma in på arbetsmarknaden, som till exempel män inom vårdbranschen. Det krävs tre 

 
48 SOU 2006:22, s.15. 
49 SOU 2006:22, s.600. 
50 SOU 2006:22, s.601. 
51 Fransson & Stüber, s.219. 
52 Fransson & Stüber, s.221. 
53 Swanstein, Filippa och Henrikz, Karin, ”Diskrimineringslagen – från princip till praktik”, uppl. 2, Studentlitteratur 
AB, Lund, 2017. 
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olika rekvisit för att en åtgärd skall anses vara positiv särbehandling, vilka Swanstein och Henrikz 

grundat i prejudikat kring ämnet. De tre kriterier som finns för att en åtgärd skall vara tillåten är 

för det första att urvalet endast får ske om personerna i fråga har lika eller likvärdiga meriter. Det 

andra gäller att valet inte är grundat i att personen i fråga tillhör det underrepresenterade könet och 

därmed sker automatiskt. Det tredje och sista kravet för att det skall anses vara positiv 

särbehandling är att den särbehandling som sker är i proportion till vad arbetsgivaren försöker 

uppnå, vilket i praktiken innebär att åtgärden ej skall vara mer ingripande än vad situationen kräver. 

Till exempel kan i vilken utsträckning ett kön är underrepresenterat, ge större eller mindre utrymme 

för arbetsgivaren att använda sig av åtgärden. Antalet situationer som anses vara tillåtna inom 

ramarna för positiv särbehandling är därför begränsad.54  

 

3.2.1 Vid lika eller likvärdiga meriter 
Ett rekvisit som benämns när det kommer till när positiv särbehandling, är att de två sökande skall 

ha lika eller likvärdiga meriter. För att detta rekvisit skall anses vara uppfyllt, skall först en objektiv 

genomgång göras av vilka meriter de sökande har, som i sin tur skall ligga till grund för vilka som 

skall antas till tjänsten. Efter en objektiv bedömning kan en arbetsgivare välja mellan två eller flera 

sökande med lika kvalifikationer och meriter. Först då kan en arbetsgivare se till vilket kön de 

sökande tillhör och arbetsgivaren har möjligheten att använda sig av positiv särbehandling. Med 

andra ord är det ej tillåtet att välja en person som är mindre meriterad än en annan sökande, då är 

det diskriminering på grund av kön.55  

 

I SOU 2006:22 ges en tydlig beskrivning av hur positiv särbehandling skall tydas. Det beskrivs att 

positiv särbehandling är en åtgärd som frångår från likabehandlingsprincipen för att kunna ge en 

underrepresenterad grupp företräde eller förmåner, i en strävan mot att uppnå en i verkligheten och 

praktiken grundad jämställdhet. Detta skall dock inte tolkas felaktigt, som att detta ger tillstånd till 

att ge företräde till någon med sämre meriter eller sämre kvalifikation än någon annan.56 Därför får 

endast åtgärden användas då de tilltänkta kandidaterna, för till exempel en tjänst, har lika eller 

likvärdiga meriter eller kvalifikationer.  

 

 
54 Swanstein och Henrikz. 
55 Fransson & Stüber s.223. Se även AD 1981:171. 
56 SOU 2006:22, s.624. 
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Fallet AD 44/15 är ett exempel på en situation när hänsyn ej togs till vilka meriter de sökande hade, 

och en manlig lektor ansåg sig vara diskriminerad på grund av hans kön. Det som skedde att 

arbetsgivaren utlyst två meriteringsstöd i form av en viss summa pengar, som skulle delas ut till 

förmån för att uppnå en mer jämställd arbetsplats. Därmed var denna summa pengar specifikt riktad 

till det underrepresenterade könet och kunde därför endast sökas av dessa. Informationen om vilka 

möjligheter som fanns att söka meriteringsstödet gick därför endast ut till de kvinnliga docenterna, 

till skillnad från när tidigare insatser gjorts för att öka jämställdheten på arbetsplatsen och 

information gått ut till alla berörda docenter oavsett kön. Informationen var alltså endast riktad till 

ett specifikt kön, vilket är ett automatiskt avgörande, då de manliga docenterna ej fick chansen att 

söka stödet. Detta är således en stark positiv särbehandling som är otillåten enligt EU-rättslig praxis 

och därmed även i den svenska rätten.57 

 

