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1 Inledning 
 

Detta arbete tog från början sitt avstamp i ett konkret fall av misstänkt indirekt 

diskriminering på grunden funktionshinder. Indirekt diskriminering anses 

förekomma när ett skenbart neutralt förfaringssätt missgynnar någon, till 

skillnad från direkt diskriminering, som förekommer när någon missgynnas 

uttryckligen. Ett skenbart neutralt kriterium är exempelvis ett krav på en viss 

längd för ett visst arbete, såtillvida att kravet inte uttryckligen missgynnar någon, 

men indirekt de facto missgynnar fler kvinnor än män (eftersom kvinnor 

generellt sett är kortare än män). Under författarens praktikperiod på 

fackförbundet Vision (dåvarande SKTF) kom således ett fall upp till central 

förhandling som rörde en socialsekreterare som blivit nekad en tjänst som sådan 

med hänvisning till att han inte innehade något körkort. Anledningen till det 

senare var att han led av epilepsi.1 Författaren försökte därmed vara den 

förhandlande ombudsmannen till hjälp med juridisk vägledning och började 

forska djupare i förbudet mot indirekt diskriminering i arbetslivet. Eftersom 

indirekt diskriminering kräver en jämförelse mellan den grupp som en 

missgynnad tillhör och någon annan grupp var ett av de första problemen som 

uppenbarade sig vilka grupper det var tal om i det aktuella fallet. Några allmänna 

råd för hur man skulle gå tillväga när det var tal om just funktionshinder fanns i 

det läget inte att tillgå. Doktrinen på området verkade samstämmig, men blott i 

det att bedömningen måste göras i relation till det funktionshinder som den 

missgynnade har och inte i relation till funktionshinder som en överordnad 

kategori. Man tycktes därmed vara hänvisad till att presentera statistik som 

visade på en betydande skillnad mellan den missgynnades grupp och någon 

annan grupp, med den enda svenska referensen att Arbetsdomstolen i det så 

kallade Volvo-fallet, AD 2005 nr 87, ansett en skillnad på 23 % vara betydande. 

 

Att förlita sig på statistik föreföll överlag vara otillfredsställande när det ändå 

framstod som tydligt att socialsekreteraren blivit missgynnad på grund av sitt 

funktionshinder. Den tanke som infann sig var därmed om körkort verkligen 

behövdes för den förevarande tjänsten, eller, som lagtexten uttrycker det, om det 

var ”lämpligt och nödvändigt”. I förhandling med arbetsgivarsidan sade denna 

angående kravet på körkort att så brukade man alltid göra och argumenterade 

vidare att det inte kunde röra sig om indirekt diskriminering eftersom kravet på 

skäliga stöd- och anpassningsåtgärder förutsätter arbetsgivarens kännedom om 

funktionshindret, vilket inte hade varit fallet. Medan synpunkten om kännedom 

förvisso är sann är det däremot inte sant att kravet på skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder är tillämpligt i fall av indirekt diskriminering. Någon 

förlikning gick i slutänden inte att nå. 

 

                                                           
1 För att förtydliga ytterligare hade ett direkt diskriminerande förfarande varit att neka 

socialsekreteraren tjänsten med hänvisning till att han led av epilepsi. 
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I jakt på statistik för att underbygga en eventuell talan med hjälp av LO-TCO 

Rättsskydd framkom en mängd oliktydande siffror. Någon procentsats 

angivande hur många personer som inte kunde inneha körkort på grund av 

epilepsi stod inte att finna, men utifrån olika antaganden kunde det anas att 

skillnaden inte var betydande mellan gruppen epileptiker och den grupp som 

konstituerades av personer med körkort.2 Någon statistik som begränsade 

grupperna till att omfatta endast socialsekreterare stod, icke förvånande, inte till 

buds. Efter samtal med Svenska epilepsiförbundet, som framhöll att epilepsi inte 

kan ses som ett enhetligt definierat funktionshinder, föreföll det i slutänden inte 

heller rimligt att betrakta epileptiker som en homogen grupp. En överordnad 

grupp skulle kunna vara personer med en neurologisk sjukdom, vilken som helst, 

och en underordnad grupp skulle kunna vara personer med grav epilepsi utan en 

chans till ”ett normalt liv”. Med utgångspunkt i vilken grupp man väljer blir 

naturligtvis det statistiska utfallet väsensskilt. 

