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Sammanfattning 

Likabehandlingsprincipen är en mänsklig rättighet av stor vikt. För att tillför-

säkra likabehandling finns det uppställda förbud mot diskriminering. Ibland 

räcker det inte med diskrimineringsförbud, utan aktiva åtgärder måste vidtas 

för att främja jämlikheten i samhället. De undantag från diskrimineringsförbu-

den som finns i såväl EU-rätten som i den svenska rätten öppnar upp för möj-

ligheten att tillämpa positiv särbehandling i syfte att skapa ett mer jämlikt sam-

hälle. Det primära syftet med denna uppsats är att utreda var gränsen går mel-

lan positiv särbehandling och olaglig diskriminering. 

Användandet av positiv särbehandling är omdebatterat och frågan om möjlig-

heten ska tillämpas är kontroversiell. Motståndarna hävdar att den diskrimine-

ring som lagstiftaren initialt ville bli av med kommer tillbaka i samband med 

att särbehandlingen tillämpas. De anser inte att det är möjligt att skapa jämlik-

het genom att någon blir bortvald på bekostnad av någon annan. Förespråkarna 

däremot anser att den positiva särbehandlingen är nödvändig för att uppnå jäm-

likhet och att åtgärder i likhet med positiv särbehandling måste finnas. De häv-

dar att fördelarna med positiv särbehandling är så stora att de uppväger de 

nackdelar som de bortvalda drabbas av.  

Formuleringen av såväl diskrimineringsförbuden som av undantagsreglerna till 

dessa förbud är svepande och deras tillämpningsområde går inte att utläsa ur 

lagstadgandena. När klarhet inte ges i lagtexten har det istället varit upp till 

EU-domstolen och de svenska domstolarna att avgöra var gränsen går mellan 

positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Det som framkommit vid 

domstolsprövningarna är att den starka formen av positiv särbehandling, även 

kallad kvotering, inte är tillåten enligt varken EU-rätten eller svensk rätt. Kvo-

tering som metod är för ingripande genom att den ger automatiskt och ovillkor-

ligt företräde, utan möjlighet att välja någon annan än de som utsetts som efter-

satta eller underrepresenterade.  

Tillåtligheten av så kallad vanlig positiv särbehandling måste bedömas från fall 

till fall. EU-domstolen har uppställt ett antal kriterier som måste vara uppfyllda 

för att särbehandlingen ska omfattas av undantagen till diskrimineringsförbu-

den. Åtgärderna som vidtas ska bland annat stå i proportion till ändamålet och 

när en jämförelse görs mellan de med likvärdiga eller nästan likvärdiga meriter 

måste det finnas utrymme att beakta personernas samtliga personliga förhål-

landen. Det ska med andra ord inte handla om att ge någon automatiskt företrä-
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de, utan om mer talar för att en sökande som inte är underrepresenterad eller 

eftersatt ska väljas så ska den möjligheten finnas. Tillåtligheten är beroende av 

vilka omständigheter som råder i varje enskilt fall, vilket gör att något generellt 

svar inte kan ges på frågan om när positiv särbehandling får tillämpas. 

Slutsatsen är att den starka formen av positiv särbehandling, kvotering, alltid 

utgör olaglig diskriminering när metoden används. Den vanliga formen av po-

sitiv särbehandling däremot utgör inte olaglig diskriminering under förutsätt-

ning att de villkor som uppställts av EU-domstolen är uppfyllda i varje enskilt 

fall. En individuell bedömning måste alltid genomföras för att få ett svar på 

frågan om den positiva särbehandlingen är tillåten eller som den utgör olaglig 

diskriminering.  

Slutligen är min åsikt att den positiva särbehandlingen inte kan ses på det sätt 

som den gör idag. Det är inte svart eller vitt utan mycket beror på hur särbe-

handlingen tillämpas. Den positiva särbehandlingen, tillsammans med andra 

åtgärder, kan utgöra ett fungerande instrument för att främja jämlikheten. Det 

viktigaste är enligt min mening att den positiva särbehandlingen inte är det 

enda redskap som används samt att särbehandlingen tillämpas i de situationer 

där den kan få störst resultat.
1
  

 

                                                 
1 Det framgår av de rättsfall som presenteras i kapitel sex (de som berör vanlig positiv särbehandling, 

inte kvotering) att den positiva särbehandlingen har tillämpats på ett sådant sätt att resultaten varit 

nästan obetydliga.  
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1 Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

Rätten till likabehandling och likhet inför lagen är principer som de flesta länder idag 

officiellt accepterar.
2
 Ett sätt att upprätthålla likabehandling är genom att införa förbud 

mot olikbehandling (diskriminering). I Sverige finns det i regeringsformens
3
 (RF) 2 kap. 

15 § ett grundlagsskydd som förbjuder missgynnande behandling på grund av ras, hud-

färg eller etniskt ursprung. I RF 2 kap. 16 § finns ett liknande skydd mot missgynnande 

på grund av kön. I nämnda paragrafs andra del tillåts ett avsteg från förbudet mot miss-

gynnande, om syftet med föreskriften är att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Avsteget kan sägas vara ett uttryck för positiv särbehandling.  

Idag finns det i diskrimineringslagen ett generellt förbud mot att diskriminera männi-

skor på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
4
 

Skyddet är inte absolut utan undantag finns.
5
 Trots det långtgående diskrimineringsför-

bud som råder är samhället inte jämlikt
6
. För att uppnå ett mer jämlikt samhälle har po-

sitiv särbehandling använts.  

Positiv särbehandling är som Borevi skriver en notoriskt svårfångad term. Dess inne-

börd kan skilja sig åt beroende på i vilken situation den uppkommer.
7
 Användandet av 

positiv särbehandling som ett instrument för att driva på jämställdhetsarbetet i samhället 

är omstritt. En anledning till varför det är kontroversiellt är för att kvotering utgör en del 

av positiv särbehandling och kvotering som metod är ingripande. Det har hävdats att 

positiv särbehandling är ett moraliskt dilemma vilket leder till att ämnet uppfattas som 

särskilt kontroversiellt.
8
 Motståndarna påstår att användningen av positiv särbehandling, 

vilket i och för sig kan leda till likabehandling av individen, innebär en slags omvänd 

diskriminering av de grupper som inte omfattas av särbehandlingen.
9
  

Propositionen om ökad jämställdhet vid universiteten, vilken lades fram av den social-

demokratiska regeringen under 1995, drog på allvar igång debatten om positiv särbe-

handling i Sverige.
10

 Enligt propositionen ville regeringen satsa 21.6 miljoner kronor för 

                                                 
2 Gür Thomas, ”Positiv särbehandling är också diskriminering”, Timbro, Stockholm 1998, s. 9. 

3 Regeringsformen (1974:152). 

4 Diskrimineringslag (2008:567) 2 kap. 1 § se även 1 kap. 1 § angående vilka kategorier som omfattas. 

5 Diskrimineringslagen 2 kap. 6 §. 

6 Jämlikhet och jämställdhet betyder olika saker. Jämlikhet syftar till likhet mellan individer medan jäm-

ställdhet endast syftar till likhet mellan män och kvinnor. Se Lerwall Lotta, ”Könsdiskriminering – En 

analys av nationell och internationell rätt”, Iustus Förlag, Uppsala 2001, s. 70. 

7 Åsard Erik, Runblom Harald, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, Carlsson bokförlag, Stock-

holm 2000, s. 126. 

8 Åsard Erik, Runblom Harald, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, s. 15. 

9 Gür Thomas, ”Positiv särbehandling är också diskriminering”, s. 13. 

10 Prop. 1994/95:164 ”Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet”. 
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att bland annat skapa specifika professurer som endast kvinnor kunde inneha. Riksda-

gen godkände förslaget som senare blev känt som Tham-förordningen, döpt efter dåva-

rande utbildningsministern Carl Tham.
11

  

Debatten om positiv särbehandling är aktuell än idag, inte minst efter att dom fallit i en 

rad uppmärksammade fall där positiv särbehandling och även kvotering förekommit vid 

antagning till olika högskoleprogram. En anledning till varför det råder osäkerhet på 

området är för att diskrimineringsförbuden i regel formuleras svepande. Det har lämnats 

till domstolarna att fastställa innebörden av och undantagen till diskrimineringsförbu-

den. Frågan var gränsen går mellan undantag i form av positiv särbehandling och olag-

lig diskriminering kvarstår fortfarande. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur positiv särbehandling och i viss mån även 

kvotering förhåller sig till olaglig diskriminering. Det som ska utredas är gränsdrag-

ningen mellan positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Som ett ytterligare steg 

förs en diskussion kring frågan om jämställdheten mellan kvinnor och män gynnas av 

positiv särbehandling.  

Uppsatsen behandlar positiv särbehandling vid antagning till högskolan; positiv särbe-

handling i andra situationer, till exempel i arbetslivet, faller därmed utanför denna fram-

ställning. Avgränsningen görs utifrån såväl tidsskäl som utrymmesskäl. Det är inte möj-

ligt att, på den begränsade tid som finns till förfogande, hinna redogöra för positiv sär-

behandling både vad gäller antagning till högskolan och i arbetslivet.  

I denna uppsats omfattar begreppet högskola både högskola och universitet. I begreppet 

högskola ingår inte folkhögskola eller andra studieförbund, då dessa i vissa avseenden 

är underkastade regler som skiljer sig åt från de som vanliga högskolor ska följa.  

Den positiva särbehandling som undersöks är den som är relaterad till kön eller etniskt 

ursprung. Avgränsningen följer av att rättsfallen på området behandlar dessa grunder, 

vilket gör att det finns material att använda. Övriga grunder i form av språklig eller reli-

giös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan liknande omstän-

dighet kommer inte att diskuteras i denna uppsats.  

Av utrymmesskäl är det endast de viktigaste regleringarna på området som beaktas, li-

kaså är det endast de rättsfall som får anses vara mest relevanta för denna uppsats som 

presenteras. Trots att uppsatsen inte tar upp positiv särbehandling i arbetslivet presente-

ras rättsfall från EU-domstolen som behandlar denna fråga. Anledningen till varför 

rättsfall om arbetslivet tas upp är för att det inte finns några fall från EU-domstolen som 

handlar om antagning till högskolan. De generella principer som följer av rättsfallen kan 

dock användas även på högskoleantagning. Samma sak kan sägas gälla för mål från Ar-

betsdomstolen (AD) men här görs en avgränsning, vilket innebär att det är endast rätts-

fall från EU-domstolen angående positiv särbehandling i arbetslivet som tas upp. Målen 

från AD lämnas utanför uppsatsen, som blir för omfattande om de tas med.  

                                                 
11 Åsard Erik, Runblom Harald, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, s. 39-40. Förordning 

(1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdhetssyfte. Numera upp-

hävd genom förordning (2005:175) om upphävande av förordningen (1995:936) om vissa anställningar 

som professor och forskarassistent i jämställdhetssyfte.  
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1.3 Metod och material 

För att få en djupare förståelse för ämnet undersöks svensk lagtext i form av bland annat 

regeringsformen, diskrimineringslagen och högskoleförordningen. EU-rättsliga regler 

undersöks också, främst likabehandlingsdirektivet och direktivet mot etnisk diskrimine-

ring. De förarbeten som granskas är de som ligger till grund för de lagar som undersöks, 

bland annat propositionen till diskrimineringslagen och till lagen om likabehandling av 

studenter i högskolan. Rättspraxis från EU-domstolen om positiv särbehandling i arbets-

livet och rättsfall från svenska domstolar om positiv särbehandling vid högskoleantag-

ning presenteras och analyseras. Doktrin om positiv särbehandling används för att se 

samband och för att få reda på vilka olika synsätt som finns företrädda. Den rättskälle-

värdering som ligger till grund för uppsatsen är att lagtext står överst i hierarkin, om 

inte den ger tillräcklig ledning undersöks förarbeten, praxis och doktrin, i nämnd ord-

ning. När det gäller förarbeten ska det tilläggas att det är endast de förarbeten som ligger 

till grund för stiftade lagar som används i uppsatsen; dessa förarbeten har starkast 

rättskällevärde då de resulterat i nya lagar.  

För att kunna besvara syftet måste först och främst de centrala begreppen som diskute-

ras i uppsatsen förklaras. Vidare måste den reglering som finns på området, både inter-

nationell och nationell sådan, presenteras. En redogörelse av befintlig rättspraxis från 

såväl EU-domstolen som från de svenska domstolarna är nödvändig för att undersöka 

hur det är tänkt att lagreglerna ska tillämpas i praktiken. Det är speciellt viktigt då osä-

kerhet råder angående reglernas tillämpningsområde, närmare bestämt deras omfattning. 

Av detta följer att denna del av uppsatsen utformas på ett deskriptivt sätt. De rättskällor 

som används är lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin.  

Den andra delen av uppsatsen utformas på ett problemorienterat sätt genom att det fast-

ställs om positiv särbehandling är tillåten eller ej och i så fall i vilka situationer. Vidare 

presenteras argument för och emot positiv särbehandling, samt det nya förslaget att ta 

bort möjligheten till positiv särbehandling på grund av kön från högskoleförordningen. 

Förslaget diskuteras med utgångspunkt i vilka konsekvenser det kan få för antagningen 

till högskolan om det godkänns. Materialet i denna del används för att identifiera vilka 

olika åsikter som finns samt vilka problem som finns med förslaget. Materialet består 

främst av doktrin i form av böcker samt artiklar från juridiska tidskrifter och debattartik-

lar inom ämnet.  

1.4 Disposition  

Uppsatsens andra kapitel innehåller en definition av de begrepp som är centrala för upp-

satsen. Det följs av kapitel tre som behandlar den EU-rättsliga reglering som finns på 

området. Kapitel fyra utgörs av en genomgång av den svenska regleringen på området. I 

kapitel fem presenteras de mest betydelsefulla avgörandena från EU-domstolen. I kapi-

tel sex finns en genomgång av de svenska rättsfallen av betydelse. Det sjunde kapitlet 

innehåller en redogörelse för de argument som finns för och emot positiv särbehandling 

samt en presentation av det nya förslaget att ta bort möjligheten att positivt särbehandla 

någon på grund av kön vid antagning till högskolan. I det åttonde kapitlet görs en analys 

av det som presenterats i uppsatsen med sikte på att besvara de frågor som ställs i syftet. 

I det nionde och sista kapitlet redogörs det för de slutsatser som kommer fram efter att 

analysen genomförts. 
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2 Begreppsförklaringar 

2.1 Diskriminering 

2.1.1 Direkt diskriminering 

I diskrimineringslagens 1 kap. 4 § 1 stycket 1 punkten finns följande definition på vad 

som avses med direkt diskriminering.  

[D]irekt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behand-

lats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
12

 

Förutsättningen för att någonting utgör direkt diskriminering har formulerats på följande 

vis. ”Direkt diskriminering förutsätter att det finns ett orsakssamband mellan diskrimi-

neringsgrunden och den diskriminerande effekten. Diskrimineringsgrunden är direkt 

kopplad till en viss grupptillhörighet.”
13

 Direkt diskriminering kan yttra sig genom att 

det ställs krav på att de sökande ska vara av ett visst kön, till exempel män, för att bli 

antagna till en högskoleutbildning. Resultatet är att det endast är sökande av det ena kö-

net som blir antagna. Diskrimineringen är en direkt följd av att könskravet tillämpas. 

Definitionen som presenteras ovan är den som är aktuell i den fortsatta framställningen. 

2.1.2 Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering har i diskrimineringslagens 1 kap. 4 § 1 stycket 2 punkten defi-

nierats på följande sätt.  

[I]ndirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neut-

ralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, 

viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 

religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfa-

ringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga 

och nödvändiga för att uppnå syftet.
14

 

Till skillnad från direkt diskriminering är indirekt diskriminering endast indirekt kopp-

lad till grupptillhörigheten. Den indirekta diskrimineringen framträder på så sätt att oli-

ka fall behandlas lika.
15

 Indirekt diskriminering kan yttra sig genom att det vid antag-

ning till högskolan ställs krav på att studenten ska ha goda språkkunskaper i svenska när 

det inte är nödvändigt för utbildningen. Vid en första anblick verkar kravet vara neutralt 

men det drabbar främst personer som inte har svenska som modersmål. Den fortsatta 

framställningen bygger på de definitioner som ges i lagen.   

                                                 
12 Diskrimineringslagen 1 kap. 4 § 1 stycket 1 punkten. 

13 Prop. 2001/02:27 ”Likabehandling av studenter i högskolan” s. 36. 

14 Diskrimineringslagen 1 kap. 4 § 1 stycket 2 punkten. 

15 Prop. 2001/02:27  s. 36. 
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2.2 Aktiva åtgärder 

Åtgärder som genomförs i syfte att främja likabehandling i samhället brukar betecknas 

som aktiva åtgärder. Avseendet med åtgärderna är generellt att de ska fungera som driv-

kraft och uppmuntra till större insatser i syfte att motverka diskriminering.16 De fungerar 

på så sätt som ett komplement till diskrimineringsförbuden. Åtgärderna i sig är inte 

tänkta att användas på individuella fall utan är istället av en mer generell eller kollektiv 

karaktär.17 

Till skillnad från både positiv särbehandling och kvotering, är meningen med aktiva åt-

gärder inte att okvalificerade eller mindre kvalificerade personer ska ha företräde fram-

för de som är kvalificerade. Det är inte heller så att kvoter ska användas.
18

 Det finns inte 

någon definition på vad som utgör aktiva åtgärder, som alla är överens om. I betänkan-

det till den nya diskrimineringslagen framgår det att aktiva åtgärder kan innebära bland 

annat följande.  