Andra exempel som visar på hur positiv särbehandling behandlas i svenska domstolar är fallen  

T 4677–05, T 4678–05, T 865–06. Detta gällde Örebros universitet där tre kvinnor väckte talan 

efter att universitet år 2004 valt att använda sig av ett alternativt urval baserat på kön, något som 

var tillåtet enligt den dåvarande Högskoleförordningen. Målet med denna åtgärd var att öka 

jämställdheten på hälsoutvecklarprogrammet genom att ge företräde till sökande av det 

underrepresenterade könet, i detta fall män. Tre kvinnliga sökande som ej blivit antagna på grund 

av detta urval, väckte talan mot universitetet, då de ansåg sig blivit utsatta för otillåten 

diskriminering enligt den då gällande lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i 

högskolan. Universitetet ansåg däremot att åtgärden hamnade inom det undantag som fanns till 

denna regel, och att det var en åtgärd i led för att främja jämställdheten på programmet. Örebros 

tingsrätt ansåg att det hade skett en otillåten diskriminering, då de antagna männen hade haft sämre 

meriter än kvinnorna som ej kommit in. Det kunde därför liknas vid en stark positiv särbehandling 

och kvoteringsinsats, vilket ej är tillåtet enligt lag, då det först är vid lika eller likvärdiga meriter 

som positiv särbehandling tillåts.58 

 

Ett till exempel, likt målet ovan, är NJA 2006:84, då två studenter med svenska föräldrar valde att 

väcka talan mot Uppsala universitet. Detta då universitetet, i enlighet med den då gällande lagen 

 
57 AD 44/15. 
58 Örebro universitet T 4677–05, T 4678–05, T 865–06 vid Örebro tingsrätt. 
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(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, valt att göra ett urval som var grundat i 

annat än meriter. I detta fall valde Uppsala universitet att till sin juristutbildning prioritera 10% av 

sina platser till personer med utlandsfödda föräldrar, för att öka den etniska mångfalden på 

utbildningen. Domstolen ansåg, likt i tidigare nämnda fall, att detta ej var en tillåten åtgärd. De 

personer som kom in på utbildningen tack vare detta urval hade sämre meriter än de som ej blev 

antagna, och därför var det en otillåten diskriminering mot kärande i fallet då positiv särbehandling 

endast får användas i fall då de sökande har lika eller likvärdiga meriter. Istället var detta en form 

av stark positiv särbehandling, kvotering.59   

 

I fallet AD 1982 nr 139 var det en man som gynnades då denne tillhörde det underrepresenterade 

könet. En skola sökte en anställd till den ledande befattningen som studierektor. Den dåvarande 

lagstiftningen tillät att inom högskola anställa en person av underrepresenterade kön, trots att denne 

ej var mest meriterad. Detta var en insats för att öka jämställdheten på högskolor i Sverige. 

Arbetsdomstolen ansåg dock att vid tillsättning av en högre tjänst, skulle det tas större vikt vid 

personens meriter. Skolans anspråk till ett jämställdhetsarbete kunde därför inte godkännas 

eftersom skillnaden i meriter var för stor.60 

 

Sammanfattningsvis görs det tydligt att det krävs en objektiv bedömning av de sökandes meriter. 

Först efter denna bedömning kan hänsyn tas till vilket kön personen tillhör, vilket ger arbetsgivaren 

chansen att välja den person som tillhör underrepresenterat kön. Positiv särbehandling kan därför 

ej används som i detta fall. Det togs ingen hänsyn till vilka meriter personerna i fråga har, utan det 

baserades direkt på vilket kön personen tillhör. 