 

Detta arbete hade därför som sin initiala utgångspunkt att statistik inte är ett 

tillförlitligt eller rättssäkert instrument för att avgöra om diskriminering är för 

handen och ville därför rikta kritik mot jämförelserekvisitet i legaldefinitionen 

av indirekt diskriminering. Då författaren i samråd med sin handledare beslutade 

att göra en komparativ studie med Kanada uppenbarade sig dock en mer 

intressant fråga: Varför finns det inget krav på arbetsgivare att vidta skäliga 

stöd- och anpassningsåtgärder för att förhindra indirekt diskriminering? 

Emedan det förvisso finns påtagliga skillnader mellan Kanadas, å ena sidan, och 

EU:s och Sveriges, å andra sidan, syn på behovet av en jämförelse är detta 

därmed inte längre det huvudsakliga temat för denna uppsats. Eftersom 

rekvisiten i de respektive lagstiftningarna emellertid måste ställas mot varandra 

för att kunna vara föremål för en komparativ studie kommer dock dessa 

respektive tänkesätt att beröras i det förbigående.  

 

1.1 Syfte och avgränsning 

Med utgångspunkt i ovanstående är syftet med detta arbete att jämföra kraven 

på skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i Sverige och Kanada när det gäller 

indirekt diskriminering. Analysen är avgränsad till att avse de regler som gäller 

i arbetslivet när någon är arbetssökande.  

 

Eftersom det i kanadensisk rätt inte längre görs samma lagtekniska åtskillnad 

mellan begreppen direkt och indirekt diskriminering som i europeisk och svensk 

rätt har det framstått som nödvändigt att peka på vissa skillnader begreppen 

                                                           
2 Omkring 67 % av alla epileptiker blir anfallsfria med rätt typ av medicinering, vilket enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter i princip innebär att det inte föreligger något hinder mot 

körkortsinnehav, medan omkring 65 % av den totala befolkningen över 18 år, epileptiker 

exkluderade, innehar körkort. Källor: Statistik från Statistiska centralbyrån, broschyren ”Det 

räcker inte med kunskap om epilepsi” av Svenska epilepsiförbundet 2009 samt 1177.se. Jfr 

med TSFS 2010:125. 
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emellan i svensk rätt. Begrepp och förbud rörande direkt diskriminering berörs 

således där skillnader eller likheter finns och i de fall det är belysande för 

uppsatsen. Någon uttömmande beskrivning av direkt diskriminering är dock inte 

avsedd. 

 

Frågor om bevisbördans placering, om än intressanta, har också lämnats utanför 

framställningen. 

 

1.2 Material och metod 

Materialet består av internationella principdokument och konventioner och EU-

rättsliga normer samt svensk och kanadensisk lagstiftning. För uttolkning av 

rättsläget används såväl förarbeten som praxis från EU-domstolen, den svenska 

Arbetsdomstolen och Kanadas högsta domstol. Samlingen av rättsfall avser inte 

att vara uttömmande, utan endast belysande för analysen. 

 

Metoden består i att komparativt jämföra regleringarna genom att studera doktrin 

och praxis knuten till dem. Stor del av tiden har därför gått åt till att läsa och 

sätta sig in i kanadensisk rätt. Vidare har en viss förståelse för det kanadensiska 

rättssystemet krävts, vilken inhämtats mestadels genom internet och till viss del 

genom litteratur. Juridiska begrepp låter sig inte heller alltid direktöversättas och 

varje begrepp inom kanadensisk rätt har därför fått undersökas på djupet för att 

kunna ges en rimlig översättning.3 ”Section” har genomgående översatts med 

”avsnitt”.4 

 

Som exempel på (eventuellt) diskriminerande kriterium kommer kravet på 

körkort för ett visst arbete att vara återkommande. 