Vid annonser om lediga arbeten kan arbetsgivaren ange att man följer 

principen om likabehandling och välja att annonsera i tidningar som når 

minoriteter. Arbetsgivaren kan ordna utbildningsprogram och se över 

tester så att de är sakligt relevanta för arbetet. Arbetsgivaren kan fast-

ställa olika mål och tidsplaner.
19

  

Om aktiva åtgärder ska sättas i relation till antagning till högskolan skulle åtgärderna 

kunna bestå i att undersöka om det finns någon grupp som är underrepresenterad och i 

så fall sätta upp mål för att uppnå ökad jämlikhet. Ytterligare åtgärder kan vara att 

marknadsföring riktas till den eller de grupper som är underrepresenterade. Åtgärder 

skulle i enlighet med citatet ovan även kunna bestå i att antagningskraven ses över så att 

de inte verkar hämmande för en viss grupp.
20

 I diskrimineringslagen 3 kap. 14 § 1 

stycket finns följande stadgande om aktiva åtgärder på utbildningsområdet. 

 

En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksam-

het enligt skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen 

(1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt la-

gen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen 

för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 

lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 

deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, reli-

gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell lägg-

ning.
21

 

                                                 
16 SOU 2006:22 ”En sammanhållen diskrimineringslagstiftning” s. 30. 

17 SOU 2006:22 s. 693. 

18 SOU 2006:22 s. 613. 

19 SOU 2006:22 s. 613.  

20 Stycket innehåller egna antaganden i avsaknad av konkreta exempel på hur aktiva åtgärder vid högsko-

leantagning skulle kunna utformas. Det exempel som ges i prop. 2007/08:95 s. 354 är att åtgärder kan 

vidtas ”bl.a. i form av information för att bredda rekryteringen till olika typer av utbildningar.”. 

21 Diskrimineringslagen 3 kap. 14 § 1 stycket. 
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När det kommer till det ”målinriktade arbetet” ska fokus ligga på att dels förhindra och 

förebygga trakasserier och dels på att upprätta likabehandlingsplaner. Någon mer detal-

jerat förslag på vilka åtgärder som ska användas för att ”främja lika rättigheter och möj-

ligheter ges inte”.
22

 

 

Det finns ingen möjlighet att som student kräva skadestånd med anledning av en hög-

skolas underlåtenhet att vidta aktiva åtgärder.
23

 Det finns däremot en möjlighet för 

diskrimineringsombudsmannen (DO) att begära att Nämnden mot diskriminering ska 

pröva om en högskola underlåtit att upprätta en likabehandlingsplan eller brustit i sin 

skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier. Om nämnden finner att högskolan 

inte lever upp till de krav som ställs i diskrimineringslagen, kan den ålägga högskolan 

att betala vite. Vitet kan riktas mot antingen utbildningsanordnaren eller mot staten i 

dess egenskap av huvudman för utbildningsverksamheten.
24

 Möjligheten att ålägga vite 

om inte aktiva åtgärder vidtas finns endast när det kommer till underlåtenhet att upprätta 

en likabehandlingsplan eller när det finns brister i arbetet att förebygga och förhindra 

trakasserier.
25

 Genom att särskilt lagstifta om vite visar lagstiftaren att fokus ska ligga 

på de ovan nämnda aktiva åtgärderna. 

2.3 Positiv särbehandling 

Positiv särbehandling som begrepp definieras inte i lag.
26

 Begreppet förstås enklast ge-

nom att dess utmärkande drag förklaras. Det sägs att begreppet utgörs av fyra bärande 

beståndsdelar. Det första utmärkande draget består i det faktum att positiv särbehandling 

utgör ett undantag till principen om likabehandling. Hur stort materiellt tillämpningsom-

råde den positiva särbehandlingen kan ta i anspråk beror på hur huvudregeln – diskrimi-

neringsförbudet – utformats. Det är inte möjligt att fastställa ett generellt tillämpnings-

område, utan detta är olika från situation till situation. Det bör dock framhävas att posi-

tiv särbehandling, i egenskap av undantag till huvudregeln, ska tillämpas restriktivt.
27

 

Det bör även tilläggas att positiv särbehandling ska ses som en möjlighet att skapa jäm-

likhet, inte som en skyldighet.
28

  

Det andra utmärkande draget är att den målgrupp som den positiva särbehandlingen rik-

tas mot är underrepresenterad eller eftersatt i jämförelse med andra grupper. Målgrup-

pen är underrepresenterad eller eftersatt på så viss att dess medlemmar i praktiken inte 

                                                 
22 Prop. 2007/08:95 s. 354. 

23 SOU 2006:22 s. 693. 

24 Diskrimineringslagen 4 kap. 5 § 1 stycket med hänvisning till 3 kap. 15 och 16 §§. 

25 Diskrimineringslagen 4 kap. 5 § 1 stycket med hänvisning till 3 kap. 15 och 16 §§ genom en e-contrario 

tolkning. 

26 SOU 2006:22 s. 600. 

27 SOU 2004:55 ”Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering” s. 196-197. 

28 SOU 2006:22 s. 626. 
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har lika möjligheter eller rättigheter som andra i samhället.
29

 Åtgärderna syftar följaktli-

gen till att ge målgruppen företräde, fördelar eller liknande förmåner.
30

 

Det tredje utmärkande draget är syftet med positiv särbehandling, vilket är att uppnå re-

ell jämlikhet i praktiken.
31

 Reell (eller materiell) jämlikhet ska skiljas från formell jäm-

likhet. Formell jämlikhet uppkommer i samband med förbud mot olikbehandling och 

genom andra negativa åtgärder där någonting inte görs. Reell jämlikhet kräver istället 

att någonting görs, till exempel att positiv särbehandling vidtas. Den formella jämlikhe-

ten förespråkar lika möjligheter medan den reella förespråkar lika resultat.
32

  

Det fjärde och sista utmärkande draget är att de åtgärder som utgör positiv särbehand-

ling endast ska ha en begränsad tillämpningsperiod. Åtgärderna ska vidtas så länge de är 

nödvändiga för att uppnå de mål som fastställts. För att ytterligare markera att åtgärder-

na är tidsbegränsade kallas de ibland för ”ikappåtgärder" eller ”återhämtningsåtgärder”. 

När målgruppen kommit ikapp ska åtgärderna upphöra.
33

 

Följande exempel kan illustrera hur positiv särbehandling kan gå till. Antag att målsätt-

ningen är att få fler manliga studenter att utbilda sig till lärare. Om positiv särbehand-

ling används vid antagningen innebär det att i de fall en kvinnlig sökande och en manlig 

sökande har likvärdiga meriter kommer mannen att antas. Under förutsättning att män-

nen och kvinnorna har likvärdiga meriter, resulterar åtgärden i att fler män blir antagna 

än vad som skulle varit fallet om ingen hänsyn alls tagits till vilket kön de sökande 

har.
34

  

Positiv särbehandling har framförallt föreslagits som en möjlig åtgärd i arbetslivet, i ut-

bildningssektorn samt inom politiken, för att komma till rätta med den snedvridning 

som finns där.
35

 Snedvridningen kan visa sig i form av att människor av ett visst kön, el-

ler från vissa etniska grupper är överrepresenterade. Syftet med positiv särbehandling är 

som nämnts innan, främst att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle genom att mot-

verka diskriminering.
36

 Det är huvudsakligen staten som är drivkraften bakom åtgärder i 

form av positiv särbehandling. Åtgärderna blir aktuella efter politiska beslut och kan ta 

form i allt från stadganden i lagar till riktlinjer.
37

  

Det har diskuterats ifall positiv särbehandling kan delas in i en svagare del och en star-

kare del. Förespråkarna har gett de två formerna av positiv särbehandling följande inne-

                                                 
29 SOU 2004:55 s. 196-197. 

30 SOU 2006:22 s. 625. 

31 SOU 2004:55 s. 198. 

32 Lerwall Lotta, ”Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt”, s. 74-75. 

33 SOU 2004:55 s. 197. 

34 Exemplet är tagit från prop. 2007/08:95 ”Ett starkare skydd mot diskriminering” s. 204. 

35 Roth, Hans Ingvar ”Särbehandlingens dimensioner. En analys av debatten om positiv särbehandling i 

USA”, Carlssons bokförlag Stockholm 2004, s. 45. 

36 Åsard Erik, Runblom Harald, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, s. 194. 

37 Roth, Hans Ingvar ”Särbehandlingens dimensioner. En analys av debatten om positiv särbehandling i 

USA”, s. 66-67. 
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börd. Den svagare varianten påstås vara centrerad kring vikten av lika möjligheter när 

det kommer till anställning och antagning till olika lärosäten. Åtgärderna som kan falla 

under denna variant sägs vara riktad annonsering, stipendier till de underrepresenterade 

och liknande. Den starkare varianten av positiv särbehandling påstås istället vara centre-

rad kring lika resultat. Åtgärderna under denna variant sägs vara mer direkta på så sätt 

att målsättningar sätts upp eller så införs tidtabeller eller kvoteringskriterier.
38

 

Motståndarna påstår att den svagare varianten inte kan klassificeras som positiv särbe-

handling då denna i praktiken inte ger någon fördel eller förtur.
39

 Den svagare varianten 

överensstämmer snarare med vad som i denna framställning betecknats som aktiva åt-

gärder.
40

 I några av de rättsfall som presenteras i uppsatsens sjätte kapitel anses stark 

positiv särbehandling äga rum när företräde ges automatiskt och ovillkorligt vid olika 

meriter.
41

 Termen stark positiv särbehandling tycks användas i samband med att kvote-

ring tillämpas. Termen svag positiv särbehandling diskuteras inte vilket tyder på att sär-

behandling vid likvärdiga meriter inte kallas annat än positiv särbehandling. Den åt-

skillnad som görs i de två föregående meningarna är den som gäller fortsättningsvis. 

2.4 Kvotering 

Termen kvotering finns inte upptagen i någon svensk författning; det har dock framförts 

att en del bestämmelser vid tillämpning skulle kunna ge uttryck för kvotering.
42

 Termen 

har getts följande förklaring i ett slutbetänkande av Diskrimineringskommittén.  

Kvotering betyder att man fastställer att ett visst antal eller en viss andel 

personer av t.ex. ett kön (eller från en viss region, intressegrupp e.d.) 

skall finnas representerad i t.ex. riksdagen, en styrelse eller på en viss 

typ av tjänst. Personer ur olika grupper konkurrerar vid kvotering inte 

med varandra, utan endast inbördes inom gruppen.
43

 

Det är oftast en speciell grupp som är mottagare av antingen platserna eller resurserna. 

Gruppen väljs ut med hjälp av särskilda regler eller kriterier som tagits fram i syfte att 

åtgärda en ojämn fördelning i samhället. Exempel på områden inom vilka kvotering kan 

behövas för att jämna ut förhållandet mellan olika grupper är inom arbetslivet och ut-

bildningsväsendet. När det kommer till arbetslivet rör det sig främst om beslutsfattande 

ställningar och när det gäller utbildningsväsendet ligger fokus på utbildningsmöjligheter 

inom den högre utbildningen.
44

  

Till skillnad från andra typer av åtgärder för att öka jämlikheten innebär kvotering ett 

krav på att avsätta ett visst antal platser eller en bestämd procentsats, vilket är bindande 

                                                 
38 Åsard Erik, Runblom Harald, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, s. 15. 

39 Lerwall Lotta, ”Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt”, s. 342-343. 

40 Diskrimineringskommittén resonerar i samma banor i SOU 2006:22 s. 628. 

41 Se uppsatsens sjätte kapitel. 

42 I SOU 2006:22 s. 629 hänvisas det till bestämmelserna i 4 kap. vallagen (2005:837) samt till 7 kap. 10 

§ fjärde stycket och 16 c § högskoleförordningen. 

43 SOU 1990:41 ”Tio år med jämställdhetslagen – utvärdering och förslag” s. 218. 

44 SOU 2006:22 s. 629. 
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i de situationer som omfattas. Under förutsättning att gruppen som valts ut som motta-

gare av kvoteringen är tillräckligt kvalificerad kommer målen att uppfyllas. Det beror på 

att ingen utanför gruppen kan vara med och konkurrera.
45

  

Följande exempel kan illustrera hur kvotering kan gå till. Antag att målsättningen är att 

öka den manliga närvaron på lärarprogrammet genom att kvotera in så många män att 

förhållandet mellan manliga och kvinnliga studenter blir 40 procent män respektive 60 

procent kvinnor. Antag att antalet platser till utbildningen är 150 stycken. Den fastställ-

da procentsatsen för männen innebär att det är 60 män som ska antas. Kvoten och där-

igenom också målsättningen kommer att uppnås; det enda kravet är att det finns tillräck-

ligt många manliga sökanden som uppfyller kraven för att fylla alla platser. Urvalet som 

gjorts leder till att 60 platser reserverats åt män och så länge det finns tillräckligt med 

kvalificerade manliga sökanden kan de kvinnliga sökandena inte bli antagna till dessa 

platser (eftersom de inte tillhör mottagargruppen), utan de får istället konkurrera om de 

resterande 90 platserna.  

En konsekvens av att kvotering används är att de personer som blir antagna med hjälp 

av denna metod kan vara mindre kvalificerade än de personer som inte utses. Det är en 

följd av att de som står utanför den utvalda gruppen inte konkurrerar med medlemmarna 

i denna.
46

  

2.5 Begreppens inbördes relation 

Termerna aktiva åtgärder, positiv särbehandling samt kvotering förväxlas ofta vilket le-

der till att de används i fel sammanhang. För att undvika missförstånd är det på sin plats 

att förutom att precisera termerna (vilket gjorts ovan) att med hjälp av en schematisk 

bild sätta termerna i relation till varandra. Aktiva åtgärder utgör alla åtgärder för att 

främja jämlikhet. Åtgärder så som positiv särbehandling och kvotering inryms därför i 

begreppet aktiva åtgärder. Positiv särbehandling sträcker sig över ett mindre område 

men inrymmer fortfarande åtgärder i form av kvotering. Kvotering är den åtgärd som är 

mest ingripande i sina försök att skapa jämlikhet och den är därför en speciell form av 

positiv särbehandling.
47

 Termen står därför ensam längst in i figuren, vilket tyder på att 

den har ett mer begränsat tillämpningsområde än vad de båda andra termerna har.
 
 

      Figur 1 En schematisk bild över begreppens relation.48 

  
                                                 
45 Dahlerup Drude, Freidenvall Lenita ”Kvotering”, SNS Förlag Stockholm 2008, s. 10. 

46 SOU 1990:41 s. 219. 

47 Lerwall Lotta, ”Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt”, s. 335.  

48 Lerwall Lotta, ”Könsdiskriminering – En analys av nationell och internationell rätt”, s. 335. 
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3 EU-rättslig reglering 

3.1 Inledning 

Sverige är som medlemsstat i EU bunden av EU-rätten och är även skyldig att se till så 

att den svenska lagstiftningen överensstämmer med denna. I samband med att Sverige 

gick med i EU överläts beslutanderätten på vissa områden till EU.
49

 För att ta reda på 

hur positiv särbehandling förhåller sig till olaglig diskriminering måste hänsyn även tas 

till de bestämmelser som har beslutats på EU-nivå. Det är anledningen till varför det i 

detta kapitel redogörs för EU-rättsliga bestämmelser.  

3.2 EUF-fördraget 

I artikel 10 i EUF-fördraget
50

 finns ett generellt mål om diskrimineringsbekämpning in-

taget. Enligt stadgandet ska unionen vid utformningen och genomförandet av sin politik 

och verksamhet försöka bekämpa ”all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt 

ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”.
51

 I 

artikel 157.4
52

 finns en särskild bestämmelse som anger följande. 

I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan 

kvinnor och män får principen om likabehandling inte hindra en med-

lemsstat från att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda 

förmåner för att göra det lättare för det underrepresenterade könet att 

bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera 

nackdelar i yrkeskarriären.
53

  

Denna bestämmelse tillåter uttryckligen medlemsstaterna att använda sig av förmåner 

för att komma till rätta med den underrepresentation av det ena könet som förekommer 

inom vissa områden i arbetslivet. 

3.3 Likabehandlingsdirektivet 

Likabehandlingsdirektivet54 gäller för diskrimineringsgrunden kön. Syftet med direkti-

vet, vilket fastställs i artikel 1, är att likabehandling ska råda mellan könen både i arbets-

livet och på utbildningsområdet. Denna likabehandling ska enligt artikel 2.1 uppnås ge-

nom ett förbud mot all form av diskriminering på grund av kön, direkt såväl som indi-

                                                 
49 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 2-4 §§. 

50 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Ersatte EG-

fördraget i samband med ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009. 