 

3.2.2 Får ej vara ett automatiskt avgörande 
Gabinus Göransson och Del Sante betonar i sin bok, ”Diskrimineringslagen - en lärobok”, att 

positiv särbehandling är en möjlighet för arbetsgivaren och ej en skyldighet. Även de benämner 

skillnaderna mellan svag och stark positiv särbehandling, där den största skillnaden mellan de två 

är att svag positiv särbehandling är något som är tillåtet enligt lagen. Det är tillåtet att vid lika 

meriter välja en person som tillhör det kön som är underrepresenterat på arbetsplatsen, men den 

 
59 NJA 2006:84. 
60 AD 1982 nr 139. 
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starka positiva särbehandlingen är däremot inte tillåten. Ett exempel är ett automatiskt avgörande, 

där det tas hänsyn i första hand till vilket kön personen i fråga tillhör. Det är när personens 

tillhörighet till ett kön är anledningen till varför den behandlas mer förmånligt än någon annan, 

vilket aldrig är en tillåten form av positiv särbehandling.61 

 

I SOU 2006:22 nämns det att positiv särbehandling kan delas in i två olika sorter, svag och stark 

positiv särbehandling. Svag särbehandling syftar till uppmuntrande eller förstärkande åtgärder, till 

skillnad från stark positiv särbehandling som är mer ingripande. Den starka positiva 

särbehandlingen betonar att en persons tillhörighet till en specifik grupp skall ligga som grund till 

särbehandlingen. Ett tydligt exempel på stark positiv särbehandling är kvotering. Med andra ord är 

det endast den svaga positiva särbehandlingen som täcks av lagrum, då det kön som personen tillhör 

endast får vara det sista som tas till hänsyn till i en urvalsprocess.62 

 

I fallet AD 1990 nr 34, skedde det en tvist kring jämställdhetsavtalet i kollektivavtalet mellan 

Byggförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Tvisten var angående arbetsgivarens 

skyldighet att anställa en kvinna för att arbeta mot en mer jämställd arbetsplats. Kärande ansåg att 

arbetsgivaren var tvungen att anställa en kvinna när denne har samma meriter som de manliga 

sökarna, medan Arbetsdomstolen ansåg att det inte kunde utläsas någon skyldighet för 

arbetsgivaren att anställa kvinnor.63 Detta skulle kunna jämföras med ett automatiskt avgörande. 

 

En sammanfattning av detta avsnitt är att det krävs en objektiv bedömning innan särbehandling 

sker på grund av kön. De huvudsakliga rekvisiten är att det skall vara en åtgärd som skall främja 

jämställdheten mellan kvinnor och män, det skall ej vara ett automatiskt avgörande, det skall vara 

proportionerligt till syftet samt att de sökandes meriter ska vara lika eller likvärdiga. I det ovan 

nämnda fallet sker ett automatiskt avgörande av vem fackförbundet anser skall få anställningen. 

Det krävs endast att det underrepresenterade könet har tillräckliga meriter för att denne ska ha rätten 

till anställning och därför ställs aldrig kandidaterna mot varandra för en objektiv jämförelse innan 

 
61 Gabinus Göransson, Håkan och Del Santa, Naiti, ”Diskrimineringslagen – en lärobok”, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2018, s.85. 
62 SOU 2006:22, s.628. 
63 AD 1990 nr 34. 
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det tas hänsyn till vilket kön personen tillhör. Detta är något som ej är tillåtet inom ramarna för 

positiv särbehandling.  