 

1.3 Disposition 

Först presenteras internationell rätt på området. Anledningen till att ta upp de 

internationella åtaganden som EU, Sverige och Kanada gjort är framför allt att 

påvisa att det finns en genomgående stark vilja från lagstiftarens sida att 

likabehandla och icke-diskriminera. Internationella konventioner ställer också 

de facto ofta krav på social ingenjörskonst5 från medlemsländernas sida.6 

Dessutom är begreppsterminologin kring diskriminering till syvende och sist 

inte ett europeiskt, svenskt eller kanadensiskt påfund, utan har snarare sin 

historiska grund i internationell rätt. Med anledning av dessa faktorer är det 

rimligt att betrakta såväl europeisk och svensk som kanadensisk lagstiftning ur 

                                                           
3 Jfr Bogdan, s. 48 f. 
4 Jfr med dokumentet ”Att översätta EU-rättsakter”, tillgängligt på 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/39/57/4c74a2a0.pdf. Hämtat den 5 juni 2014. 
5 Närmare angående detta begrepp, se Popper, Karl, Det öppna samhället och dess fiender, 

H:ström Text och Kultur, 2014. 
6 Se exempelvis Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) 

art. 8(1) och vidare nedan 2. 
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ett internationellt perspektiv.7 Uppräkningen av konventioner och dylika 

dokument är inte avsedd att vara uttömmande utan endast belysande för 

analysen. Den svenska rätten måste även tolkas i ljuset av den EU-rättsliga 

regleringen på området, varför en redogörelse för denna följer på kapitlet om 

internationell rätt. Därefter presenteras Sveriges och Kanadas respektive 

regleringar på ett korrelerande sätt, varpå följer en jämförande analys som 

belyser likheter och skillnader samt några avslutande ord.  

 

2 Diskrimineringsskydd för funktionshindrade på det 

internationella planet 
 

Både Sverige och Kanada har undertecknat och ratificerat flera internationella 

konventioner och andra rättsakter som fastslår alla människors lika värde 

och/eller syftar till att motverka diskriminering. På ett mycket övergripande plan 

har Sverige och Kanada således undertecknat FN:s Allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter8 - ett välkänt9 men icke juridiskt bindande dokument – 

som i sin andra artikel konstaterar att alla människor har rätt till de fri- och 

rättigheter som framgår av konventionen utan åtskillnad på grund av i artikeln 

uppräknade grunder eller ställning i övrigt. För att få till stånd ett juridiskt 

bindande dokument med mer detaljerade riktlinjer utarbetade FN med sin 

allmänna förklaring som utgångspunkt Konventionen om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter10, ratificerad av Sverige den 6 december 197111 och av 

Kanada den 19 maj 1976, som i sin sjätte artikel erkänner rätten till arbete; en 

rätt som också innefattar en skyldighet för de kontrakterande staterna att 

tillförsäkra tillträde till och motverka diskriminering i arbetslivet12. Ett 

tilläggsprotokoll13 till denna konvention erbjuder en möjlighet för enskilda att 

klaga till en särskild kommitté, CESCR (se fotnot 9), men har inte undertecknats 

av varken Sverige eller Kanada. 

 

FN har också utverkat Standardregler för att tillförsäkra människor med 

funktionshinder delaktighet och jämlikhet i arbetslivet14. Dessa regler har ett 

normbildande syfte och innebär en moralisk och politisk skyldighet för 

medlemsstaterna att anpassa sina samhällen till människor med 

funktionsnedsättning.15 Konventionen om rättigheter för personer med 

                                                           
7 Jfr Bogdan, s. 32 ff. 
8 Båda länderna antog förklaringen den 10 december 1948. 
9 Kuriosa: Enligt Guinness rekordbok världens mest översatta dokument med sina 370 

översättningar, se http://www.guinnessworldrecords.com/records-1000/most-translated-

document. 
10 A/RES/21/2200. 
11 SÖ 1971:41. 
12 Se Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) General Comment No. 18: 