51 Artikel 10 EUF-fördraget. 

52 Artikel 141.4 i det gamla EG-fördraget. 

53 EUF-fördraget artikel 157.4. 

54 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling 

av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor 

(likabehandlingsdirektivet) med hänsyn till ändringarna som skett efter ikraftträdandet av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 

76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång 

till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
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rekt. Innan likabehandlingsdirektivet ändrades fanns det i artikel 2.4 följande stadgan-

de.
55

 

Detta direktiv skall inte hindra åtgärder som främjar lika möjligheter för 

kvinnor och män, i synnerhet när det gäller att avlägsna befintliga ojäm-

likheter som påverkar kvinnors möjligheter på de områden som nämns i 

artikel 1.1. De områden det hänvisas till i artikel 1.1 är tillgång till an-

ställning däribland befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och social 

trygghet.
56

 

 

Denna bestämmelse har nu ersatts med artikel 2.8 i vilken en hänvisning till EUF-

fördragets artikel 157.4 görs. 

 

Medlemsstaterna får behålla eller besluta om åtgärder inom ramen för 

artikel 141.4 i fördraget för att i praktiken säkerställa full jämställdhet 

mellan kvinnor och män.
57

 

3.4 Direktivet mot etnisk diskriminering  

Direktivet mot etnisk diskriminering
58

 gäller som namnet avslöjar för diskriminerings-

grunderna ras och etniskt ursprung. Av artikel 1 framgår direktivets syfte, ”att fastställa 

en ram för bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung”.
59

 Ar-

tikel 5 i direktivet berör positiv särbehandling och av artikeln framgår följande.  

 

I syfte att säkerställa full jämlikhet i praktiken får principen om likabe-

handling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om 

särskilda åtgärder för att förhindra att personer av en viss ras eller ett 

visst etniskt ursprung missgynnas eller att kompensera för ett sådant 

missgynnande.
60

 
  

Genom stadgandet tillåter artikeln uttryckligen användandet av åtgärder i form av posi-

tiv särbehandling när det kommer till att förhindra eller kompensera missgynnande på 

grund av etnicitet eller ras. Förbudet mot diskriminering ska i de situationerna inte få stå 

i vägen.
61

 

                                                 
55 Anledningen till att bestämmelsen tas upp trots att den upphävts är för att den utgör en viktig del i de 

rättsfall från EU-domstolen som presenteras i uppsatsens 5 avsnitt samt att den diskuteras i avsnitt 3.7. 

Läsaren ges här en möjlighet att ta del av artikelns innehåll, vilket enligt min mening underlättar förstå-

elsen av EU-domstolens resonemang i de olika domarna i avsnitt 5. 

56 Likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), artikel 2.4. 

57 Likabehandlingsdirektivet (2002/73/EG), artikel 2.8. 

58 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av 

personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, (direktivet mot etnisk diskriminering). 

59 Direktivet mot etnisk diskriminering, artikel 1. 

60 Direktivet mot etnisk diskriminering, artikel 5. 

61 Direktivet mot etnisk diskriminering, skäl 17. 
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3.5 Egna reflektioner angående regleringen på området 

Frågan är om undantaget från diskriminering i artikel 157.4 EUF-fördraget även omfat-

tar andra områden än just arbetslivet. Som behandlas ovan under rubriken 3.3 likabe-

handlingsdirektivet fanns det tidigare ett undantag i likabehandlingsdirektivet som tillät 

att åtgärder vidtogs för att främja lika möjligheter för kvinnor och män när det kom till 

bland annat yrkesutbildning. I förslaget om ändring av likabehandlingsdirektivet före-

slogs det, att efter artikel 2.4 upphävts, skulle de åtgärder som tidigare bedömts enligt 

denna artikel i fortsättningen bedömas enligt artikel 157.4 EUF-fördraget. Så sker ge-

nom att det i artikel 2.8 likabehandlingsdirektivet finns en direkt hänvisning till nuva-

rande artikel 157.4 EUF-fördraget. Det sägs att bestämmelsen i EUF-fördraget gjort ar-

tikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet överflödig.
62

 Det kan diskuteras hur så kan vara fal-

let då artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet, efter hänvisning till artikel 1.1 i samma di-

rektiv, åtminstone rent innehållsmässigt omfattade fler områden än vad artikel 157.4 i 

EUF-fördraget gör.  

Anledningen till varför denna diskussion förs är för att det efter upphävandet av artikel 

2.4 i likabehandlingsdirektivet och avsaknaden av hänvisning till yrkesutbildning i arti-

kel 157.4 i EUF-fördraget, råder osäkerhet om åtgärder som innebär positiv särbehand-

ling har stöd i antingen direktiv eller förordning. Får åtgärder lov att vidtas på utbild-

ningsområdet för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor? Tidigare fanns det 

i alla fall stöd i likabehandlingsdirektivet för att tillämpa åtgärder som innebar positiv 

särbehandling när det gällde yrkesutbildningar. Vad som gällde för andra utbildningar 

var inte och är fortfarande inte reglerat.  

Den fråga som är mest aktuell för denna uppsats är om det är tänkt att även yrkesutbild-

ning omfattas av artikel 157.4 EUF-fördraget, när artikeln endast berör arbetslivet. Det 

kan argumenteras för att yrkesutbildning i alla fall indirekt kan omfattas. Yrkesutbild-

ning, eller all vidareutbildning för den delen, påverkar i större eller mindre grad hur 

jämställt det blir i arbetslivet. Om det inte är jämställt på utbildningarna är det svårt att 

se hur det ska kunna bli jämställt ute i arbetslivet efter det att utbildningarna har avslu-

tats. Det finns således en möjlighet att genom en analog tolkning av artikeln uppnå re-

sultatet att åtgärder vid antagning till yrkesutbildningar indirekt omfattas av artikelns 

räckvidd.  

En sak som ytterligare talar för att någon begränsning av tillämpliga områden inte var 

tänkt är just uttalandet att den bestämmelse som tidigare reglerade åtgärder i samband 

med yrkesutbildning gjorts överflödig i samband med upprättandet av artikel 157.4 

EUF-fördraget. Användningen av ordet överflödigt signalerar i sig att bestämmelserna 

överensstämmer till den grad att en kan upphävas utan att någonting förändras. 

Det som talar emot att utbildning omfattas av arbetsliv är först och främst ordens all-

männa betydelse, de syftar på två helt olika områden. En bokstavstolkning leder till att 

ordet yrkesutbildning inte kan tolkas in i begreppet arbetsliv. En sak som ytterligare ta-

lar emot är artikelns utformning, den berör endast situationer som uppkommer i yrkesli-

vet i samband med yrkesverksamhet.  

                                                 
62 KOM 2000 334 slutlig ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv med ändring av rådets di-

rektiv 76/207/EEG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 

tillgång till anställning, yrkesutbildning, och befordran samt arbetsvillkor”, s. 15, skäl 7.  
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Själv anser jag att den analoga tolkningsmetoden bäst överensstämmer med det resultat 

ändringen syftade till, nämligen att inte förminska den positiva särbehandlingens till-

lämpningsområde. Det ska dock framhävas att det är osäkert om så är fallet. Det som 

kan konstateras är att om det nu finns ett lagstadgat utrymme att tillämpa positiv särbe-

handling, så omfattar det enbart yrkesutbildning, vilket gör att det endast får en begrän-

sad praktiskt innebörd (eftersom inte alla utbildningar kan klassificeras som yrkesut-

bildningar). 
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4 Svensk reglering 

4.1 Regeringsformen 

I RF finns inledningsvis i 1 kap. 2 § 4 stycket följande stadgande.  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delak-

tighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskrimi-

nering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-

sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell lägg-

ning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som per-

son.
63

 

De grundläggande fri- och rättigheterna regleras i RF 2 kap. De generella diskrimine-

ringsförbuden finns upptagna i kapitlets 15 och 16 §§.
64

 Innebörden av stadgandet i RF 

2 kap. 15 § är att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon medborgare miss-

gynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en mino-

ritet. Det framgår av motiven till paragrafen att förbudet mot diskriminering endast gäll-

er i förhållande till missgynnande normgivning. Det är med andra ord inte tillåtet att 

särbehandla en minoritet, av i paragrafen angivet slag, om särbehandlingen innebär att 

minoriteten behandlas sämre än den övriga befolkningen.
65

 Det sagda innebär att det är 

tillåtet med särbehandling under förutsättning att särbehandlingen består i att minorite-

ten bereds bättre villkor än vad som gäller för den övriga befolkningen. Även om det 

inte framgår direkt av paragrafen, att positiv särbehandling får lov att ske, så blir inne-

börden av stadgandet just detta.    

Stadgandet i RF 2 kap. 16 § har följande lydelse: ”[l]ag eller annan föreskrift får ej in-

nebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör 

led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värn-

plikt eller motsvarande tjänsteplikt”.
66

 Till skillnad från RF 2 kap. 15 § så finns det i RF 

2 kap. 16 § en uttrycklig tillåtelse att tillämpa positiv särbehandling under förutsättning 

att denna särbehandling är nödvändig för att åstadkomma jämlikhet mellan könen.
67

  

4.2 Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagens 2 kap. finns en speciell del som endast rör utbildning och de 

diskrimineringsförbud som råder på utbildningsområdet. I 2 kap. 5 § 1 stycket stadgas 

att den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksam-

het inte får diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar 

i eller söker sig till verksamheten i fråga.  

I 2 kap. 6 § 1 stycket 1 punkten framgår det att förbudet i kapitlets 5 § inte hindrar åt-

gärder med syfte att främja jämställdhet mellan könen vid tillträde till annan utbildning 

                                                 
63 Regeringsformen 1 kap. 2 § 4 stycket. 

64 SOU 2006:22 s. 669. 

65 Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen s. 157. 

66 Regeringsformen 2 kap. 16 §. 

67 SOU 2006:22 s. 670. 
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än den som avses i skollagen. Vidare framgår det av paragrafens 2 stycke att förbudet 

inte heller hindrar att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder i syfte att 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.
68

 

I motiven till bestämmelsen om undantag från diskriminering om åtgärderna syftar till 

att skapa jämställdhet mellan könen framgår det att undantaget bör vara riktat till antag-

ning och tillträde till utbildning. Det exempel som ges i propositionen är att det ska vara 

möjligt att vid likvärdiga meriter kunna ge en manlig sökande företräde framför en 

kvinnlig vid antagning till lärarprogrammet. I detta fall ska syftet med åtgärden vara att 

åtgärda den underrepresentation av män som råder på lärarprogrammet.
69

  

Frågan om möjligheten att införa positiv etnisk särbehandling har även den behandlats i 

propositionen till diskrimineringslagen. Regeringen hänvisar till att det finns problem av 

praktisk art vilka måste lösas innan det kan bli aktuellt att tillåta positiv särbehandling 

av nämnda slag.
70

  

4.3 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 

Lagen om likabehandling av studenter i högskolan upphävdes i samband med ikraftträ-

dandet av diskrimineringslagen den 1 januari 2009.
71

 Lagen upphävdes i samband med 

att samtliga civilrättsliga bestämmelser angående diskriminering samlades i den nya 

diskrimineringslagen. Anledningen till ändringen var att det ansågs mer fördelaktigt att 

ha de olika bestämmelserna i samma lag. Diskrimineringskommittén anförde bland an-

nat att en sammanslagning skulle leda till skapandet av ett effektivare diskriminerings-

redskap samt att överskådligheten och tillsynen skulle förenklas.
72

 

En kort redogörelse av lagens innehåll kommer ändå att göras för att läsaren ska kunna 

följa med i de resonemang som domstolarna för i de rättsfall som presenteras i uppsat-

sens sjätte kapitel. Alla rättsfall som presenteras bygger på diskrimineringsförbudet och 

undantaget till detta i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.  

Ändamålet med lagen om likabehandling av studenter i högskolan var att främja lika 

rättigheter för studenter och sökanden. Lagen skulle också motverka diskriminering som 

kunde förekomma på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Det framgick av 1 §. Lagen gjor-

de åtskillnad mellan direkt och indirekt diskriminering. I 7 § 1 stycket stadgades följan-

de. 

                                                 
68 Undantaget som rör folkhögskolor eller studieförbund får inte så stort tillämpningsområde. Det konsta-

teras i motivet till bestämmelsen att de som antas till utbildningar hos dessa utbildningsanordnare inte 

antas efter sina meriter eller kvalifikationer. Studenterna blir istället antagna efter andra kriterier i form 

av bland annat särskilt behov. Se prop. 2007/08:95 s. 206.  Då uppsatsens fokus inte ligger på folk-

högskolor eller studieförbund får detta undantag ingen vidare betydelse för den fortsatta framställning-

en. Någon djupare utredning av undantagets innebörd sker därför inte. 

69 Prop. 2007/08:95 s. 204. 

70 Prop. 2007/08:95 s. 205. 

71 Upphävd genom diskrimineringslagen (2008:567) se punkt 2 under ändringar och övergångsbestäm-

melser. 

72 Prop. 2007/08:95 s. 84. 
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En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att 

behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behand-

lat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med könstillhörighet, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshin-

der.
73

  

Denna bestämmelse tog sikte på den direkta diskrimineringen. Ett undantag till diskri-

mineringsförbudet i första stycket fanns intaget i 7 § 2 stycket lagen om likabehandling 

av studenter i högskolan.  

Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett 

särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att för-

hindra diskriminering i högskolan.
74

 

Indirekt diskriminering reglerades i lagens 8 § som stadgade följande.  

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att 

tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som fram-

står som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med 

viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock 

inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan moti-

veras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för 

att uppnå målet.
75

  

Notera att stadgandets andra del tillät missgynnande bestämmelser eller kriterier om 

dessa kunde rättfärdigas på ett objektivt sätt, var lämpliga och nödvändiga.
76

  

4.4 Högskoleförordningen  

När det kommer till jämställdhet mellan män och kvinnor hänvisar högskoleförordning-

en
77

 i 1 kap. 8 § 2 stycket till bestämmelserna i diskrimineringslagen. En liknande hän-

visning finns i 1 kap. 9 § när det gäller bestämmelser som har till sitt ändamål att mot-

verka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sö-

kande till högskolan. 

Vid antagning till högskolan ska urval enligt 7 kap. 12 § 1 stycket högskoleförordning-

en göras genom att hänsyn tas till de sökandes meriter. Enligt paragrafens 2 stycke är 

urvalsgrunderna betyg, resultat från högskoleprov och efter hänvisning till kapitlets 23 

§, ”andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan 

erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och andra för utbildning-

                                                 
73 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 7 § 1 stycket. 

74 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 7 § 2 stycket. 

75 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 8 §. 

76 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 8 §. 

77 Högskoleförordningen (1993:100). 
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en sakliga omständigheter.”
78

 Av 7 kap. 12 § 3 stycket högskoleförordningen framgår 

det att urval även får göras genom prov eller intervjuer om de sökande har likvärdiga 

meriter. Vidare får urval göras med hänsyn till kön om syftet är att förbättra rekryte-

ringen av studenter från det underrepresenterade könet. Även lottning får göras men en-

dast om urval med hänsyn till kön inte kan genomföras.  

De bestämmelser som det nu har redogjorts för gäller för nybörjare vid tillträde till ut-

bildning som påbörjas på grundnivå. Samma regler gäller dock för andra än nybörjare 

enligt 7 kap. 26 § högskoleförordningen samt vid tillträde till utbildning på avancerad 

nivå enligt 7 kap. 32 § samma förordning. 

4.5 Egna reflektioner angående regleringen på området 

Diskrimineringsförbuden som finns i den svenska rätten är genom sin allmänna formu-

lering generellt sett utformade på ett svepande sätt. Det har lämnats till domstolarna att 

fastställa vilka åtgärder eller icke åtgärder som utgör diskriminering. Samma sak verkar 

gälla när det kommer till hur stort tillämpningsområdet är för undantagen från diskrimi-

neringsförbuden. Även undantagen är formulerade på ett sådan sätt att det inte direkt vid 

genomläsning går att förutse i vilka fall undantagsregeln skulle kunna bli tillämplig. 

Bestämmelsen i högskoleförordningens 7 kap. 23 § är ett exempel på en undantagspara-

graf som är svårförstådd. Bestämmelsen innehåller stadganden som är svåra att tillämpa, 

till exempel ”annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och 

andra för utbildningen sakliga omständigheter.” Någon vidare ledning ges inte i para-

grafen angående vad som kan utgör andra sakliga omständigheter för utbildningen. I 

propositionen till den nya diskrimineringslagen framgår det även där att innebörden av 

uttrycken i 7 kap. 23 § högskoleförordningen inte är klara. Det konstateras att uttrycket 

”för utbildningen sakliga omständigheter” får antas ”spegla att högskolorna ska iaktta 

saklighet i sin verksamhet enligt vad som följer av 1 kap. 9 § regeringsformen”.
79

 Det 

som följer av RF 1 kap. 9 § är att de som fullgör uppgifter inom den offentliga verk-

samheten ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet när de 

bedriver sin verksamhet. Stadgandet i RF underlättar inte förståelsen av vad ”för utbild-

ningen sakliga omständigheter” kan vara. 

Bristen på definition och den allmänna formuleringen av undantagen gör att det råder 

osäkerhet om vilka åtgärder som innefattas av respektive undantag från diskriminerings-

förbuden. Osäkerheten leder till att det är svårt för dem som ska tillämpa lagens be-

stämmelser, i denna uppsats högskolorna, att veta om de åtgärder som sätts in för att 

uppnå jämlikhet klassificeras som positiv särbehandling eller som diskriminering, vilket 

är olagligt.  