3.2.3 Proportionalitetskrav 
Gabinus Göransson och Del Sante skriver i sin bok ”Diskrimineringslagen - en lärobok” om positiv 

särbehandling och påpekar de drag som kännetecknar begreppet. För att åtgärden skall kunna kallas 

för positiv särbehandling är det viktigt att den ger en person förmåner eller fördelar. Vidare skall 

det finnas ett reellt syfte att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen genom de fördelar eller förmåner 

som tilldelas personen som tillhör den underrepresenterade gruppen. Slutligen måste åtgärderna 

vara tillfälliga och endast användas när situationen kräver.64 

 

Ett begrepp som kopplas samman med positiv särbehandling är kvotering. Kvotering är när en viss 

del av arbetsgruppen skall bestå av personer som tillhör en specifik grupp, med andra ord ska det 

fyllas en ”kvot” av till exempel kvinnor eller män i gruppen. Det kan även innebära att en viss del 

av resurserna skall kvoteras ut till en viss del av gruppen.65 Detta förtydligas i SOU 1994:41 ”Tio 

år med jämställdhetslagen - utvärdering och förslag” där begreppet kvotering konkretiseras. Det 

användas för att öka representationen i vissa grupper såsom ledargrupper, styrelser etcetera66. Det 

finns en tydlig likhet mellan positiv särbehandling och kvotering, dock grundar sig inte båda 

begreppen i lagrum. Att personen i fråga tillhör ett visst kön kan inte användas som första steg i att 

denne väljs ut. Ett automatiskt avgörande räknas därför inte som en slags positiv särbehandling och 

är därför ej tillåtet.67 Därför är kvotering utanför de proportioner som är rimliga för positiv 

särbehandling. 

 

Ett exempel på när en åtgärd var för ingripande är målet RHA 2009:90, där ett universitet ställdes 

till svar angående att en åtgärd gjort med målet att öka jämställdheten mellan könen. Detta skulle 

uppnås genom att vid lika meriter skulle en sökande till programmet av underrepresenterat kön ha 

en större chans till att få platsen. Åtgärden var att vid utbildningen för att bli veterinär i Uppsala 

skulle det vid ansökan till programmet göras en lottning vid lika betyg. Denna lottning skulle vara 

viktad till att den hade större chans att gå till en man, vilket var det underrepresenterade könet. På 

 
64 Gabinus Göransson & Del Sante, s.85. 
65 SOU 2006:22, s.629. 
66 SOU 1994:41 – taget från SOU 2006:22. 
67 SOU 2006:22, s.629. 
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grund av denna åtgärd gick alla dessa lottade platser till män. Något som diskuteras i detta fall är 

proportionalitetskravet som bör finnas för att det skall anses vara positiv särbehandling. Det skall 

tas hänsyn till vilket faktiskt resultat åtgärden kommer uppnå. I detta fall ledde denna viktade 

lottning till att alla som togs in via folkhögskolebetygen var män. I och med detta var den enda 

veterinärutbildningen i Sverige, blev alla kvinnor med folkhögskolebetyg utestängda från 

möjligheten att komma in på denna utbildning, vilket är en oproportionerlig åtgärd för att uppnå 

syftet om en mer jämställdhet mellan könen på utbildningen. Det visade sig att anledningen till den 

låga andelen män var att få män sökte utbildningen, och att ge dessa få män företräde ansågs därför 

oproportionerligt, trots att åtgärden hade som syfte att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. 

Åtgärden hade därför inte inneburit någon större skillnad i jämställdheten på programmet, men 

inneburit en stor skillnad för de diskriminerade.68 Det som kan utläsas ur detta rättsfall är att det 

finns en stor betydelse i hur ingripande åtgärden är, och om det ej går att motivera åtgärden med 

ett tydligt syfte är det ej positiv särbehandling.  