The Right to Work (E/C.12/GC/18) av den 6 februari 2006. 
13 A/63/435. 
14 A/RES/48/96. 
15 Prop. 2007/08:95 s. 53. 
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funktionsnedsättning (CRPD)16 av 2006, vilken ratificerats av såväl Sverige17 

och Kanada18 som EU19, innebar viss kodifiering av dessa standardregler. Syftet 

med konventionen anges vara att främja, skydda och säkerställa det fulla och 

lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla 

personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för dessa personers 

värde.20 Konventionen innehåller förbud mot diskriminering21 och erbjuder 

möjligheten att framställa klagomål till en speciell kommitté22. Såsom berörts 

ovan (not 6) ställer CRPD även krav på social ingenjörskonst och stipulerar 

därvid en rad ”omedelbara, effektiva och ändamålsenliga” åtgärder som 

konventionsstaterna åtar sig att vidta för att förbättra situationen för personer 

med funktionsnedsättning.23 Artikel 2, som innehåller definitionerna av de 

begrepp som konventionen använder, konstaterar att ”diskriminering på grund 

av funktionshinder” innebär 

”varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av 

funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka 

eller omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på samma 

villkor som andra av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila 

området eller på andra områden. Det omfattar alla former av 

diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning.” 

(förf. kurs.) 

Att ”syfte eller verkan” innebär att även indirekt diskriminering omfattas av 

konventionen har bekräftats av CESCR.24 Artikel 4(e) anger att 

konventionsstaterna 

”erkänner att ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är 

begrepp under utveckling och att funktionshinder härrör från 

samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder 

som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla 

och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra”. 

I betänkandet till CRPD konstaterades att konventionstexten har ett betydligt 

vidare syfte än den definition av direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering som ges i 1 kap. 4 § förslaget till diskrimineringslag (DiskL). 

Man konstaterade dock att det från svensk synpunkt inte finns något att erinra 

mot konventionstexten, som fångar upp alla tänkbara situationer där en 

diskriminering av personer med funktionsnedsättning kan komma i fråga.25 

                                                           
16 FN-dokument A/61/611 av den 13 december 2006. SÖ 2008:26. 
17 Den 15 december 2008. Se prop. 2008/09:28 och Ds 2008:23. 
18 Den 11 mars 2010. 
19 Den 23 december 2010. 
20 Art. 1. 
21 Se särskilt art. 27.1 gällande anställning och arbete samt exempelvis art. 4.1 och 5.2. 
22 Närmare bestämt den s.k. Kommittén för rättigheter för personer med funktionshinder. 
23 Art. 8(1). 
24 Se CESCR General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 9 December 1994, 

E/1995/22, p. 15. 
25 Ds 2008:23 s. 28. 



9 

 

Dessa två uttalanden förefaller något motstridiga, särskilt i ljuset av EU-

domstolens uttalanden i Ring och Skouboe Werge26 (se nedan 4.1.1). 

 

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) förbjuder 

diskriminering i förhållande till de rättigheter den föreskriver, varav rätten till 

arbete inte är en.27 Värt att notera är dock att Kanadas Charter of Rights and 

Freedoms (se vidare nedan 5.1) har flera likheter med EKMR, vilket har 

resulterat i att Kanadas Högsta domstol28 (The Supreme Court of Canada, SCC) 

ibland vänder sig till EKMR och Europadomstolens praxis när det gäller 

tolkningen av Chartern.29 

 

3 Diskrimineringsskydd för funktionshindrade på det EU-

rättsliga planet 
 

EU-fördraget, efter konsolidering av Lissabonfördraget30, anger på ett 

övergripande plan att unionen ska bygga på värdena respekt för människans 

värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa 

värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som 

kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Unionen ska bekämpa social 

utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och 

skydd av barnets rättigheter.31 Genom Lissabonfördraget utgör också EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna32 (”rättighetsstadgan”) en del av 

primärrätten och gäller för EU:s institutioner och för medlemsstaterna när de 

tillämpar unionsrätt.33 Diskriminering på grund av funktionshinder förbjuds 

uttryckligen i stadgans artikel 21 och i artikel 26 konstateras att unionen erkänner 

och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder 

som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga 

                                                           
26 Förenade målen C-335/11 och C-337/11. 
27 EKMR:s lista av grunder är förvisso inte uttömmande och tilläggsprotokoll 12 till EKMR 

(Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (CETS No. 177)) förbjuder å sin sida diskriminering generellt, men har i dagsläget 

inte ratificerats av Sverige. 
28 Till skillnad från Sveriges HD, som ju inte är överordnad Högsta förvaltningsdomstolen, är 

SCC överordnad alla andra domstolar, även de federala. SCC och HD har därmed vitt skilda 

jurisdiktioner. Sveriges HD motsvaras i det närmaste av en provinsiell eller territorial Court of 

Appeal, jfr nedan fotnot 96. Sveriges HFD motsvaras i sin tur av The Federal Court of Appeal. 
29 Se exempelvis R. v. Smith [1987] 1 S.C.R. 1045 och Sauvé v. Canada (Chief Electoral 

Officer) [2002] 3 S.C.R. 519. 
30 Undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 med ikraftträdandedatum den 1 december 

2009. 
31 Se till det sagda art. 2 och 3. 
32 2000/C 364/01. 
33 Stadgan är en vidareutveckling av The Community Charter of Fundamental Social Rights of 

Workers från 1989. 
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integrering och deltagande i samhällslivet. Tack vare rättighetsstadgans juridiska 

ställning kan en privatperson klaga på EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning 

som genomför EU-lagstiftning om han eller hon anser att stadgan inte 

respekterats. Nationella domstolar kan söka vägledning om den korrekta 

tillämpningen av EU-rätten genom att begära ett förhandsavgörande av EU-

domstolen enligt artikel 267 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

(EUF). 

 

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 

om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 

kvinnor och män i arbetslivet (”recastdirektivet”) samlades de tre tidigare 

direktiven om likabehandling av kvinnor och män34, bevisbördedirektivet35 samt 

vissa konsekvenser av EU-domstolens36 rättspraxis. Recastdirektivet innehåller 

i sin artikel 2 flera begreppsdefinitioner som är av grundläggande betydelse för 

den svenska DiskL, bland annat begreppen direkt och indirekt diskriminering, 

samt slår i artikel 19 fast de grundläggande principerna för bevisbördans 

placering.  

 

Enligt EUF artikel 19.1 har EU37 rätt att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa 

diskriminering på grund av funktionshinder. Den nuvarande artikel 19.1 i EUF 

hade sin tidigare motsvarighet i artikel 13 i EG-fördraget, vilken år 2000 ledde 

till att EU antog två direktiv, varav det ena var direktivet om inrättandet av en 

allmän ram för likabehandling i arbetslivet (”arbetslivsdirektivet”)38. 

Arbetslivsdirektivet behandlar enligt artikel 1 diskriminering på grund av 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning och anger 

i artikel 2(b) att 

”indirekt diskriminering anses förekomma när en skenbart neutral 

bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt 

särskilt missgynnar personer med en viss religion eller övertygelse, 

                                                           
34 Det vill säga Rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män, 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 och rådets direktiv 

86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av 

kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. 
35 Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om 

könsdiskriminering. 
36 Den tidigare EG-domstolen bytte i och med Lissabonfördraget 2009 namn till EU-

domstolen. Namnbytet har ingen betydelse för tidigare praxis, utan här ska bara förtydligas att i 

denna uppsats kommer namnet ”EU-domstolen” att användas, även om avgörandet i fråga 

kommer från EG-domstolen. Skälet till att använda bara en benämning är att undvika förvirring 

och skälet till att använda ”EU-domstolen” är att detta är dess nuvarande namn. 
37 Närmare bestämt ”rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande genom enhälligt 

beslut och efter Europaparlamentets godkännande”. 
38 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000. Det andra direktivet som antogs var 

Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av likabehandling av personer oavsett deras ras 

eller etniska ursprung. 
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ett visst funktionshinder, en viss ålder, eller en viss sexuell läggning 

jämfört med andra personer, om inte 

i) bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt motiveras 

av ett berättigat mål och om medlen för att uppnå detta mål är 

lämpliga och nödvändiga, eller 

ii) när det gäller personer med ett visst funktionshinder, 

arbetsgivaren eller varje person eller organisation på vilken detta 

direktiv är tillämpligt är skyldig, enligt den nationella lagstiftningen, 

att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med principerna i artikel 5 för 

att undanröja de nackdelar som denna bestämmelse, detta kriterium 

eller förfaringssätt för med sig.” 