Det kan konstateras, att det är bara när det kommer till positiv särbehandling på grund 

av kön som det finns stadgande om att undantag från diskrimineringsförbudet kan gö-

ras.
80

 Något liknande uttryck finns inte för positiv särbehandling som grundar sig på et-

niskt ursprung. RF 2 kap. 15 § öppnar indirekt upp för möjligheten att positivt särbe-

                                                 
78 Högskoleförordningen 7 kap. 23 §.  

79 Prop. 2007/08:95 s. 205-206. 

80 RF 2 kap. 16 § och 7 kap. 12 § 3 stycket högskoleförordningen. 
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handla någon på andra grunder än könstillhörighet men det är ingenting som framkom-

mer direkt vid en genomläsning av paragrafen.   

Genom att sammanföra de olika bestämmelserna om diskriminering som funnits på det 

civilrättsliga området har ett antal lagar upphävts, bland annat lagen om likabehandling 

av studenter i högskolan.
81

 Frågan är om denna lagändring innebär någon skillnad när 

det kommer till möjligheten att tillämpa positiv särbehandling. Vid en genomläsning av 

den proposition som ligger till grund för diskrimineringslagen framkommer det inte att 

någon ändring av diskrimineringsskyddet och undantagen till detta skydd var tänkt.
82

 

Tanken bakom lagändringen var att underlätta användningen av diskrimineringsskydden 

genom att sammanföra dessa i en gemensam lag, vilket anses ge en bättre översyn.
83

 Det 

sagda leder till slutsatsen att någon skillnad med avseende på tillämpningsutrymmet inte 

var avsedd.  

 

Min åsikt är att lagändringen trots detta kan leda till skillnader i tillämpningen av posi-

tiv särbehandling, även om det inte var meningen att åstadkomma några skillnader. An-

ledningen är att undantaget till diskrimineringsförbudet fått en ny formulering i 2 kap. 6 

§ 1 stycket 1 punkten diskrimineringslagen. Kravet för att få tillämpa positiv särbehand-

ling enligt lagen om likabehandling av studenter i högskolan var att det fanns ett ”[…] 

särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskrimine-

ring i högskolan”.
84

 I diskrimineringslagen har möjligheten att tillämpa positiv särbe-

handling i stället formulerats på följande sätt: förbudet för utbildningsanordnare att dis-

kriminera hindrar inte ”åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mel-

lan kvinnor och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen 

(1985:1100)”.
85

 Den nya formuleringen är enligt min mening lättare att tillämpa i prak-

tiken än vad formuleringen i lagen om likabehandling av studenter i högskolan var, ef-

tersom den inte uppställer samma hårda krav. Det behöver inte längre finns något in-

tresse som är ”uppenbarligen viktigare”, vilket torde underlätta tillämpningen av undan-

taget.  

 

 

 

                                                 
81 De övriga lagar som upphävts är 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 (2003:307) om förbud 

mot diskriminering samt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn och elever. 

82 Prop. 2007/08:95 s. 84. 

83 Se avsnitt 4.3 och not 70. 

84 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 7 § 2 stycket. 

85 Diskrimineringslagen 2 kap 6 § 1 stycket 1 punkten. 
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5 Rättsfall från EU-domstolen 

5.1 Kalanke 

Bakgrunden till Kalanke-målet
86

 är en tvist mellan tysken Eckhard Kalanke (fortsätt-

ningsvis Kalanke) och Freie Hansestadt Bremen. Tvisten uppkom i samband med att en 

tjänst som avdelningschef för parkförvaltningen i Bremens stad behövde tillsättas. Till-

sättningen skulle ske internt genom en befordran. Det fanns två kandidater till tjänsten, 

den ena var Eckhard Kalanke och den andra hans kvinnliga kollega Heike Glißmann 

(fortsättningsvis Glißmann).
87

 Ledningen för parkförvaltningen ville se Kalanke som 

avdelningschef medan personalkommittén ville befordra Glißmann. Saken gick vidare 

till medlingskommittén som beslutade att ge företräde åt Glißmann i egenskap av kvin-

na, då kvinnor var underrepresenterade på arbetsplatsen.
88

 Medlingskommittén grunda-

de sitt beslut på reglerna i Bremens lag om jämlikhet mellan kvinnor och män i offentlig 

tjänst. Enligt denna lag var kvinnor underrepresenterade om de inte utgjorde 50 procent 

av de anställda. Lagen gjorde det möjligt att välja en kvinnlig sökande framför en man-

lig om båda hade likvärdiga meriter.
89

 

Kalanke tog fallet vidare genom att påstå att det inte var fråga om likvärdiga meriter 

utan att han hade bättre meriter än Glißmann. Han påstod vidare att Bremens lag om 

jämlikhet mellan kvinnor och män i offentlig tjänst stred mot bland annat den tyska 

grundlagen, genom det kvoteringssystem som lagen möjliggjorde.
90

 Kalankes talan pas-

serade två instanser innan målet vilandeförklarades och två tolkningsfrågor hänsköts 

EU-domstolen för förhandsavgörande. Den första frågan gällde artikel 2.4 i likabehand-

lingsdirektivet och om denna även avsåg de fall där företrädet skedde i form av beford-

ran, inte nyanställning.
91

 Den andra frågan var villkorad på så sätt att den endast skulle 

besvaras om det gavs ett nekande svar på den första frågan. Frågan gällde om artikel 2.1 

i likabehandlingsdirektivet med hänsyn till proportionalitetsprincipen inte tillät ett till-

lämpande av bestämmelserna i Bremens lag om jämlikhet mellan kvinnor och män i of-

fentlig tjänst när det rörde sig om befordringssituationer.
 92

 

EU-domstolen gör följande bedömning. Av artikel 2.1 i likabehandlingsdirektivet fram-

går det att ”det inte får förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, 

vare sig direkt eller indirekt”.
93

 Konsekvensen vid tillämpning av den tyska lagen är att 

diskriminering på grund av kön sker när kvinnor automatiskt ges företräde vid likvärdi-

ga meriter, om de är underrepresenterade.
94

 Nästa steg som görs är att bedöma om den 

                                                 
86 Mål C-450/93 Kalanke mot Freie Hansestad Bremen [1995] ECR-3051. (Kalanke-målet). 

87 Kalanke-målet paragraf 4. 

88 Kalanke-målet paragraf 5. 

89 Kalanke-målet paragraf 3 punkt 1 och 5. 

90 Kalanke-målet paragraf 6. 

91 Kalanke-målet paragraf 11 punkt 1. 

92 Kalanke-målet paragraf 11 punkt 2. 

93 Likabehandlingsdirektivet artikel 2.1 samt Kalanke-målet paragraf 15. 

94 Kalanke-målet paragraf 16. 
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tyska lagen ändå kan vara tillåten med hänsyn till stadgandet i artikel 2.4 i likabehand-

lingsdirektivet. Enligt artikel 2.4 ska direktivet inte ”hindra åtgärder som främjar lika 

möjligheter för kvinnor och män, i synnerhet när det gäller att avlägsna befintliga ojäm-

likheter som påverkar kvinnors möjligheter”.
95

 

Med hänvisning till ett annat avgörande
96

 finner EU-domstolen att bestämmelsen i arti-

kel 2.4 likabehandlingsdirektivet ”har till precist och avgränsat syfte att tillåta de åtgär-

der som visserligen enligt sin utformning är diskriminerande men som syftar till att av-

skaffa eller begränsa faktiska ojämlikheter som kan förekomma i samhället”.
97

 Innebör-

den av detta stadgande är att åtgärder som vidtas på nationell nivå i syfte att gynna 

kvinnor vid anställning och befordran är tillåtna om åtgärderna syftar till att göra så att 

kvinnorna kan konkurrera på arbetsmarknaden.
98

 Det ska dock uppmärksammas att be-

stämmelsen i artikel 2.4 likabehandlingsdirektivet utgör ett undantag till diskrimine-

ringsförbudet i artikel 2.1 i samma direktiv. I egenskap av undantag ska bestämmelsen 

tolkas restriktivt.
99

 I samband med detta konstaterar EU-domstolen följande. 

En nationell reglering som undantagslöst och ovillkorligt garanterar ett 

företräde för kvinnor vid tillsättning eller befordran går längre än att 

bara främja lika möjligheter till en befordran och överskrider gränsen 

för undantaget i artikel 2.4 i direktivet.
100

 

Anledningen till varför den tyska lagen går längre än vad som är tillåtet är för att den 

inte ger män och kvinnor lika möjligheter, som meningen är enligt artikel 2.4 likabe-

handlingsdirektivet, utan går ett steg längre och ger automatiskt förtur åt underrepresen-

terade kvinnor med likvärdiga meriter.
101

 Resultatet av en tillämpning av den tyska la-

gen är att män inte har en chans att bli befordrade om de konkurrerar med en kvinna 

med likvärdiga meriter, om kvinnor är underrepresenterade på arbetsplatsen. Svaret som 

EU-domstolen ger på de hänskjutna frågorna är att bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.4 

likabehandlingsdirektivet hindrar Tyskland, i detta fall, från att ha den typen av be-

stämmelse som finns intagen i Bremens lag om jämlikhet mellan kvinnor och män i of-

fentlig tjänst.
102

 

 

                                                 
95 Likabehandlingsdirektivet artikel 2.4 samt Kalanke-målet paragraf 17. 

96 Mål C-312/86 Kommissionen mot Frankrike [1988] ECR 6315, punkt 15. 

97 Kalanke-målet paragraf 18. 

98 Kalanke-målet paragraf 19. 

99 Kalanke-målet paragraf 21. 

100 Kalanke-målet paragraf 22. 

101 Kalanke-målet paragraf 23. 
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5.2 Marschall 

Bakgrunden till Marschall-målet
103

 är en tvist mellan Hellmut Marschall (fortsättnings-

vis Marschall) och Land Nordrhein-Westfalen. Tvisten uppkom i samband med att Mar-

schall ville bli befordrad till en högre tjänst. Tjänsten han sökte var vid en skola i 

Schwerte i Tyskland.
104

 Marschall fick inte tjänsten utan den skulle i stället gå till en 

kvinnlig konkurrent.
105

 Beslutet vilade på en bestämmelse som fanns intagen i delsta-

tens lag om offentlig anställning och som möjliggjorde att kvinnor vid en myndighet 

gavs företräde vid befordran om de var underrepresenterade. Förutsättningen för att fö-

reträde skulle ges var att de kvinnliga sökande hade ”samma lämplighet, kvalifikationer 

och yrkesskicklighet, om det inte på grund av omständigheter som sammanhänger med 

en annan sökandes person finns övervägande skäl att välja denne.”
106

  

Med yrkande att delstaten skulle förpliktigas att befordra honom, väckte Marschall talan 

vid domstol. Domstolen ansåg att bestämmelsen i delstatens lag om offentlig anställning 

var omtvistad och ville därför veta om det med hänsyn till artikel 2.1 och 2.4 i likabe-

handlingsdirektivet var tillåtet att ha den nuvarande bestämmelsen i den nationella lag-

stiftningen.
107

 

EU-domstolen börjar med att konstatera, i likhet med Kalanke-målet, att principen om 

likabehandling enligt artikel 2.1 likabehandlingsdirektivet innebär att det råder ett för-

bud mot diskriminering på grund av kön. Både direkt och indirekt diskriminering omfat-

tas av nämnda diskrimineringsförbud.
108

 Målet skiljer sig från det tidigare avgörandet i 

Kalanke-målet på så sätt att företräde gavs automatiskt i det senare målet enligt be-

stämmelserna i den tyska lag målet byggde på. I detta fall ger inte bestämmelserna i del-

statens lag om offentlig anställning automatiskt företräde åt kvinnliga sökanden med 

likvärdiga meriter om de är underrepresenterade. Det finns en möjlighet för arbetsgivar-

na att underlåta att ge kvinnor företräde om det finns övervägande skäl att välja en an-

nan sökande och dessa skäl hänger samman med sökanden som person.
109

 

Bestämmelsen i delstatens lag om offentlig anställning utgör diskriminering för män; 

frågan är om innehållet i bestämmelsen kan rättfärdigas genom att åtgärden faller in un-

der artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet.
110

 EU-domstolen resonerar kring frågan om 

kvinnor och män har lika möjligheter till anställning och befordring. Den finner att så 

inte är fallet, efter att flera regeringar inkommit med yttranden i målet, i vilka det fram-

går att arbetsgivare tenderar att ge manliga sökanden företräde vid likvärdiga meriter.
111

 

                                                 
103 Mål C-409/95 Hellmut Marschall mot Land Nordrhein-Westfalen [1997] ECR I-6363. (Marschall-
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104 Marschall-målet paragraf 2. 

105 Marschall-målet paragraf 7. 
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På grund av det ovan anförda konstaterar EU-domstolen, att det faktum att sökanden 

med olika kön har likvärdiga meriter inte behöver betyda att de har lika möjligheter.
112

 

En bestämmelse med syfte att hjälpa kvinnor att konkurrera på arbetsmarknaden och 

med målsättningen att skapa lika möjligheter oavsett kön kan falla inom artikel 2.4 lika-

behandlingsdirektivet.
113

 I likhet med Kalanke-målet ska det påminnas om att nämnda 

artikel utgör ett undantag till diskrimineringsförbudet och därför ska ges ett begränsat 

tillämpningsområde.
114

 

EU-domstolen finner att det är upp till den tyska domstolen som hänskjutit frågan att ta 

ställning till om bestämmelsen faller inom artikel 2.4 likabehandlingsdirektivet.
115

 För 

att underlätta bedömningen formulerar EU-domstolen följande villkor, vilka ska vara 

uppfyllda. Att de nationella föreskrifterna: 

 

[…] i varje enskilt fall garanterar manliga sökande med meriter som är 

likvärdiga med dem som de kvinnliga sökandena har att deras ansök-

ningar ges en objektiv bedömning, vid vilken samtliga kriterier som 

sammanhänger med sökandenas person beaktas, och vid vilken kvinnliga 

sökande inte skall ges företräde om ett eller flera av dessa kriterier för-

anleder att en manlig sökande skall väljas. Det skall dock anmärkas att 

sådana kriterier inte får diskriminera kvinnliga sökande.
116

 

Frågan som den nationella domstolen hänsköt ska besvaras på så sätt att det inte strider 

mot artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet att ha en föreskrift av de slag som 

finns i den tyska delstatens lag om offentlig anställning, om de villkor som EU-

domstolen fastställt är uppfyllda.
117

 

5.3 Badeck 

Bakgrunden till Badeck-målet
118

 är en talan om lagprövning som väckts av Georg Ba-

deck och 45 andra ledamöter av Hessens Landtag (fortsättningsvis Badeck). Talan väck-

tes för att få ett svar på frågan om delstaten Hessens lag om likabehandling av kvinnor 

och män och om undanröjande av diskriminering av kvinnor i offentlig tjänst gick emot 

Hessens konstitution.
119

 Badeck ansåg att delstatslagen stred mot Hessens konstitution 

på så sätt att den konstitutionella principen om ”valet av de bästa” inte uppfylls om sö-

kanden väljs ut på grund av vilket kön de tillhör snarare än på grundval av deras meri-

ter. Vidare ansågs lagen även strida mot principen om likabehandling eftersom den en-
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113 Marschall-målet paragraf 31.  

114 Marschall-målet paragraf 32. 

115 Marschall-målet paragraf 34. 

116 Marschall-målet paragraf 33. 

117 Marschall-målet paragraf 35. 

118 Mål C-158/97 Georg Badeck et al mot Hessischer Ministerpräsident och Landesanwalt beim 
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dast gynnande en särskild grupp istället för att se till så att enskilda personer har lika 

möjligheter.
120

  

Den tyska domstolen valde att vilandeförklara målet och hänskjuta en rad tolkningsfrå-

gor till EU-domstolen. Tonvikten låg vid frågan om föreskrifterna i lagen om likabe-

handling av kvinnor och män och om undanröjande av diskriminering av kvinnor i of-

fentlig tjänst stred mot bestämmelserna i artikel 2.1 och 2.4 likabehandlingsdirektivet. 

Den första frågan var om det var tillåtet att befordra kvinnliga sökanden före manliga 

om likvärdiga meriter förelåg och kvinnorna var underrepresenterade och åtgärden var 

en del i en bindande målsättning att öka jämlikheten. En befordran av en kvinnlig sö-

kande skulle inte ske då tungt vägande rättsliga skäl talade emot beslutet. Den andra 

frågan gällde tillåtligheten av att tillsätta kvinnor till vetenskapliga tjänster och veten-

skapliga assistenttjänster så att andelen kvinnor på dessa tjänster motsvarade andelen 

utexaminerade kvinnliga doktorander och studenter. Den tredje frågan var om det var 

tillåtet att tilldela kvinnor tillhörande kvalificerade yrkesgrupper åtminstone hälften av 

utbildningsplatserna när dessa kvinnor är underrepresenterade. Fördelningen gäller inte 

när staten ensam ansvarar för utbildningen. Den fjärde frågan gällde tillåtligheten av att 

kalla lika många kvinnor som män (eller samtliga kvinnor om antalet kvinnor var mind-

re än antalet män) till anställningsintervju inom de sektorer där kvinnor var underrepre-

senterade. Förutsättningen för tillvägagångssättet var att kvinnorna som kallats måste 

uppfylla de villkor som krävdes för att de skulle kunna få tjänsten som skulle tillsättas. 