 

3.2.4 Sammanfattning av den svenska rätten 
Sammanfattningsvis kan den svenska rättens syn på positiv särbehandling summeras i tre 

huvudsakliga rekvisit; krav på lika eller likvärdiga meriter, inget automatiskt avgörande och 

proportionalitetskrav. Positiv särbehandling är med andra ord något som endast kan användas i fall 

då personerna i fråga har lika eller likvärdiga meriter. De sökande skall bedömas objektivt fram till 

det att det står mellan två kandidater, där den ena ej kan anses mer meriterad för tjänsten. Nästa 

rekvisit blir därför självklar att det ej skall handla om ett automatiskt avgörande, och det ska inte 

vara förutbestämt vilket kön den utvalde skall ha. Åtgärden skall även vara proportionerlig i 

jämförelse med det den vill uppnå. Det går ej att frångå helt från andra regler för att uppnå en mer 

jämställd arbetsplats. Svensk lag reglerar att det finns krav på att det skall vara en del av ett 

framåtriktat, planmässigt och systematiskt arbete.   

 
68 RHA 2009:90. 
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4. Analys 
I detta avsnitt ska en jämförelse göras, grundad på informationen från de två tidigare avsnitten. 

Upplägget är att presentera hur EU-rätten samt den svenska rätten uttrycker sig och tolkar 

begreppet. Därefter kommer en jämförelse göras mellan dem för att kunna svara på frågeställningen 

kring hur Sverige valt att tolka begreppet.  

 

Lagtext kring positiv särbehandling består, i båda rättssystem, av samma rekvisit; krav på lika eller 

likvärdiga meriter, inget automatiskt avgörande och proportionalitetskrav. I de fall det är en åtgärd 

i led för att främja jämställdheten mellan könen, är det tillåtet att frångå förbudet mot 

diskriminering. Den svenska rätten skall vara en spegling av EU-rätten, vilket betyder att det skall 

regleras likadant i båda systemen. Därför är likheterna något som ej förvånar. Sverige har sedan 

innan haft lagstiftning angående positiv särbehandling, och den lagstiftning som finns idag 

korrelerar med direktiv inom EU-rätten. Däremot är varken EU-rätten eller svensk rätt särskilt 

tydliga i hur positiv särbehandling ska användas i praktiken, vilket kan vara den underliggande 

orsaken till antalet rättsfall kring ämnet i EU-rätten.  

 

4.1 Hur har Sverige tolkat positiv särbehandling? 
För att få svar på hur Sverige har tolkat positiv särbehandling, krävs en genomgång av hur 

begreppet regleras inom EU-rätten. Trots att positiv särbehandling funnits i Sverige innan landets 

inträde i EU, krävs det en insyn i EU-rätten för att göra en nutida tolkningen i. De ursprungliga 

direktiven angående positiv särbehandling inom EU-rätten är ej tydliga kring hur det skall tolkas. 

Rättspraxis krävs för att förtydliga inom vilka ramar positiv särbehandling är tillåten. Bilden av 

begreppet har förtydligats genom missförstånd i olika länder. Förtydliganden har därför efterfrågats 

kring de berörda artiklarna, vilket gjort att begreppet har blivit tydligare efter varje fall. En 

genomgång av olika rättskällor inom EU-rätten leder till en slutsats kring rekvisit kopplade till 

positiv särbehandling. Det görs tydligt av EU-domstolen att det skall göras en restriktiv tolkning 

av de rekvisit som nämns i artikel 157.4 FEUF. Dessa kan listas i tre punkter, där den första är att 

de sökande ska ha jämna eller jämbördiga meriter.69 Först efter att detta klargjorts skall de sökandes 

kön bli en relevant detalj för att fortsätta processen. Dessförinnan skall de sökande testas mot 

 
69 Nyström s.200. 
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varandra på objektiva grunder, vilka baseras på de sökandes kvalifikationer. I de fall då detta ej 

sker, blir det istället en otillåten positiv särbehandling. Detta kallas för ett automatisk avgörande 

eller en stark positiv särbehandling vilken bryter mot det andra rekvisitet.70 Ett automatiskt 

avgörande är när det redan från början är bestämt vilket kön som skall få ta del av fördelen. 