 

Artikel 5 anger i sin tur: 

”För att garantera principen om likabehandling för personer med 

funktionshinder skall rimliga anpassningsåtgärder vidtas. Detta 

innebär att arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som behövs i det 

konkreta fallet för att göra det möjligt för en person med 

funktionshinder att få tillträde till, delta i eller göra karriär i 

arbetslivet […] såvida sådana åtgärder inte medför en 

oproportionerlig börda för arbetsgivaren. […]” (förf. kurs.) 

 

4 Diskrimineringsskydd för funktionshindrade i Sverige 
 

4.1 Grundlag, diskrimineringslag och begreppet funktionshinder 

På grundlagsnivå framgår rätten att inte bli diskriminerad av regeringsformen 1 

kap. 2 § 5 st., som talar om det allmännas skyldighet att motverka diskriminering. 

Stadgandet, som får uppfattas som en sorts programförklaring39, lyder som 

följer: 

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till 

vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 

grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 

religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” (förf. 

kurs.) 

Den svenska DiskL gäller sedan för alla aktörer på vissa av samhällets områden 

varav ett är arbetslivet40. Syftet med DiskL var att implementera EU:s direktiv 

om likabehandling och diskriminering i Sverige.41 Lagen ersatte inte mindre än 

sju tidigare lagar på diskrimineringsområdet.42 Förarbetena till och praxisen vid 

                                                           
39 Strömberg & Lundell, s. 21 f. 
40 DiskL 2 kap. 1-4 §§. Övriga områden framgår av 2 kap. 5-17 §§.  
41 Se prop. 2007/08:95 s. 2. 
42 Nämligen jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen 
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tillämpningen av de tidigare lagarna är endast i viss mån vägledande för 

tolkningen av DiskL.43 Som nämnts ovan (3), gäller rättighetsstadgan vid 

tillämpningen av unionsrätt. Dessutom tolkar EU-domstolen exklusivt 

unionsrätten, vilket innebär att dess avgöranden ska vara vägledande även för 

den svenska rättstillämpningen.  

 

4.1.1 Begreppet funktionshinder 

Begreppet funktionshinder är väl definierat av den svenska lagstiftaren såsom 

”varaktiga fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar 

av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas 

uppstå”.44 

Definitionen är därmed bred och även felaktigt förmodade funktionshinder 

omfattas.45 Någon medicinsk diagnos är inte nödvändig.46 I propositionen till 

den tidigare lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av funktionshinder uttalades att personkretsen var avsedd att vara 

inkluderande som skyddslagstiftning sett.47 Utifrån syftet med lagen 

argumenterades också för en inkluderande tolkning48 och det konstaterades att 

”att göra en uppräkning av vilka begränsningar av funktionsförmågan som ska 

klassificera en person att omfattas av lagens skydd är nästintill ogörligt och 

riskerar lätt att bli föråldrat”49. Definitionen av personkretsen föreslogs också 

knyta an till den definition som antagits av WHO.50 År 2008 överensstämde 

också lagstiftarens definition av funktionshinder väl med WHO:s definition, men 

idag är sistnämnda betydligt bredare och funktionshinder ses därmed inte bara 

som en isolerad fysisk eller psykisk begränsning, utan även som denna 

begränsnings relation i förhållande till omgivningen.51  

 

Att synen på begreppet funktionshinder fortsatt skulle vara densamma fastslogs 

i propositionen till DiskL.52 Praxis på området är knapp - sex mål gällande 

diskriminering på grunden funktionshinder har prövats av AD sedan den förra 

                                                           

(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen 

(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen 

(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot 

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

behandling av barn och elever. 
43 Jfr prop. 2007/08:95 s. 485. 
44 DiskL 1 kap. 5 § 4 p. Se prop. 2007/08:95 s. 122, jfr SOU 1997:176 s. 104 ff. och prop. 