Den femte och sista frågan var om det var tillåtet att tilldela kvinnliga sökanden hälften 

av platserna i kommittéer, rådgivande organ, styrelser och andra organ.
 121

   

EU-domstolen gör följande bedömning. Det konstateras först i likhet med de tidigare 

målen Kalanke och Marschall att artikel 2.1 i likabehandlingsdirektivet innehåller ett 

förbud mot diskriminering på grund av kön. Delstaten Hessens lag utgör diskriminering 

på grund av kön då den ger företräde åt kvinnor som är underrepresenterade om de har 

likvärdiga meriter. Frågan är om en lag som denna kan falla in under artikel 2.4 likabe-

handlingsdirektivet, vilket utgör ett undantag till diskrimineringsförbudet.
122

 EU-

domstolen hänvisar tillbaka till Kalanke- och Marschall-målen och konstaterar följande. 

[…] en åtgärd som syftar till att i första hand befordra kvinnliga sökande 

inom de delar av den offentliga sektorn där kvinnor är underrepresente-

rade anses vara förenlig med gemenskapsrätten om den inte automatiskt 

och ovillkorligt ger företräde åt kvinnor som har meriter som är likvär-

diga med deras manliga konkurrenters och om det görs en objektiv be-

dömning av ansökningarna med beaktande av samtliga sökandes person-

liga förhållanden.
123

 

Svaret på den första frågan är att denna typ av föreskrift är tillåten under förutsättning 

att ”bestämmelserna garanterar att det görs en objektiv bedömning av ansökningarna 

med beaktande av samtliga sökandes personliga förhållanden.”
124

 EU-domstolen anser 
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123 Badeck-målet paragraf 23. 
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att föreskriften inte ger automatiskt företräde åt kvinnliga sökanden därför att könet inte 

blir avgörande i de enskilda situationer där det inte är nödvändigt.
125

 De sökande ska 

bedömas efter sin lämplighet, sina kvalifikationer och yrkeserfarenheter. Även andra 

kriterier kan tas med i bedömningen, så kallade icke traditionella meriter. Det kan vara 

kriterier som gynnar kvinnor men som utformats könsneutralt.
126

  

Svaret på den andra frågan är att även denna typ av föreskrift är tillåten.
127

 Systemet vid 

tillsättning av vetenskapliga tjänster innebär inte att någon absolut gräns fastställs.
128

 

Det strider därför inte mot gemenskapsrätten att tillämpa systemet inom den vetenskap-

liga sektorn. Den tredje frågan besvaras även den på så sätt att föreskriften anses tillå-

ten.
129

 Föreskriften skiljer sig från tidigare föreskrifter på så sätt att den berör utbild-

ningsplats och inte anställning. Syftet med bestämmelsen är att kvinnorna ska kunna 

söka kvalificerade tjänster i den offentliga sektorn efter det att de utbildat sig.
130

 Re-

gleringen är inte strikt eftersom den inte gäller om det inte finns tillräckligt många 

kvinnliga sökanden. Om så är fallet är det fritt fram att låta männen få platserna.
131

 

Den fjärde frågan besvaras även den positivt, det är tillåtet att i en föreskrift reglera att 

ett visst antal kvinnor ska kallas till anställningsintervju.
132

 Bestämmelsen tar sikte på 

lika möjligheter till anställning, inte till lika resultat.
133

 För att en kvinnlig sökande ska 

kallas måste hon uppfylla de villkor som ställs för att kunna inneha tjänsten.
134

 Svaret 

på den femte och sista frågan är att föreskriften är tillåten.
135

 Bestämmelsen anses inte 

vara tvingande och den öppnar därför upp möjligheten att ta med andra kriterier än just 

kön i bedömningen.
136

 

5.4 Abrahamsson m.fl. 

Bakgrunden till Abrahamsson-målet
137

 är en tvist med Katarina Abrahamsson och Leif 

Andersson på en sida och Elisabet Fogelqvist på den andra sidan. Tvisten uppkom i 

                                                 
125 Badeck-målet paragraf 28-29. 

126 Badeck-målet paragraf 30-32. 

127 Badeck-målet paragraf 44.  
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137 Mål C-407/98 Katarina Abrahamsson och Leif Andersson mot Elisabet Fogelquist [2000] ECR I-5539. 
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samband med att Elisabet Fogelqvist fick en tjänst vid Göteborgs universitet, som pro-

fessor i hydrosfärvetenskap.
138

 Tjänsten hade sökts av åtta personer, bland dessa var Ka-

tarina Abrahamsson, Leif Andersson, Elisabet Fogelqvist och Georgia Destouni.
139

 Va-

let stod från början mellan Leif Andersson och Georgia Destouni. Georgia Destouni 

valdes med hänvisning till förordningen om vissa anställningar som professor och fors-

karassistent vilka inrättas i jämställdhetssyfte (fortsättningsvis förordningen).
140

 I för-

ordningens 3 § stadgades följande.  

Vid tillsättningen gäller istället för 4 kap. 15 a § högskoleförordningen 

följande. En sökande av underrepresenterat kön med tillräckliga sådana 

kvalifikationer som avses i 4 kap. 15 § första stycket högskoleförordning-

en skall utses framför en sökande av motsatt kön som annars skulle ha 

utsetts (positiv särbehandling), om det behövs för att en sökande av det 

underrepresenterade könet skall utses. 

Positiv särbehandling skall dock inte tillämpas om skillnaden mellan sö-

kandenas kvalifikationer är så stor att tillämpningen skulle stå i strid 

med kravet på saklighet vid tillsättningen.
141

 

Georgia Destouni drog tillbaka sin ansökan och tjänsten gick i slutänden till Elisabet 

Fogelqvist som var listad som nummer tre bland de sökande. Även när valet stod mellan 

Leif Andersson och Elisabet Fogelqvist spelade förordningen en avgörande roll i valet 

av den kvinnliga sökanden.
142

 Beslutet överklagades till Överklagandenämnden för 

högskolan. Leif Andersson ansåg att beslutet stred mot dels 3 § i förordningen och dels 

mot EU-domstolens dom i Kalanke-målet. Katarina Abrahamsson ansåg bland annat 

inte att det skett någon likvärdig behandling av de sökande vid rangordning.
143

  

Överklagandenämnden var inte säker på hur 3 § i förordningen förhöll sig till artikel 2.1 

och 2.4 i likabehandlingsdirektivet och valde därför att hänskjuta några tolkningsfrågor 

till EU-domstolen och att vilandeförklara ärendet i väntan på svar. De frågor som ställ-

des var för det första om artiklarna 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirektivet hindrade en 

nationell lagstiftning från att föreskriva att en sökande av underrepresenterat kön skulle 

väljas om denna hade tillräckliga kvalifikationer för att inneha en statlig tjänst. Positiv 

särbehandling skulle inte tillämpas endast i de situationer där skillnaden i kvalifikatio-

ner var så betydande att företrädet skulle strida mot saklighetskravet som rådde vid an-

ställning. För det andra undrade Överklagandenämnden, om den första frågan besvara-

des jakande, om det inte var tillåtet att använda sig av positiv särbehandling vid ett be-

gränsat antal tjänster vilka var bestämda på förhand eller på tjänster som endast skapats 

som den del av ett program att skapa jämlikhet och vilket tillät positiv särbehandling. 

                                                 
138 Abrahamsson-målet paragraf 2. 

139 Abrahamsson-målet paragraf 17. 
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Om det av svaret på fråga två framgick att det inte var tillåtet med positiv särbehandling 

ville Överklagandenämnden för det tredje veta om regeln att ge sökanden av det under-

representerade könet företräde då de sökande är i det närmast jämbördiga i merithänse-

ende stred mot likabehandlingsdirektivet. För de fjärde frågades det om det gjorde nå-

gon skillnad vid bedömning av de hänskjutna frågorna, om det spelade någon roll vilket 

typ av tjänst det var inom en myndighets område, en lägre eller en högre.
144

 

EU-domstolen gör följande bedömning. Först utreddes frågan om överklagandenämn-

den var en sådan domstol som kunde begära förhandsavgörande. Den frågan besvarades 

jakande.
145

 EU-domstolen har samma tillvägagångssätt som i de tidigare rättsfallen Ka-

lanke, Marschall och Badeck. Den nationella föreskriften utgör diskriminering på grund 

av kön enligt artikel 2.1 likabehandlingsdirektivet men kan rättfärdigas om den faller 

inom undantaget i artikel 2.4.
146

  

I likhet med Kalanke-målet ger den nationella lagstiftningen automatiskt företräde åt det 

underrepresenterade könet. Skillnaden är däremot att det nu inte talas om likvärdiga me-

riter som i Kakanke, utan om tillräckliga kvalifikationer för att kunna inneha tjänsten. 

Det görs ingen bedömning av de sökandes meriter utifrån klara och tydliga kriterier för 

att ta reda på om de uppfyller de krav som krävs för tjänsten.
147

 Företräde ges direkt un-

der förutsättning att det inte föreligger så stor skillnad i kvalifikationer att det skulle 

strida mot saklighetskravet att anställa den sökande av underrepresenterat kön.
148

  

Det faktum att könet i slutänden blir avgörande samt att möjligheten att objektivt beakta 

sökandens personliga förhållanden saknas, leder till att denna typ av urvalsmetod inte 

omfattas av artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet.
149

 EU-domstolen fortsätter att pröva 

föreskriften mot undantaget i EUF-fördragets artikel 157.4. Föreskriften anses dock inte 

falla in under detta undantag heller, då det saknas proportion mellan urvalsmetoden och 

det eftersträvade målet. Svaret på första frågan blir att artikel 2.1 och 2.4 i likabehand-

lingsdirektivet utgör ett hinder för tillämpning av den nationella föreskriften.
150

 Även 

svaret på fråga två blir negativt, det spelar ingen roll för bedömningen att föreskriften 

har ett begränsat tillämpningsområde. Åtgärden är fortfarande oproportionerlig.
151

 Den 

tredje frågan har blivit behandlad i tidigare rättsfall
152

 och det har konstaterats att före-

träde får lov att ges till någon av det underrepresenterade könet om sökanden har likvär-
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diga meriter och en objektiv bedömning av var och ens personliga förhållande får gö-

ras.
153

 EU-domstolen besvarar den fjärde frågan på följande sätt.  

Enligt gemenskapsrätten görs inte någon åtskillnad mellan högre och 

lägre tjänster vid tillämpningen av principen om likabehandling av kvin-

nor och män vad gäller tillgång till anställning.
154

 

5.5 Sammanfattande kommentarer 

Det som EU-domstolen kommer fram till i rättsfallen och som är av vikt för att kunna 

besvara frågorna i syftet är vad som krävs av en åtgärd för att den ska falla in under un-

dantaget i artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet. I Abrahamsson-målet gick EU-

domstolen ett steg längre och tog även hänsyn till EUF-fördraget och undantagsbe-

stämmelsen i artikel 157.4, när det visade sig att den åtgärd som använts inte föll in un-

der artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet.  

Det som krävs för att en åtgärd, i syfte att positivt särbehandla en sökande av underre-

presenterat kön inte ska anses stå i strid med artikel 2.1 och 2.4 i likabehandlingsdirek-

tivet är att åtgärden inte automatiskt och ovillkorligt ger företräde. Åtgärden ska endast 

tillämpas om de sökande har likvärdiga meriter eller nästan likvärdiga meriter. Meriter-

na ska bedömas utifrån klara och tillförlitliga kriterier. Alla ansökningar ska bedömas 

objektivt med beaktande av de sökandes personliga förhållanden.  

För att en åtgärd inte ska anses strida mot artikel 157.4 i EUF-fördraget krävs det att åt-

gärden står i proportion till det eftersträvande målet. Åtgärden får inte gå utöver vad 

som krävs i syfte att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är den åtgärd som 

är minst ingripande som ska användas. I samband med detta kan det tilläggas att det är 

endast åtgärder som syftar till att skapa lika möjligheter till anställning som har godta-

gits av EU-domstolen. I de fall åtgärderna i stället syftar till att skapa lika resultat har 

dessa ansetts gå utöver vad som är tillåtet enligt reglerna om undantag till diskrimine-

ring. Nationella åtgärder som fokuserar på ”målet” i stället för ”vägen dit” faller i regel 

under diskrimineringsförbudet i artikel 2.1 i likabehandlingsdirektivet eftersom de inte 

ger personer av det överrepresenterade könet någon ärlig chans till lika möjligheter. Åt-

gärder av detta slag står därmed i strid med EU-rätten. 

 

 

                                                 
153 Abrahamsson-målet paragraf 61-62. 

154 Abrahamsson-målet paragraf 64. 
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6 Svensk rättspraxis 

6.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs det för några mål rörande positiv särbehandling och kvotering. 

Utgångspunkten är att endast presentera det som är av vikt för att kunna dra en gräns 

mellan positiv särbehandling och olaglig diskriminering.
155

  

6.2 Uppsala universitet  

NJA 2006 s. 683 

Bakgrunden till målet är Uppsala universitets beslut att vid antagningen till juristpro-

grammet hösten 2003 tillsätta tio procent av platserna med sökande som uppfyllde ett 

visst kriterium. Det kriterium som användes vid antagningen var ”bägge föräldrar utri-

kes födda”. Genom beslutet avsattes trettio platser vid programmet i ett försök att öka 

den etniska och sociala mångfalden.
156

 Tillämpningen av den alternativa urvalsgrunden 

ledde till att den vanliga antagningsprocessen (betyg 60 procent och högskoleprov 40 

procent) användes för att tillsätta 270 sökande till programmet medan de resterande 30 

platserna tillsattes genom urvalskriteriet följt av betygsbedömning och sist en inter-

vju.
157

 Konsekvensen vid antagningen blev att sökande med sämre meriter som uppfyll-

de urvalsgrunden kom in medan sökande med bättre meriter nekades plats.
158

  

Två sökande som inte kom in (Josefine Midander och Cecilia Lönn) väckte talan vid 

Uppsala tingsrätt och hävdade att de blivit utsatta för olaglig diskriminering enligt lagen 

om likabehandling av studenter i högskolan (likabehandlingslagen) i första hand 7 § el-

ler alternativt 8 §.
159

 Målet passerar både tingsrätten och hovrätten innan Högsta dom-

stolen (HD) tar upp det till slutlig prövning. 

HD börjar med att konstatera att skyddet mot diskriminering är en grundläggande 

mänsklig rättighet. I det aktuella fallet regleras diskrimineringsförbudet i likabehand-

lingslagen.
160

 I likabehandlingslagen 7 § 1 stycket finns förbudet mot direkt diskrimine-

ring. Paragrafens 2 stycke innehåller dock ett undantag till huvudprincipen att diskrimi-

nering inte får ske.
161

 HD formulerar frågan som ska besvaras på följande sätt. 

                                                 
155 I samtliga fall begär kärande ersättning i form av skadestånd, detta faktum lämnas okommenterat. Det 

kommer inte att redogöras för vilka belopp som begärs, inte heller hur stor ersättningen blir eller på vil-

ka grunder den fastställs. Det är inte nödvändigt för att kunna besvara frågorna i syftet och lämnas där-

för utanför framställningen. 

156 NJA 2006 s. 683, på s. 684 andra stycket. 

157 NJA 2006 s. 683, på s. 684 fjärde stycket. 

158 NJA 2006 s. 683, på s. 685 femte stycket. 

159 NJA 2006 s. 683, på s. 685 näst sista och sista stycket. 

160 NJA 2006 s. 683, på s. 703 sista stycket. 

161 NJA 2006 s. 683, på s. 704 första och andra stycket. 
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Frågan i målet gäller om Uppsala universitet har haft rätt att göra av-

steg från diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen med till-

lämpning av undantaget i paragrafens andra stycke.
162

 

I högskoleförordningen fanns det tidigare, vid den i målet aktuella tidpunkten, stöd för 

att tillämpa en alternativ urvalsgrund som omfattade högst 10 procent av platserna till 

ett program som riktade sig till nybörjare.
163

 Utredningen i målet visar att samtliga sö-

kande som kom in genom att de uppfyllde urvalsgrunden ”bägge föräldrar utrikes föd-

da” hade sämre betyg än vad käranden i målet hade. De sökande som visserligen upp-

fyllde urvalsgruppen men som hade tillräckligt bra meriter för att komma in på egen 

hand omfattades inte av urvalsgruppen, utan blev antagna till de ”vanliga” platserna. 

Det var alltså bara de med ”bägge föräldrar utrikes födda” om inte hade tillräckliga me-

riter för att komma in enligt de vanliga reglerna som utgjorde den särskilda kvoten.
164

 

Denna form av kvalificerade positiv särbehandling utgör etnisk kvotering. Företrädet 

vilket sker automatiskt och ovillkorligt är begränsat till en speciell grupp som har utsetts 

som eftersatt och i vilken sökanden har sämre meriter än vad de som nekats plats enligt 

de vanliga antagningsreglerna.
165

 

HD ställer sig frågan om det valda förfarandet är av de slag som undantaget från 

diskrimineringsförbudet siktar på att fånga upp. Det ges uttryck för att det krävs ett tyd-

ligt lagstöd för att tillämpa ett undantag av ingripande karaktär och att detta undantag 

hur som helst måste tillämpas restriktivt.
166

 Innebörden av positiv särbehandling skiftar 

från fall till fall. Termen positiv särbehandling har både använts vid olika och vid lik-

värdiga meriter. Den positiva särbehandling som gynnar de med sämre meriter kallas i 

regel för stark positiv särbehandling.
167

 

För att få vägledning görs en närmare undersökning av andra lagar på området. Bland 

annat undersökt förarbeten till lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet. Av förarbetet
168

 framkommer det att vid den aktuella tidpunkten (inför infö-

randet av lagen 1999) inte ansågs vara nödvändigt med regler som tillät positiv särbe-

handling.
169

 HD anser att det står klart att avsikten med de undantag från diskrimine-

ringsförbud som finns på området inte varit att tillåta stark positiv särbehandling. Avsik-

ten med undantaget har istället varit att ge dem en mer inskränkt innebörd.
170

 

                                                 
162 NJA 2006 s. 683, på s. 704 tredje stycket.  

163 NJA 2006 s. 683, på s. 704 fjärde stycket samt Högskoleförordningen 7 kap. 10 § 4 stycket samt 7 kap. 

16 c § efter ändring 2002:761. 