Exempel på detta ges i Kalanke-målet, när en nationell lagstiftning bestämde att vid befordran eller 

anställningen alltid välja en kvinna över den manliga konkurrenten. Kvinnan skulle dock endast få 

ta del av denna fördel när kvinnor var underrepresenterade på arbetsplatsen, samt att kvinnan hade 

lika eller likvärdiga meriter som mannen. Detta var ett automatiskt avgörande, eftersom det var 

förbestämt sedan innan att en kvinna fick ta del av fördelen. EU-domstolen ansåg att det ej var 

tillåtet, eftersom åtgärden var för ingripande i proportion med syftet den hade. Det tredje rekvisitet 

är ett krav på proportionalitet, att den åtgärd som sker skall vara i proportion till syftet som skall 

uppnås.71 Ett mönster som kan återfinnas i rättsfallen från EU-rätten är att positiv särbehandling är 

tillåtet i de fall då det finns en undantagsregel. Detta kan vara resultatet av att det ej får innebära 

ett automatiskt avgörande, men är tillåtet i de fall det finns möjlighet att välja båda könen.72 

 

Begreppet positiv särbehandling är något som är en möjlighet för medlemsstaterna i EU att 

implementera i sin lagstiftning. Det innebär att Sverige frivilligt valt att inkludera detta i sin 

diskrimineringslagstiftning. Angående hur begreppet positiv särbehandling skall tolkas, grundar de 

svenska rättskällorna i stort sett all information i EU-rätten. Exempelvis grundar sig det sjunde 

kapitlet i SOU 2006:22, hur positiv särbehandling skall användas, på praxis från EU-domstolen.73 

Även i den svenska rätten kan ett antal rekvisit anges för när positiv särbehandling är tillåten. Ett 

krav finns att de sökande personerna måste ha lika eller likvärdiga meriter innan det kan anses ligga 

grund för positiv särbehandling. Det krävs en objektiv bedömning av de sökande, innan fördel kan 

ges till den av underrepresenterat kön. För att åtgärder skall kunna anses vara positiv särbehandling 

skall arbetsgivaren i sista hand se till vilket kön som den sökande tillhör. Skulle det ej ske anses 

det vara ett automatisk avgörande, vilket ej faller inom ramarna för positiv särbehandling. Den 

 
70 SOU 2006:22. 
71 Kalanke-målet C-450/93. 
72 T.ex. i Marschall-målet och Lommers-målet. Se 2.1 & 2.1.2. 
73 SOU 2006:22, kap 7. 
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åtgärd som tilltas skall ej vara för ingripande. Den skall vara proportionerlig till det syfte som skall 

uppnås genom att ge fördel till en person av det underrepresenterade könet.74  

 

För att svara på uppsatsens frågeställning, kring hur Sverige valt att tolka positiv särbehandling, 

krävs det en jämförelse mellan de två rättssystemen. När det kommer till likheter och skillnader 

inom de två rättssystemen, är det främst likheter som presenteras. Vid en jämförelse mellan vilka 

rekvisit som krävs för att en åtgärd skall anses vara positiv särbehandling är det samma rekvisit 

som tas upp i båda systemen. Det märks att den svenska rätten har tagit stor hänsyn till vilka krav 

EU-domstolen ställer på begreppet. När det endast kommer till lagtext och lagstiftning, görs det ej 

tydligt hur de två systemen tolkar och använder begreppet. Dock genom lagkommentarer, 

förarbeten, facklitteratur och rättspraxis kan klara likheter finnas. Det svenska rättssystemet 

inkluderar lagstiftning som korrelerar med EU-rätten, vilket känns betryggande. Sverige har en 

skyldighet, som medlemsstat, att införliva de direktiv och rättspraxis som EU-rätten har kring 

ämnet. En slutsats som visade på en miss i det svenska systemet, skulle vara olyckligt och anledning 

skulle finnas att ifrågasätta. 