1997/98:179 s. 32 ff. 
45 Prop. 2007/08:95 s. 123. 
46 SOU 1997:176 s. 107. 
47 Prop. 1997/98:179 s. 32 f. 
48 SOU 1997:176 s. 105 ff. 
49 Ibid. s. 107. 
50 Prop. 1997/98:179 s. 33. 
51 Källa: Socialstyrelsen, se 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio, jfr med WHO på 

http://www.who.int/classifications/icf/en/. 
52 Prop. 2007/08:95 s. 123. 
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lagens tillkomst53 - och i de flesta fall har funktionshindret i sig varit ostridigt54, 

varför denna bedömning förefaller sällan förorsaka några problem. 

 

Definitionen ställer också upp ett krav på varaktighet och tillfälliga 

funktionshinder omfattas därmed inte. Vad som ska anses vara ”varaktigt” har 

inte förtydligats av lagstiftaren. I doktrinen anges dock generellt att tolv månader 

är ett lämpligt och rimligt mått på varaktighet.55 

 

I målet Chacón Navas56, som propositionen till DiskL hänvisar till57, drog EU-

domstolen en något snäv gräns mellan funktionshinder och sjukdom, en gräns 

som dock kom att utvidgas i och med Ring och Skouboe Werge. Någon 

utvidgning av den svenska legaldefinitionen förefaller dock inte vara nödvändig 

med utgångspunkt i detta avgörande, eftersom den redan nämner sjukdom. Mer 

noterbart med EU-domstolens avgörande i nyssnämnda mål är att man haft EU:s 

ratificering av CRPD som grundval och därför utgått från vilka krav denna 

konvention ställer på EU (och därmed även medlemsstaterna) och vilka 

definitioner den innehåller. Man bekräftade därvidlag att EU:s sekundärrätt, så 

långt som det är möjligt, måste tolkas konformt med CRPD.58 

 

4.1.2 Begreppet indirekt diskriminering 

Med indirekt diskriminering menas (DiskL 1 kap. 4 § 2 p.): 

”att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 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 förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”. (förf. 

kurs.) 

Indirekt diskriminering är därmed uppbyggd kring tre rekvisit: ett missgynnande 

(4.1.2.1), en jämförelse (4.1.2.2) och en intresseavvägning (4.1.2.3). 

 

4.1.2.1 Missgynnandet 

Missgynnandet innebär att det ska vara fråga om en faktisk liden skada, ett 

obehag eller någon annan nackdel för en viss person.59 Begreppet missgynnande 

                                                           
53 Nämligen AD 2003 nr 47, AD 2003 nr 76, AD 2005 nr 32, AD 2006 nr 97, AD 2009 nr 60 

och AD 2010 nr 13. 
54 I AD 2006 nr 97 konstaterades dock att allergi föll inom ramen för legaldefinitionen av 

funktionshinder. 
55 Fransson & Stüber, s. 120 med vidare hänvisningar. 
56 Mål C-13/05. 
57 Prop. 2007/08:95 s. 122. 
58 Ring och Skouboe Werge, para. 29. 
59 Prop. 2007/08:95 s. 487 
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har därmed samma innebörd som vid direkt diskriminering.60 Rekvisitet 

missgynnande har inte lett till några större tillämpningssvårigheter i svenska 

domstolar.61 

 

Vid indirekt diskriminering är det ett missgynnande när någon tillämpar ”en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt” som är skenbart neutralt, men 

som i praktiken missgynnar någon av de grupper som skyddas av DiskL i 

förhållande till en annan grupp.62 Exempelvis kan ett krav på körkort för ett visst 

arbete förefalla vara neutralt, men samtidigt ha den effekten att det missgynnar 

personer som på grund av sitt funktionshinder saknar möjligheten att inneha 

körkort.  