164 NJA 2006 s. 683, på s. 704 fjärde stycket. 

165 NJA 2006 s. 683, på s. 704 femte stycket. 

166 NJA 2006 s. 683, på s. 704 sjätte stycket. 

167 NJA 2006 s. 683, på s. 704 sista stycket, fortsätter på s. 705. 

168 Prop. 1997/98:177 ”Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet”. 

169 NJA 2006 s. 683, på s. 706 andra stycket samt prop. 1997/98:177 s. 26. 

170 NJA 2006 s. 683, på s. 706 tredje stycket. 



 

 
30 

Förarbetena till likabehandlingslagen ger inte uttryck för att syftet med undantaget är att 

öppna upp för stark positiv särbehandling. Det anses inte påkallat att införa något un-

dantag av detta slag. Syftet med undantaget från diskrimineringsförbudet sägs ha föl-

jande syfte.
171

 

Avsikten med ett undantag för särskilt intresse som uppenbarligen är vik-

tigare än intresset av att förhindra diskriminering är att inte hindra en 

högskola från att ta hänsyn till väsentliga samhälleliga och sociala in-

tressen, såsom främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män och 

främjande av lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet. 

Att vid lika meriter välja t.ex. en manlig sökande före en kvinnlig sökan-

de till lärarutbildningen för att förbättra rekryteringen av studenter från 

det underrepresenterade könet är ett exempel på när det kan föreligga ett 

berättigat intresse av att särbehandla någon.
172

 

När det kommer till positiv särbehandling på grund av kön finns det en bestämmelse i 

högskoleförordningen 7 kap. 12 § 3 stycket som ger tillåtelse att vid likvärdiga meriter 

beakta vilket kön som är underrepresenterat. Urval får göras utifrån könstillhörighet om 

syftet är att komma till rätta med en ojämn könsfördelning.
173

 Universitetet har som stöd 

för sina antagningsregler hänvisat till bland annat högskoleförordningen 7 kap. 10 § 4 

stycket.
174

 I förarbetena till den aktuella bestämmelsen framgår det att syftet med be-

stämmelsen är att öppna upp för sökande med reell kompetens eller otraditionell studie-

bakgrund. Sökande som har behörighet formellt sett men inte i form av betyg eller re-

sultat från högskoleprov ska kunna få en möjlighet att bli antagna.
175

 HD konstaterar att 

uttalandena inte är så tydliga som det skulle kunna önskas. Det anförda ger inte vid 

handen att etnisk tillhörighet skulle kunna utgöra en sådan saklig omständighet som det 

hänvisas till i högskoleförordningen 7 kap. 10 § 4 stycket.
176

 

HD drar med beaktande på vad som kommit fram ovan följande slutsats.  

Sammanfattningsvis leder det anförda till slutsatsen att det undantag 

från diskrimineringsförbudet som uppställs i 7 § andra stycket likabe-

handlingslagen inte omfattar stark positiv särbehandling på grund av et-

nisk tillhörighet (etnisk kvotering). Positiv särbehandling vid olika meri-

ter har alltså inte varit tillåten. Vid denna bedömning blir någon fråga 

om bestämmelsens förenlighet med EG-rätten inte aktuell i målet.
177

 

                                                 
171 NJA 2006 s. 683, på s. 706 sista stycket. 

172 Prop. 2001/02:27 s. 41. 

173 NJA 2006 s. 683, på s. 707 första stycket. 

174 NJA 2006 s. 683, på s. 707 andra stycket. 

175 Prop. 2001/02:15 ”Den öppna högskolan” s. 65. 

176 NJA 2006 s. 683, på s. 708 första stycket. 

177 NJA 2006 s. 683, på s. 708 andra stycket. 
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6.3 Örebro universitet  

T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 

Bakgrunden till målet är antagningsreglerna vid Örebro universitet inför höstterminen 

2005 då universitetet använde sig av ett alternativt urval baserat på underrepresenterat 

kön. Det var tillåtet enligt den dåvarande lydelsen i högskoleförordningen att, på en ut-

bildning för nybörjare, införa ett alternativt urval som omfattade högst tio procent av 

platserna.
178

 Det fanns 25 utbildningsplatser att fylla inför höstterminen 2005. En till-

lämpning av den valda urvalsregeln ledde till att fyra manliga sökande med bästa meri-

ter antogs till hälsoutvecklarprogrammet på bekostnad av kvinnliga sökande.
179

  

Tre kvinnliga sökande (Helena Karlsson, Elin Spets Ramberg och Caroline Nilsson) 

väckte talan vid Örebro Tingsrätt eftersom de ansåg sig ha blivit utsatta för olaglig 

diskriminering enligt likabehandlingslagen 7 § 1 stycket.
180

 Universitetet vitsordade att 

särbehandling på grund av könstillhörighet skett men att denna särbehandling var tillå-

ten enligt undantaget till diskrimineringsförbudet i likabehandlingslagen 7 § 2 stycket. 

Särbehandlingen var en del av ett jämställdhetsprogram som skulle utjämna den ojämna 

könsfördelningen på programmet.
181

  

Tingsrätten gör följande bedömning. Först konstateras att frågan som ska besvaras är 

om det förekommit olaglig diskriminering av de tre käranden enligt likabehandlingsla-

gen 7 § 1 stycket i samband med att universitetet genom ett särskilt urval reserverat fyra 

av de 25 platserna vid hälsoutvecklingsprogrammet åt manliga sökande.
182

 Tingsrätten 

fastställer att det är ostridigt att de tre käranden hade blivit antagna vid utbildningen om 

det alternativa urvalet inte används. Urvalet har samband med kön därför har en särbe-

handling på grund av kön ägt rum.
183

 Tingsrätten uttalar följande. 

Det framgår av utredningen att samtliga sökande män som antogs enligt 

den angivna urvalsgrunden hade sämre meriter än Helena Karlsson, Elin 

Spets Ramberg och Caroline Nilsson. Sökande män som hade tillräckliga 

meriter för att antas enligt de vanliga reglerna kom in redan i det ordi-

nära urvalet och räknades inte in i det alternativa urvalet.
184

 

Förfarandet med det alternativa urvalet utgör könskvotering, eftersom män med sämre 

meriter betraktats som en särskild grupp och inte konkurrerat med resten av de sökande. 

Männen har antagits ovillkorligt utan åtskillnad på bekostnad av kvinnliga sökande som 

haft bättre meriter.
185

 Ett förfarande av detta slag kan endast vara tillåtet om det omfat-

                                                 
178 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 5 sista stycket. 

179 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 6 första – andra stycket. 

180 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 7 första stycket. 

181 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 7 andra stycket. 

182 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 12 första stycket. 

183 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 12 andra stycket. 

184 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 14 första stycket.  

185 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 14 andra stycket. 
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tas av undantaget i likabehandlingslagen 7 § 2 stycket.
186

 I NJA 2006 s. 683 diskutera-

des möjligheten att som undantag till diskrimineringsförbudet även tillåta stark positiv 

särbehandling (särbehandling när likvärdiga meriter inte föreligger). Mycket talade i 

målet för att undantaget skulle tolkas restriktivt och att det inte gav utrymme för särbe-

handling när likvärdiga meriter inte förelåg. Tingsrätten anser att, med beaktande av vad 

som sägs i NJA 2006 s. 683, stark positiv särbehandling inte har stöd i lydelsen i lika-

behandlingslagen 7 § 2 stycket.
187

 Slutsatsen blir därför att stark positiv särbehandling i 

form av könskvotering inte kan rättfärdigas och åtgärden utgör därför olaglig diskrimi-

nering.
188

 

6.4 Karlstad universitet  

T 5945-05, T 912-06 och T 914-06 

Bakgrunden till målet är Karlstad universitets beslut att vid antagning till sjuksköterske-

programmet höstterminen 2005 öka jämställdheten bland studenterna genom att kvotera 

in personer av det underrepresenterade könet. Männen utgjorde det underrepresenterade 

könet enligt antagningsreglerna som stadgade att manliga sökande fick företräde till 

platser på utbildningar där män utgjorde mindre än 40 procent av studenterna. Männen 

kvoterades in i den omfattning som behövdes för att uppnå jämställdhet. Det enda krav 

som ställdes på de manliga sökande var att de skulle ha fullgjort gymnasieutbildning 

med godkänt i betyg och att de valt programmet som förstahandsval vid ansökan till 

universitetet.
189

  

Vid sjuksköterskeprogrammet, som målet handlar om, fick tillämpningen av antag-

ningsreglerna konsekvensen att män med sämre meriter blev tilldelade platser på utbild-

ningen på bekostnad av de kvinnliga sökande som hade bättre meriter. Vid antagningen 

nekades 71 kvinnor plats.
190

 Tre av de kvinnliga sökande som inte blev antagna (Lina 

Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson) väckte talan mot Karlstad uni-

versitet och hävdade att de blivit utsatta för olaglig diskriminering på grund av deras 

könstillhörighet enligt i första hand likabehandlingslagen 7 § 1 stycket eller alternativt 8 

§ 1 stycket samma lag.
191

 Målet avslutades efter det att staten genom Karlstad universi-

tet medgett kärandens talan, att olaglig diskriminering ägt rum vid antagningen till sjuk-

sköterskeprogrammet hösten 2005.
192

 

                                                 
186 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 14 tredje stycket.  

187 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 14 sista stycket. 

188 Dom Örebro tingsrätt i målen T 4677-05, T 4678-05 och T 865-06 s. 17 andra stycket. 

189 Centrum för rättvisas hemsida 18 april 2010, fullständig adress finns i referenslistan. Informationen 

har tagits från denna källa då domen från Värmlands tingsrätt inte innehåller någon bakgrundsinforma-

tion och det var jurister från Centrum för rättvisa som företrädde käranden i målet. 

190 Samma som ovan. 

191 Dom Värmlands tingsrätt i mål T 5945-05, T 912-06 och T 914-06 s. 3 fjärde stycket. 

192 Dom Värmlands tingsrätt i mål T 5945-05, T 912-06 och T 914-06 s. 4 första stycket.  
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6.5 Sveriges lantbruksuniversitet  

T 3552-09  

Bakgrunden till målet är tillvägagångssättet vid antagning till veterinärprogrammet på 

Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala åren 2006-2007 genom vilket män gavs större 

chans att komma in på utbildningen. Veterinärprogrammet, som vid avklarad utbildning 

ger studenterna en legitimationsgrundande veterinärexamen, finns endast på Sveriges 

lantbruksuniversitet. Antalet utbildningsplatser de aktuella åren var mellan 85-100 

stycken och antalet sökande översteg varje år detta antal.
193

 Kravet för att komma in var 

högsta betyg eller folkhögskoleomdöme och det var fler sökande som uppfyllde kravet 

än vad det fanns platser till så ytterligare skiljekriterier behövdes.
194

  

Vid antagningsurvalet delades de sökande in i olika grupper, först delades de in anting-

en i gruppen betyg eller i gruppen högskoleprov. Gruppen betyg delades i nästa steg in i 

gymnasiebetyg eller folkhögskoleomdöme. Antalet utbildningsplatser fördelades pro-

portionellt mellan de båda urvalsgrupperna med anledning av hur många sökande det 

fanns i varje grupp. Denna proportionella fördelning ledde till att antalet platser som 

skulle tilldelas sökande ur folkhögskolegruppen endast var tre stycken 2006 och fem 

stycken 2007.
195

 

Det är tillvägagångssättet vid intagningen av sökande från folkhögskolegruppen som är 

aktuellt i målet. Antagningen gick till på så sätt att underrepresenterat kön användes 

som skiljekriterium när flera sökande hade lika meritvärde.
196

 Det var männen som till-

hörde det underrepresenterade könet då dessa inte uppnådde det satta målet genom att 

de utgjorde mindre än 50 procent av antalet behöriga sökande. Skiljekriteriet användes 

på så sätt att en slumpmässig turordningslista upprättades för manliga sökandena och en 

likadan för kvinnliga sökande. En lottning ägde sedan rum mellan de som stod först på 

varje lista för att se vem som skulle tilldelas en plats. Detta tillvägagångssätt var en så 

kallad viktad lottning där männen gavs en högre chans att få en plats.
197

 Männens chan-

ser stod endast i proportion till hur många manliga sökande det fanns.  

Under åren 2006 och 2007 var andelen män som sökte ca 15 procent vilket ledde till att 

männen hade 85 procents chans att få en plats på bekostnad av de kvinnliga sökande-

na.
198

 Resultatet av den viktade lottningen var att det bara var de manliga sökandena 

som fick platser i folkhögskolegruppen under de aktuella åren. Det var även så att de 

manliga sökande med högst omdöme som inte blev antagna hamnade överst på listerna 

över reserver.
199

  

                                                 
193 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 2 första stycket. 

194 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 2 andra stycket. 

195 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 2 första stycket. 

196 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 2 andra stycket. 

197 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 2 tredje stycket. 

198 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 3 första stycket. 

199 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 3 andra stycket. 
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En grupptalan väcktes av 44 stycken kvinnor med Olivia Rozum i spetsen, som ansökt 

till veterinärprogrammet åren 2006-2007 och som inte kommit in. Kvinnorna ansåg sig 

ha blivit diskriminerade på grund av sitt kön när männen gavs större chans att komma in 

på utbildningen.
200

  

Tingsrätten följer det tillvägagångssätt som EU-domstolen använt sig av i mål som rör 

positiv särbehandling. Först måste det fastställas om någon olaglig diskriminering ägt 

rum och till hjälp i utredningen används likabehandlingslagen. Likabehandlingslagen 

bygger dels på Likabehandlingsdirektivet och på artikel 157.4 i EUF-fördraget så lagen 

ska tolkas i enighet med dessa.
201

  

För att könsdiskriminering ska anses föreligga måste det ena könet ha behandlats sämre 

än det andra och den missgynnande behandlingen ska ha samband med könstillhörighe-

ten. Tingsrätten finner att båda dessa villkor är uppfyllda.
202

 Det konstateras att det inte 

behöver handla om att någon blivit bortvald för att förfarandet ska utgöra diskrimine-

ring. Bara det faktum att vissa sökanden har mindre chans att komma in på grund av de 

åtgärder som används kan utgöra diskriminering.
203

 Nästa steg är att utreda om diskri-

minering kan rättfärdigas enligt undantaget i likabehandlingslagen 7 § 2 stycket. I egen-

skap av undantag till ett förbud mot diskriminering ska detta tillämpas restriktivt.
204

 

Tingsrätten kommer efter en bedömning av likabehandlingslagens förarbeten fram till 

att när det handlar om likvärda meriter kan viss form av svag positiv särbehandling vara 

tillåten.
205

 En förutsättning för tillåtligheten är att syftet med särbehandlingen är att ska-

pa jämställdhet mellan kvinnor och män.
206

  

När det kommer till positiv särbehandling måste hänsyn även tas till de principer som 

fastställts i rättspraxis av EU-domstolen.
207

 Meriterna det rör sig om i målet är likvärdi-

ga men det har inte visats att det skulle ha förekommit någon objektiv bedömning av 

sökandes personliga förhållanden vid antagningen.
208

  

Frågan är om den viktade lottningen som använts står i proportion till ändamålet att få 

in fler manliga studenter på utbildningen. De platser som folkhögskolegruppen tilldela-

des uppgick endast till mellan 3.5-5 procent av det totala antalet platser. Att i denna ur-

valsgrupp använda sig av viktad lottning står inte i proportion till ändamålet då det rör 

sig om för få platser. Målet att öka jämställdheten gynnas inte nämnvärt av att positiv 

särbehandling används för att ena året få in tre män och andra året fem.
209

 Konsekven-

                                                 
200 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 3 tredje stycket. 

201 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 17 andra stycket. 

202 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 17 sista stycket och s. 18 andra stycket. 

203 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 18 första stycket. 

204 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 18 fjärde stycket. 

205 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 19 sista stycket. 

206 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 21 första-andra stycket. 

207 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 20 första stycket. 

208 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 20 tredje stycket. 

209 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 21 tredje stycket. 
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sen av att kvinnorna från folkhögskolegruppen helt uteslutits från antagning under 

2006-2007 är särskilt stor med hänsyn till att utbildningen inte ges någon annanstans i 

landet.
210

 Efter gjorda utredning kommer tingsrätten fram till följande. 