 

Ett område inom båda rättssystem är att det skall finnas ett syfte och ett systematiskt tänkande 

bakom åtgärden. Inom den svenska rätten finns det ett krav att arbetsgivaren aktivt ska arbeta på 

ett strukturellt plan för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen.75 I flera av målen från EU-

domstolen motiveras besluten med att de har en positiv påverkan på och vara strävande mot ett mer 

jämställt samhälle. Till exempel att den nationella lagstiftningen hjälper till när det kommer till att 

främja kvinnorna på arbetsmarknaden.76 En referens kan göras till rekommendationen 

84/635/EEG, där det tydliggörs att jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden ej kan uppnås 

genom enskilda händelser. Det krävs att regeringen och arbetsmarknadens parter gör förändringar 

på ett strukturellt plan för att göra faktisk skillnad. Positiv särbehandling är ett tillvägagångssätt 

som kan bidra till detta.77 

 

 
74 Praxis taget från AD 1981:171, AD 44/15, C-407/98 och RHA 2009:90. Se under kapitel 3.3. 
75 Fransson & Stüber s.219. 
76 Marschall-målet C-409/95. 
77 Rekommendation 84/635/EEG, taget från Marschall-målet C-409/95. 
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När det kommer till rättspraxis kring positiv särbehandling finns det flera exempel. Något som är 

gemensamt i rättsfallen som nämnts tidigare i uppsatsen, är att alla har missförstått hur begreppet 

skall användas. Det är därför intressant varför sådana missförstånd uppstår kring hur undantaget 

kan vidtas. Inget av de svenska fallen som tagits upp håller sig inom de proportioner som anses 

vara okej. De åtgärder som tilltas är alltför ingripande och därmed ej tillåtna, utan handlar istället 

om automatiska avgöranden. Det kan även ifrågasättas hur det kommer sig att lagstiftare och 

myndigheter inom EU har haft svårigheter att förstå begreppet. Inom den svenska rätten, kan en 

slutsats dras att detta var ett problem under tiden som positiv särbehandling förespråkades inom 

högskola och universitet. Rättsfall inom Sverige kopplade till universitet och högskola, samt deras 

användning av positiv särbehandling, är överrepresenterade.78 Inom svensk rättspraxis på området 

finns det likheter till rättsfall inom EU. Att de nationella domstolarna har en skyldighet att ta hänsyn 

till EU-domstolens praxis är något som reflekteras starkt, vilket tydligt kan utläsas i rättsfall efter 

Sveriges inträde i EU. Sverige fullföljer deras skyldighet att applicera EU-praxis inom samma 

område. En stor betoning läggs på rättspraxis som rättskälla, eftersom den ges stor slagkraft i hur 

bedömningen skall gå till.  

 

Sverige använde sig av positiv särbehandling innan dess inträde i EU. Många likheter kan utläsas 

mellan tolkningen av vad begreppet innebar för Sverige då och hur EU tolkar det idag. 

Jämförelsevis används samma rekvisit, men olika ordval gjordes för att beskriva dessa. Genom 

Sveriges inträde i EU har därför begreppen blivit tydligare, då det korrelerar med de rättsfall som 

finns kring ämnet inom EU-rätten. Det har funnits tillfällen då Sverige valt att använda sig av 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Sverige har varit uppe i EU-domstolen, då deras tolkning 

av begreppet har blivit ifrågasatt. I Abrahamsson-målet blev en paragraf i högskoleförordningen 

undersökt huruvida den var tillåten enligt EU-rätten. Lagstiftningen fanns för att främja 

jämställdheten mellan könen på arbetsplatsen. När frågan togs upp i EU-rätten, kom domstolen 

fram till att lagregeln stred mot artikeln angående positiv särbehandling.  