[...] den viktade lottningen i praktiken inneburit att de få platserna i folk-

högskolekvoten helt förbehållits män. Förfarandet har haft mycket liten 

inverkan på jämställdheten såväl inom utbildningen som på arbetsmark-

naden och har utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot de diskrimine-

rade personerna. Under dessa förhållanden kan den i målet aktuella 

diskrimineringen inte anses utgöra sådan positiv särbehandling som är 

tillåten enligt artikel 141.4 i EG-fördraget och artikel 2.8 i likabehand-

lingsdirektivet. Den har därmed stått i strid med diskrimineringsförbudet 

i 7 § likabehandlingslagen.
211

 

Domen överklagas av staten till Svea hovrätt. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten 

att käranden har utsatts för diskriminering och den avgörande frågan är om denna 

diskriminering kan rättfärdigas.
212

 Hovrätten delar även tingsrättens bedömning avseen-

de möjligheten att tillämpa positiv särbehandling i jämställdhetssyfte och att särbehand-

lingen måste vara i proportion till åtgärdens ändamål.
213

 Hovrätten uttrycker följande i 

samband med proportionalitetsbedömningen.  

Det är tveksamt om undantaget i 7 § andra stycket likabehandlingslagen 

kan tas till intäkt för att, på detta sätt, förbehålla manliga sökanden 

samtliga platser i en viss urvalsgrupp. Under alla förhållanden kan åt-

gärden, med beaktande av den begränsade effekt den inneburit för jäm-

ställdheten inom utbildningen och på arbetsmarknaden, inte bedömas stå 

i proportion till den diskriminering som O.R. och gruppmedlemmarna ut-

satts för.
214

 

Hovrätten finner följaktligen att tillvägagångssättet med den viktade lottningen inte kan 

rättfärdigas enligt undantaget i likabehandlingslagen 7 § 2 stycket utan utgör olaglig 

diskriminering enligt paragrafens första stycke.
215

 Hovrätten fastställer därmed tingsrät-

tens dom.
216

 Ingen överklagan till Högsta domstolen har gjorts inom föreskriven tid vil-

ket innebär att domen vunnit laga kraft. 

                                                 
210 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 21 sista stycket som fortsätter på s. 22. 

211 Dom Uppsala tingsrätt i mål T 3897-08 s. 22 sista stycket. 

212 Dom Svea hovrätt i mål T 3552-09 s. 2 andra stycket under rubriken hovrättens domskäl. 

213 Dom Svea hovrätt i mål T 3552-09 s. 3 andra stycket. 

214 Dom Svea hovrätt i mål T 3552-09 s. 3 tredje stycket. 

215 Dom Svea hovrätt i mål T 3552-09 s. 3 sista stycket. 

216 Dom Svea hovrätt i mål T 3552-09 s. 4 andra stycket. 
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6.6 Lunds universitet  

T 9330-09  

Bakgrunden till stämningsansökan mot Lunds universitet som Elin Sahlin och övriga 23 

gruppmedlemmar gjorde är de antagningsregler till psykologprogrammet som universi-

tetet tillämpade höstterminen 2008. Käranden ansåg att reglerna utgjorde könsdiskrimi-

nering eftersom de missgynnade kvinnliga sökande.  

Psykologprogrammet vid Lunds universitet har de senaste åren haft fler sökande än vad 

det finns platser. Konkurrensen har lett till att det är högsta betyg som behövs för att 

komma in. Majoriteten av de sökande med tillräckliga meriter är kvinnor. Av de behöri-

ga som sökte hösten 2008 var 71 procent kvinnor och 29 procent män.
217

 Vid antag-

ningsprocessen delades de sökande in i fyra olika grupper efter gymnasiebetyg, högsko-

leprov, folkhögskolebetyg eller direktantagna
218

. Urvalsgruppen folkhögskolebetyg till-

delades tre platser vilka alla gick till män. De resterande fem män som inte blev antagna 

placerades överst på reservlistan. Efter dessa kom 31 kvinnor. Både de antagna och de 

på reservlistan hade högsta betyg.
219

 

Det framgår av universitetets antagningsordning att om det finns fler behöriga sökande 

än platser på en utbildning ska urvalet ske enligt de regler som högskoleförordningen 

hänvisar till. När sökande har likvärdiga meriter ska ett urval först göras med hjälp av 

prov eller intervjuer och om det fortfarande finns för många får kriteriet underrepresen-

terat kön användas.
220

 Kriteriet underrepresenterat kön användes för att vid likvärdiga 

meriter ge automatiskt företräde åt sökande av det kön som tilldelats minst platser vid 

programmet.
221

 Målet prövades aldrig i domstol utan parterna träffade en förlikning som 

sedan fastställdes av Malmö tingsrätt. Enligt förlikningsavtalet medger universitetet att 

olaglig könsdiskriminering enligt likabehandlingslagens 7 § 1 stycket skett i samband 

med antagningen till psykologprogrammet hösten 2008. 

                                                 
217 Dom Malmö tingsrätt i mål T 9330-09, bifogad stämningsansökan s. 6-7, punkt 7-8. 

218 Dirrektantagna är sökande som kommit in tidigare år men som fått tillstånd att börja senare. 

219 Dom Malmö tingsrätt i mål T 9330-09, bifogad stämningsansökan s.7, punkt 9 och 12. 

220 Dom Malmö tingsrätt i mål T 9330-09, bifogad stämningsansökan s.7, punkt 13-14. 

221 Dom Malmö tingsrätt i mål T 9330-09, bifogad stämningsansökan s. 8, punkt 18. 
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7 Debatten om positiv särbehandling 

7.1 Argument för och emot positiv särbehandling 

Debatten kring positiv särbehandling har pågått under en längre tid.
222

 Fokus har under 

den senaste tiden skiftat från arbetslivet till utbildningsområdet. Skiftet beror på att ett 

antal rättsprocesser inletts mellan sökande och högskolor efter det att positiv särbehand-

ling använts i antagningsprocessen. I detta avsnitt presenteras några av de argument som 

finns för och emot tillämpningen av positiv särbehandling.   

Argumenten för positiv särbehandling bygger i huvudsak på att det inte råder jämlikhet i 

samhället och att jämlikhet inte är någonting som bara uppkommer, utan kräver åtgärder 

för att skapa. Positiv särbehandling ses som en bra metod i arbetet mot ett mer jämlikt 

samhälle.
223

 De skäl som används flitigt för att rättfärdiga användandet av positiv särbe-

handling i antagningsprocessen till högskolan är de som har samband med den studieso-

ciala miljön och arbetsmarknaden. Det första skälet är att den studiesociala miljön gyn-

nas av att det finns en mångfald bland studenterna. Det är bra med studenter med olika 

etniskt ursprung och könstillhörighet. Det andra skälet som anförs är att positiv särbe-

handling vid antagning till högskolan är någonting positivt eftersom det i förlängningen 

även leder till att skapa en arbetsmarknad som är mer jämlik.
224

 De som är för positiv 

särbehandling framhäver att de skäl som presenterats väger så pass tungt att de kör över 

eventuella hänsynstaganden till dem som blivit bortvalda.  

Argumenten emot positiv särbehandling bygger framför allt på likabehandlingsprinci-

pen och lika rätt till utbildning, vilket innebär att den högre utbildningen ska vara öppen 

för alla.
225

 Användningen av positiv särbehandling anses leda till omvänd diskrimine-

ring. Det som sker kan uttryckas på så sätt att konsekvensen av att någon blir positivt 

särbehandlad är, i de flesta fall, att någon annan drabbas av negativ särbehandling. Den 

diskriminering som lagstiftaren ville förhindra genom diskrimineringsförbudet kommer 

tillbaka om positiv särbehandling används.
226

 Diskriminering kan inte bekämpas med 

diskriminering. Hänsyn måste tas till dem som blir bortvalda och den diskriminering de 

utsätts för kan inte rättfärdigas.
227

 De som är emot positiv särbehandling framhäver att 

samhället inte blir mer jämlikt av att diskriminering används för att ge vissa företräde. 

De åtgärder som vidtagits har endast resulterat i ”en liten och skenbar” utjämning av 

                                                 
222 Sedan 1995 – se avsnitt 1.1 bakgrund, för närmare förklaring. 

223 Diskrimineringsombudsmannens yttrande över promemorian ”Urval till högskoleutbildning med hän-

syn till kön” U2020/832/UH. 

224 Aftonbladet debatt ”Nu försvinner ett effektivt instrument” publicerad den 12 januari 2010. För full-

ständig adress se referenslistan, informationen är hämtad den 24 april 2010. Artikeln är skriven av che-

fen för studentavdelningen vid Göteborgs universitet. 

225 Dagens Nyheter (DN) debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 janua-

ri 2010. Informationen är hämtad den 24 april 2010, se vidare referenslistan för fullständig hänvisning. 

226 Gür Thomas, ”Positiv särbehandling är också diskriminering”, s. 13. 

227 Newsmill debattartikel ”Så lyckades vi förbjuda den orättvisa könskvoteringen” publicerad den 19 

mars 2010. Informationen är hämtad den 24 april 2010, se vidare referenslistan för fullständig hänvis-

ning. Artikeln är skriven av Gunnar Strömmer verkställande ledamot på Centrum för rättvisa. 
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könsfördelningen vid högskolorna. Den lilla utjämning som möjligtvis skett har antagli-

gen inte betytt mycket för jämlikheten utanför högskolan, i samhället i stort.
228

  

7.2 Förslag till riksdagen 

7.2.1 Innebörden av förslaget 

Bakgrunden till regeringens förlag
229

 till riksdagen om att ta bort möjligheten i högsko-

leförordningen att använda kön som skiljekriterium vid likvärdiga meriter är följande. 

Inför tillkomsten av den nu gällande diskrimineringslagen ville regeringen öppna upp 

för möjligheten att använda kön som skiljekriterium i syfte att öka jämställdheten.
230

 

Riksdagen godkände förslaget och ändringar infördes i bland annat högskoleförordning-

en i syfte att kunna tillämpa skiljekriteriet i praktiken. Användandet av kön som urvals-

grund vid likvärdiga meriter har dock lett till ”oönskade konsekvenser”.
231

 Dessa 

”oönskade konsekvenser” är skälet till att regeringen nu vill att riksdagen ska godkänna 

skrivelsen. Målet är att ändringen i högskoleförordningen ska kunna träda i kraft den 1 

augusti 2010 och börja tillämpas under vårterminen 2011.
232

 

Till stöd för förslaget anför regeringen bland annat att det som ska vara kännetecknande 

för den högre utbildningen är ”ett renodlat kunskapsideal”. Innebörden är att hänsyn en-

dast ska tas till de sökandes meriter. Det framgår vidare att könstillhörighet inte ska 

kunna stänga ute någon från att ta del av den högre utbildningen.
233

 Det sista skälet som 

ges är följande. 

I situationer där grupper av behöriga sökande har likvärdiga eller sam-

ma meriter är det av stor principiell betydelse att alla har samma möj-

lighet att antas till utbildning.
234

  

Den nuvarande högskole- och forskningsministern Tobias Krantz har tillsammans med 

utbildningsdepartementet utarbetat skrivelsen. Krantz skrev redan i januari i år en de-

battartikel om ämnet.
235

 I artikeln konstateras det att det är nästan uteslutande kvinnor 

som drabbas när positiv särbehandling på grund av kön används som urvalsgrund. An-

ledningen till varför kvinnor inte gynnas av den positiva särbehandlingen sägs vara för 

att kvinnorna utgör ”en absolut majoritet” av dem med toppbetyg som söker till populä-

ra utbildningar. När det kommer till antagning är det männen och inte kvinnorna som är 

                                                 
228 Newsmill debattartikel ”Den ojämlika könsfördelningen i högskolan måste angripas på ett tidigare 

stadium” publicerad den 12 januari 2010. Informationen är hämtad den 24 april 2010, se referenslistan 

för fullständig hänvisning. 

229 Regeringens skrivelse 2009/10:186 ”Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön”. 

230 Prop. 2007/08:95 s. 202-203. 

231 Regeringens skrivelse 2009/10:186 s. 4. Oönskade konsekvenser är den term som regeringen valt för 

att beskriva den situation som uppkommit. 

232 Regeringens skrivelse 2009/10:186 s. 7. 

233 Regeringens skrivelse 2009/10:186 s. 3. 

234 Regeringens skrivelse 2009/10:186 s. 3. 

235 DN debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 januari 2010.  
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underrepresenterade på de populäraste
236

 utbildningarna. Konsekvensen blir därför att 

männen ges antingen företräde eller ökade chanser att bli antagna. Som ett motiv till av-

skaffandet av positiv särbehandling skriver Krantz avslutningsvis. 

För mig, och för regeringen, är det angeläget att säkerställa att positiv 

särbehandling, som på goda grunder starkt kan ifrågasättas, inte blir en 

huvudväg för att komma åt problemet med ojämlikhet i högskolan. Ut-

bildningssystemet ska öppna dörrar – inte slå igen dem i ansiktet på stu-

diemotiverade unga kvinnor. 

7.2.2 Konsekvenser för framtiden 

Om skrivelsen godkänns av riksdagen kommer det enda tillåtna tillvägagångssättet en-

ligt vilket sökande skiljs åt att vara genom prov, intervju och lottning. Problemet med 

lottning, vilket förelås fungera som en sista utväg om urvalsgrunden kön tas bort, är att 

även den kan betraktas som orättvis och missgynnande av de studenter som blir bortval-

da. Det är någonting som både Lunds och Göteborgs universitet vill uppmärksamma.
237

  

Av skrivelsen framgår att regeringen även överväger att granska de bestämmelser om 

positiv särbehandling vid antagning till högskolan som finns intagna i diskriminerings-

lagen. Denna granskning kan vara aktuell i samband med att en uppföljning görs av hur 

den nya diskrimineringslagen fungerat.
238

 Om regeringen fortsätter på samma spår som 

nu riskerar även de möjligheter till positiv särbehandling vid antagning till högskolan 

som finns i diskrimineringslagen att bli borttagna.  

Det som kan konstateras är att alternativa sätt för att främja jämställdheten kommer att 

behöva utarbetas om skrivelsen godkänns, för jag utgår från att målet att skapa en mer 

jämställd högskola fortfarande finns kvar. Vilka åtgärder som ska ta den positiva särbe-

handlingens plats preciseras inte i skrivelsen. Krantz hänvisar i sin debattartikel till De-

legationen för jämställdhet i högskolan (DJ), vilken inrättades i början av 2009.
239

 De-

legationen har i uppdrag att ”stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställd-

het i högskolan.”
240

 Vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas och vilken effekt 

dessa kommer att ha på jämställdheten kan endast framtiden utvisa. Det som kan sägas 

om situationen är, enligt min mening, att vilka åtgärder som än vidtas så måste dessa 

sättas in tidigare. Det räcker inte att börja åtgärda snedvridningen vid antagning till hög-

skolan, utan problemet behöver angripas tidigare. Någonting som tyder på det finns ett 

problem är när Krantz skriver i sin debattartikel
241

 att en absolut majoritet av de med 

högsta betyg som söker sig till populära utbildningar är kvinnor.  

                                                 
236 I artikeln hänvisas det till läkarutbildningen, veterinärutbildningen, tandläkarutbildningen och psyko-

logutbildningen som de mest populära utbildningarna.  

237 Lund Universitet gör det i sitt yttrande över promemorian ”Urval till högskoleutbildning med hänsyn 

till kön” U2020/832/UH. Göteborgs Universitet gör det i debattartikeln ”Nu försvinner ett effektivt in-

strument” i Aftonbladet debatt skriven av chefen för universitetets studentavdelning.  

238 Regeringens skrivelse 2009/10:186 s. 7. 

239 DN debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 januari 2010. 

240 Kommittédirektiv 2009:7 Delegation för jämställdhet i högskolan. Finns att finna på 

www.jamstalldhetihogskolan.se. 

241 DN debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 januari 2010. 
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8 Analys 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på var gränsen går mellan positiv särbehandling 

och olaglig diskriminering. Ett ytterligare steg är att diskutera som jämställdheten mel-

lan män och kvinnor gynnas av att åtgärder i form av positiv särbehandling används. 

Den typ av positiv särbehandling som diskuteras är både den som betecknas som kvote-

ring och den som bara betecknas som positiv särbehandling.  

8.1 Begreppsförvirring 

Det har noterats ovan i kapitel två att det råder viss begreppsförvirring på området. Det 

faktum att olika begrepp används i syfte att ibland beskriva samma sak och ibland en 

helt annan, gör att utredningen försvåras. Begreppsförvirringen kan leda till att åtgärder 

felklassificeras vilket inte är önskvärt. Det gäller att ha klart för sig vad det är för åtgär-

der som diskuteras; är det positiv särbehandling som sådan eller positiv särbehandling i 

sin starka form, även kallad kvotering, det syftas till? 

Positiv särbehandling karakteriseras främst av att den utgör ett undantag från likabe-

handlingsprincipen. Vidare innebär positiv särbehandling att företräde, fördelar eller 

förmåner ges. Som mottagare står ofta en grupp som är underrepresenterad. Syftet med 

den positiva särbehandlingen är att främja jämlikhet medan målet är att uppnå reell jäm-

likhet. Ytterligare ett kännetecken för positiv särbehandling är att de åtgärder som an-

vänds ska vara tillfälliga och får inte tillämpas efter det att det satta målet uppnåtts. 

Vanlig positiv särbehandling sker vid likvärdiga meriter, till skillnad från stark positiv 

särbehandling. Stark positiv särbehandling, kvotering, sker endast då de med sämre me-

riter ges företräde. 

8.2 Varför är ämnet så omdebatterat? 

I kapitel två konstateras det att det finns ett krav på att mottagaren av den positiva sär-

behandlingen ska vara eftersatt eller underrepresenterad i något hänseende. Någon när-

mare definition angående vilka som kan tänkas utgöra en eftersatt eller underrepresente-

rad grupp ges inte. Stadgandet leder en dock till att tro att det är främst kvinnor och 

människor med en viss etnisk tillhörighet som det syftas på. Män som grupp kan knap-

past ses som eftersatta. Det hör heller inte till vanligheten att män som grupp är under-

representerade. Situationer kan dock uppkomma, till exempel vid antagning till högsko-

lan, då män är i underläge jämfört med kvinnor. En orsak till varför männen är underre-

presenterade på vissa utbildningar är för att det finns fler kvinnor med bättre betyg som 

sökt samma utbildning.  

De åtgärder som fått mest utrymme i debatten om positiv särbehandling, är de åtgärder 

som syftat till att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Anledningen till varför 

mest uppmärksamhet ägnats åt dessa regler är inte bara för att de tillåtit ingripande åt-

gärder, utan det beror också på den bild samhället har av att det endast är kvinnor som 

behöver hjälp för att lyckas. I de fall åtgärder använts för att komma till rätta med en 

snedvriden könsfördelning, har åtgärderna varit ägnade att se till så att män antagits till 

utbildningar där de varit underrepresenterade.
242

 Det har inte handlat om att gynna 

kvinnor. Kvinnor har i stället missgynnats och det har lett till stor uppståndelse. 

                                                 
242 Se kapitel 6 och rättsfallen som presenterats däri. 
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Den generella anledningen till varför ämnet är så omdebatterat är för att principen om 

likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Avsteg från likabehandlings-

principen betraktas oftast som någonting negativt som till varje pris inte ska accepteras. 

Frågan om jämlikhet mellan individer är alltid aktuell. En underliggande anledning som 

hjälpt debatten att blossa upp är det faktum att det är män som gynnats av den positiva 

särbehandlingen och inte kvinnor. Som det konstateras ovan är den rådande inställning-

en den att kvinnor som grupp är underrepresenterade och även eftersatt på många områ-

den i samhället. Föreställningen att positiv särbehandling är någonting som endast ska-

pats för att hjälpa kvinnor (och till viss del även människor med ett annan etniskt ur-

sprung) ligger till grund för varför ämnet är så omdebatterat och omstritt. Moralaspek-

ten bidrar även den till att göra ämnet kontroversiellt. 

8.3 Gynnas jämställdheten 

Min åsikt är att debatten är för centrerad kring vem det är som har gynnats. Det spelar 

ingen roll vare sig den positiva särbehandlingen sker på grund av könstillhörighet eller 

etniskt ursprung. Det är inte där fokus ska ligga. Det ska inte vara tillåtet att positivt 

särbehandla vissa; antingen omfattas alla eller ingen. Om positiv särbehandling endast 

används för att gynna en viss del av de som är underrepresenterade försvinner meningen 

med att tillämpa särbehandlingen överhuvudtaget. Det viktiga när det kommer till den 

positiva särbehandlingen är att åtgärderna som vidtas verkligen syftar till att främja jäm-

ställdheten och att åtgärderna sätts in på de ställen där de kan göra mest nytta. Ett öns-

kemål skulle vara att se ett exempel på när åtgärder i form av positiv särbehandling vid 

antagning till högskolan fungerar på så sätt att jämställdheten faktiskt påverkas tillräck-

ligt för att åtgärderna ska kunna rättfärdigas. Sannolikheten av att få se detta i praktiken 

är dock inte så stor med tanke på det förslag
243

 som nu ligger på riksdagens bord. 

Frågan är om positiv särbehandling överhuvudtaget gynnar jämställdheten mellan kvin-

nor och män. Den rådande debatten talat starkt för att så inte är fallet.
244

 Argumenten för 

positiv särbehandling, att råda bot på den sneda könsfördelningen på vissa utbildningar 

och i förlängningen även i arbetslivet, är det inget fel på. Det tillvägagångssätt som an-

vänts i de rättsfall som presenterats i kapitel sex har dessvärre lett till att vissa gynnas på 

bekostnad av andra. Jag har svårt att se hur jämställdheten ska gynnas av ett sådant till-

vägagångssätt. Det är som Thomas Gür skriver; ökad jämställdhet kan inte uppnås ge-

nom positiv särbehandling eftersom positiv särbehandling i de flesta fall innebär att nå-

gon annan utsätts för negativ särbehandling. Det är inte möjligt att skapa ett jämställt 

samhälle om den diskriminering lagstiftaren vill förbjuda ändå får utrymme att tillämpas 

genom att undantagsregler används på fel sätt. Det har dessutom visat sig att tillämp-

ningen av positiv särbehandling vid antagning till högskolan har gjort lite eller ingen-

ting alls för jämställdheten i samhället medan de negativa konsekvenserna för de bort-

valda varit stora.  

                                                 
243 Regeringens skrivelse 2009/10:186 ”Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön”. 

244 Framförallt DN debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 januari 

2010. Se även kapitel 7 under avsnitt 7.1. 
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8.4 Gränsdragning 

8.4.1 Kvotering 

Följande kan sägas om hur kvotering som åtgärd förhåller sig till olaglig diskriminering. 

EU-domstolen konstaterar att positiv särbehandling inte är tillåten då åtgärderna inte 

uppfyller de villkor som har skapats. EU-domstolen har som bekant skapat ett visst an-

tal villkor som ska vara uppfyllda för att en åtgärd som innebär positiv särbehandling 

ska vara tillåten. Villkoren hänför sig endast till situationer som rör underrepresenterat 

kön, men de har en sådan allmän utformning att de även skulle kunna bli tillämpliga på 

åtgärder i syfte att främja etnisk mångfald. Om dessa villkor ska sättas i relation till 

kvotering är det framför allt två kriterier som kvotering inte uppfyller. De kriterierna är 

likvärdiga eller nästan likvärdiga meriter samt en objektiv bedömning av en sökandes 

alla personliga förhållande. Vid kvotering ges företräde till de med sämre meriter vilket 

gör att det första kriteriet faller. Vidare så görs det ingen objektiv bedömning av de sö-

kandes alla personliga förhållande utan de som tillhör den underrepresenterade gruppen 

får automatiskt och ovillkorligt företräde.  

När det gäller kriteriet likvärdiga eller nästan likvärdiga meriter är frågan hur det förhål-

ler sig till antagning till högskolan. Likvärdiga meriter utgör inget problem eftersom det 

är lätt att fastställa om sökande har likvärdiga meriter genom att kontrollera betyg, hög-

skoleprov eller folkhögskoleomdöme. Det som kan diskuteras är om kriteriets andra del, 

nästan likvärdiga meriter, kan tillämpas vid antagning till högskolan eftersom antag-

ningskraven grundar sig på grundläggande behörighet. Kriteriet härstammar från praxis 

från EU-domstolen som avsåg situationer i arbetslivet. Det är lätt att tänka sig att två 

sökande till en tjänst har nästan likvärdiga meriter beroende på vilken utbildning de har 

och vad de arbetat med tidigare.  

Det är svårare att se hur sökande skulle kunna ha nästan likvärdiga meriter vid ansök-

ning till högskolan eftersom behörigheten främst bedöms efter betyg, högskoleprov eller 

folkhögskoleomdömen och dessa ger ett exakt resultat. Resultatet kan vara sämre, lika 

bra eller bättre än vad andra sökande har. Min åsikt är att utrymmet för nästan likvärdi-

ga meriter är litet vid antagning till högskolan. Det är främst likvärdiga meriter som kan 

blir aktuella vid antagningsprocessen. Nästan likvärdiga meriter verkar få störst genom-

slagskraft på arbetsmarknaden där det vid tillsättning av tjänster finns utrymme för lite 

mer flexibilitet än vad det finns vid antagning till högskolan. Möjligen så skulle kriteriet 

kunna användas vid antagning till praktiska utbildningar där andra urvalsgrunder än just 

betyg, högskoleprov och folkhögskoleomdömen används. Det syftas här till utbildningar 

där det krävs godkänt på tester och intervjuer för att bli antagen, till exempelvis polisut-

bildningen. I de fall andra urvalsgrunder än de klassiska används, då kan det förekomma 

att sökande har nästan likvärdiga meriter.  

I Marschall- och Kalanke-målen konstaterar EU-domstolen att åtgärder som tar sikte på 

resultatet och inte på lika möjligheter längs vägen faller utanför undantaget från diskri-

mineringsförbudet i före detta artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet. Kvotering kan sä-

gas vara en åtgärd som tar sikte på resultatet eftersom det inte finns något utrymme att 

välja någon annan än den underrepresenterade så länge denna person uppfyller de krite-

rier som ställs, även om det skulle visa sig att någon annan passar bättre.  

Även de svenska domstolarna tar avstånd från kvotering som en tillåten metod. Kvote-

ring anses vara en för ingripande åtgärd och leder, när det tillämpas, till olaglig diskri-
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minering. Både rättspraxis från EU-domstolen och svensk rättspraxis fastställer att kvo-

tering strider mot likabehandlingsprincipen och att åtgärden inte kan rättfärdigas genom 

undantaget till diskrimineringsförbudet. Kvotering utgör således alltid olaglig diskrimi-

nering.  

8.4.2 Positiv särbehandling 

Frågan som återstår att besvara är hur vanlig positiv särbehandling förhåller sig till olag-

lig diskriminering. Återigen är de av EU-domstolen uppställda villkoren av intresse. Till 

skillnad från kvotering som direkt utgör olaglig diskriminering, är det svårare att kom-

ma fram till ett rakt svar på frågan hur positiv särbehandling förhåller sig till olaglig 

diskriminering. Anledningen till varför det inte finns ett enkelt svar på frågan är för att 

tillåtligheten beror på hur den positiva särbehandlingen används.  

För att den positiva särbehandlingen ska vara tillåten krävs det, enligt de av EU-

domstolen uppställda villkoren, att det först och främst handlar om likvärdiga eller näs-

tan likvärdiga meriter och att det inte handlar om automatiskt och ovillkorligt företräde. 

Det krävs att meriterna bedöms utifrån klara och tillförlitliga kriterier och att alla sö-

kande bedöms objektivt med beaktande av allas personliga förhållanden. Det krävs slut-

ligen att åtgärden står i proportion till ändamålet, vilket innebär att alltför ingripande åt-

gärder inte tillåts. De åtgärder som används ska vara de som är minst ingripande för att 

kunna uppnå ändamålet. Om den positiva särbehandlingen uppfyller alla villkor är den 

tillåten eftersom den då faller inom undantaget från diskrimineringsförbudet. Åtgärden 

kommer inte att betraktas som olaglig diskriminering. Visar det sig däremot att ett eller 

flera villkor inte är uppfyllda kan den positiva särbehandlingen inte längre rättfärdigas 

och utgör i stället olaglig diskriminering. 

De svenska domstolarna följer i EU-domstolens spår även om de inte går så långt som 

till att skapa villkor. Någonting som de svenska domstolarna tar fasta vid är proportio-

nalitetsbedömningen. Effekten som den positiva särbehandlingen får för jämställdheten 

måste vara så pass stor att den uppväger den diskriminering som de som inte får företrä-

de utsätts för. Om det inte kan fastställas att det finns proportionalitet mellan åtgärderna 

och ändamålet, kan åtgärderna aldrig falla in under undantagsregeln från diskrimine-

ringsförbudet. Åtgärder som inte faller in under undantagsregeln utgör olaglig diskrimi-

nering eftersom dessa åtgärder inte kan rättfärdigas. Tillåtligheten av åtgärder i syfte att 

positivt särbehandla måste bedömas från fall till fall. Det kan dock konstateras att det 

måste finnas goda marginaler vid proportionalitetsbedömningen. De åtgärder som ligger 

på gränsen till vad som kan anses stå i proportion till ändamålet kommer med all sanno-

likhet inte att godkännas eftersom de tillfogar mer skada än nytta.  

När det har konstaterats att tillåtligheten av positiv särbehandling måste bedömas från 

fall till fall återstår det fortfarande en oklarhet. Det som är oklart är om det går att rätt-

färdiga positiv särbehandling på grund av etniskt ursprung. Det står klart att det inte 

finns något stadgande i varken diskrimineringslagen eller i högskoleförordningen som 

möjliggör en sådan positiv särbehandling. Den förklaring som presenteras till frågan 

varför det är möjligt att positivt särbehandla på grund av kön, men inte på grund av et-

niskt ursprung är inte helt uttömmande. Svaret som ges är att det finns för många ”prak-
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tiska problem” som måste lösas innan det är möjligt att införa en möjlighet att vidta åt-

gärder för att positivt särbehandla på grund av etniskt ursprung.
245

  

Anledningen till varför jag uppfattar rättsläget som oklart är för att stadgandet i RF 2 

kap 15 §, genom en indirekt tolkning, kan anses tillåta positiv särbehandling med hän-

syn till dem som på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet. 

Stadgandet har ansetts rikta sig till normgivaren i första hand, men någon utökad rätt att 

positivt särbehandla på andra grunder än kön har inte förts in i någon lag på diskrimine-

ringsområdet, trots att möjligheten finns. Möjligheten att positivt särbehandla på grund 

av etniskt ursprung nämns inte i debatten. Inget av de rättsfall som finns på området har 

handlat om positiv särbehandling på grund av etniskt ursprung. Målet om Uppsala uni-

versitet, NJA 2006 s. 683, handlade förvisso om etnisk tillhörighet men då gällde det 

kvotering och inte vanlig positiv särbehandling. Uppfattningen verkar vara att det en-

dast är tillåtet att positivt särbehandla någon med hänsyn till kön. Denna uppfattning be-

ror troligtvis på avsaknaden av en uttrycklig tillåtelse att ta hänsyn till etniskt ursprung, 

i både diskrimineringslagen och högskoleförordningen. Frågan som kan ställas är hur 

långt det går att komma med en indirekt tolkning av en paragraf i RF. Antagligen inte 

speciellt långt eftersom ingen verkar vara villig att stödja sig på den för att rättfärdiga 

positiv särbehandling på grund av etniskt ursprung. 

                                                 
245 Se avsnitt 4.2 samt prop. 2007/08:95 s. 205. 
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9 Slutsatser 

Det kan konstateras, efter att ha slutfört analysen, att det inte är uppenbart var gränsen 

går mellan tillåten positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Ytterligare stöd för 

denna slutsats ges i form av de mål som prövats av de svenska domstolarna. I målen 

framkommer det att det finns svårigheter att bedöma vilka åtgärder som faller under un-

dantagen till diskrimineringsförbuden och vilka som utgör olaglig diskriminering.
246

   

De slutsatser som kan dras av utredningen i uppsatsen är att kvotering, den starkare 

formen av positiv särbehandling, aldrig kan rättfärdigas. Kvotering som metod strider 

mot såväl EU-rätten som mot den svenska rätten och kommer alltid att utgöra olaglig 

diskriminering när den tillämpas. Den vanliga formen av positiv särbehandling däremot 

kan rättfärdigas om åtgärderna uppfyller de krav som EU-domstolen utarbetat. För att 

fastställa om åtgärder i form av positiv särbehandling kan rättfärdigas, genom att de fal-

ler inom undantagen till diskrimineringsförbuden, måste en individuell bedömning äga 

rum i varje enskilt fall.
247

 Vid en bedömning spelar proportionalitetsprincipen en stor 

roll, om inte åtgärden står i proportion till ändamålet kommer den positiva särbehand-

lingen inte att kunna rättfärdigas utan betraktas istället som olaglig diskriminering. 

Min åsikt är att positiv särbehandling inte kan betraktas utifrån det svartvita synsätt som 

debattörerna på området hävdar.
248

 Den positiva särbehandlingen kan vara ett fungeran-

de instrument för att komma till rätta med den snedvridning som finns vid antagning till 

högskoleprogram. Problemet är enligt min uppfattning att den positiva särbehandlingen 

tillämpats på ett sådant sätt att fördelarna för de som gynnats inte uppvägts av de nack-

delar som drabbat de bortvalda. När inte den balansen stämmer är det inte konstigt att 

motståndarna vinner mark. Jag tror även att det behövs fler åtgärder för att komma till 

rätta med bristen på jämlikhet; positiv särbehandling kan inte vara det enda instrument 

som används. Tobias Krantz skriver i sin debattartikel
249

 att en absolut majoritet av de 

med toppbetyg som söker till populära utbildningarna är kvinnor. En tanke är att ta reda 

på varför det är så och eventuellt sätta in åtgärder tidigare, innan det kommer till själva 

antagningsprocessen. Då finns chansen att uppnå ökad jämställdhet i praktiken och att 

komma runt det problem som finns idag, att missgynnandet av de som väljs bort är för 

stort med hänsyn till det resultat som uppnås. 

                                                 
246 Se kapitel sex och presentationen av rättsfall däri. 

247 Se kapitel fem under avsnitt 5.5 för en närmare redogörelse för vilka kriterier som omfattas av bedöm-

ningen. 

248 Se kapitel sju under avsnitt 7.1 för en redogörelse av debatten på området. 

249 DN debatt ”Positiv särbehandling på högskolan avskaffas” publicerad den 12 januari 2010. 
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