 

Avslutningsvis i denna analys görs det tydligt att rättspraxis från EU-domstolen är något som utgör 

en stor del av hur begreppet skall tolkas och förstås. Rekvisit kring positiv särbehandling är 

grundade i domstolspraxis. En slutsats kan göras att förståelsen kring hur begreppet skall användas, 

 
78 Se AD 44/15, C-407/98 samt RHA 2009:90. Genomgång av rättsfallen under 3.2. 
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är tack vare tidigare missförstånd. Det är genom flertalets länders feltolkning av begreppet, som 

det idag är tydligt. Något som kan ifrågasättas är varför många missförstår vad EU menar. Beror 

det på att ordinarie lagtext är otydlig? En tydlighet av vad som ansågs vara tillåten särbehandling 

av person på grund av kön gavs ej. Flertalet länder gjorde därför felsteg kring appliceringen i 

lagstiftning. Varför var EU ej tydliga från början? En tydlig och gemensam syn på hur begreppet 

skall användas kanske saknades. Feltolkningar av begreppet från medlemsstaterna, är grunden till 

den fakta som presenteras i denna uppsats. Utan dessa hade det ej funnits någon information från 

EU-rätten kring hur begreppet skall användas. Tack vare dessa, kan idag tydligare ramar målas upp 

kring hur positiv särbehandling skall gå till.  
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5. Sammanfattande slutsatser 
Slutligen skall en återkoppling göras till uppsatsens syfte, samt dess frågeställning. En bearbetning 

av insamlad information har gjorts. Information kring hur Sverige och EU behandlar begreppet 

positiv särbehandling, samt rättspraxis som finns på området. Frågeställningen var: Hur kan den 

svenska rättstillämpningen av positiv särbehandling i arbetslivet förstås i förhållande till EU-

rätten? Min slutsats är att Sverige har idag gjort en tolkning av begreppet som stämmer väl överens 

med EU-rätten. Den information som finns i officiella dokument och rättsfall i svenska domstolar 

benämner hur begreppet skall appliceras. Vilket överensstämmer väl med informationen kring 

ämnet i EU-rätten. Det är enkelt att hitta hur Sverige valt att tolka begreppet, då det finns flera 

dokument som förklarar hur paragrafen är tänkt att användas. Min slutsats är att Sverige har på ett 

effektivt och tydligt sett beskrivit hur begreppet skall tolkas i praktiken. All information från EU-

rätten angående ämnet finns nertecknad i officiella dokument, till exempel SOUer och förarbeten. 

Ett resultat av att Sverige valt att motivera sina tankar kring begreppet, är att det är enklare för en 

arbetsgivare att använda sig av det. Tack vare det ökar chansen för en positiv särbehandling att 

användas i sitt ursprungliga syfte, att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Vilket är något som 

bör prioriteras högt, då vi alltid bör sträva efter en jämställd arbetsplats. 

 

5.1 Övriga reflektioner och förslag för fortsatt forskning 
Den information som presenterats i uppsatsen är relativt repetitiv, vilket grundar sig i en bristande 

tillgänglighet av forskning av ämnet. Ytterligare forskning samt undersökning av ämnet skulle 

behövas, både på nationell nivå och EU-nivå. Informationen grundar sig istället i den praxis som 

finns inom ämnet. 

 

Det finns en chans att begreppet förändras i framtiden. Möjligheten finns att begreppet utvecklas 

och omdefinieras om samhället ändrar sitt tillvägagångsätt för att nå en jämställd arbetsmarknad. 

Världen förändras hela tiden, det kan därför tänkas att begreppet utökas till att täcka andra 

diskrimineringsgrunder utöver kön. Inom EU-rätten är det redan tillåtet att särbehandla personer 

utifrån vilken etnicitet de tillhör. Är det något som Sverige kommer anamma eller kommer 

begreppet att bestå oförändrat? 
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Mitt intresse för ämnet har bara vuxit under skrivandet av denna uppsats. Jag anser att det är en 

väldigt intressant åtgärd som finns tillgänglig för arbetsgivare i Sverige. En chans att aktivt kunna 

arbeta för en mer jämställd arbetsplats för kvinnor och män är i allas intresse. Därmed är det även 

en positiv åtgärd som jag tror kan göra stor skillnad om det används korrekt.  
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