 

Medan direkt diskriminering alltid är avsiktlig, kan indirekt diskriminering delas 

upp i avsiktlig och oavsiktlig. I det förra fallet handlar det om direkt 

diskriminering som ”maskeras” i ett krav som leder till diskriminering medan 

det i det senare fallet handlar om diskriminering som uppstår när den 

diskriminerande inte tänker sig för. Enligt EU-domstolens avgörande i Bilka-

Kaufhaus63 omfattas även oavsiktlig indirekt diskriminering av det EU-rättsliga 

förbudet. 

 

4.1.2.2 Jämförelsen 

Jämförelsen är det som i lagtexten benämns ”särskilt missgynna” och 

inledningsvis förtjänar att nämnas att, jämfört med direkt diskriminering, fokus 

för jämförelsen skiftar från en skillnad i behandling mellan två personer, där den 

missgynnade inte behöver vara identifierbar64 och jämförelsepersonen kan vara 

hypotetisk65, till en skillnad i effekt mellan två grupper.  

 

Vid förekomsten av ett missgynnande ska alltså en faktisk jämförelse göras 

mellan den grupp som den missgynnade tillhör och någon annan, icke 

missgynnad, grupp.66 Jämförelsen tar sikte på den andel som typiskt sett kan, 

eller inte kan, uppfylla kravet i de respektive grupper som jämförs och enligt 

uttalanden av EU-domstolen i bland andra fallet Seymour-Smith67 bör denna 

jämförelse, för att lagregeln skall äga tillämpning, visa att missgynnandet varit 

                                                           
60 Ibid., s. 490. 
61 Fransson & Stüber, s. 71. 
62 Prop. 2007/08:95 s. 101 f med vidare hänvisningar till art. 2.2 bevisbördedirektivet, art. 2.2 

direktivet mot etnisk diskriminering, art. 2.2 arbetslivsdirektivet, art. 2.2 

likabehandlingsdirektivet, art. 2b direktivet om varor och tjänster och art. 2.1 recastdirektivet. 
63 Bilka-Kaufhaus v. Weber von Hartz (Case 170/84) [1986] ECR 1607. 
64 Se mål C-54/07 Firma Feryn. 
65 Se ordalydelsen i arbetslivsdirektivet art. 2(2)(a) och DiskL 1 kap. 4 § 1 p., uttalandena i 

målen 129/79 Macarthys Ltd, C-13/94 P. v. S. och C-506/06 Mayr samt prop. 2007/08:95 s. 

487. 
66 Prop. 2007/08:95 s 491. Detta är väl i linje med arbetslivsdirektivet, se art 2(b). 
67 Mål C-167/97. 
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”betydande”.68 Vad som skall anses vara betydande i det enskilda fallet har 

däremot överlåtits till de nationella domstolarna att avgöra, dock förstås i ljuset 

av EU-domstolens avgöranden.69 För att påvisa en betydande skillnad måste en 

kärande ofta lägga fram ett övertygande statistiskt material70, vilket också är ett 

tillvägagångssätt som tas upp som en möjlighet, dock ej ett krav, i 

arbetslivsdirektivet.71 

 

Som nämnts ovan (4.1.2.1) tar grupptillhörigheten såvitt gäller den missgynnade 

sin utgångspunkt i de diskrimineringsgrunder som omnämns i lagstiftningen. 

När det gäller funktionshinder föranleder bedömningen i detta hänseende en del 

svårigheter eftersom det i primärkällor saknas ledning för hur man i det enskilda 

fallet avgör vilken som är den adekvata referensgruppen. Samtidigt är i doktrinen 

på området den förhärskande uppfattningen att jämförelsen ska göras i relation 

till det funktionshinder som en person har, t.ex. synfel, och inte utifrån 

funktionsnedsättning i allmänhet som en överordnad kategori. Annars, menar 

man, blir det ingen adekvat jämförelse och skulle dessutom strida mot syftet med 

arbetslivsdirektivet.72 

 

4.1.2.3 Intresseavvägningen 

Intresseavvägningen är ett utlopp av den proportionalitetsprincip som EU-

domstolen utvecklat och som sedan fastslagits av EU i recastdirektivet och 

övriga diskrimineringsdirektiv.73 Intresseavvägningen ska därmed göras mellan 

å ena sidan lagrummets andra rekvisit, det vill säga missgynnandet, och å andra 

sidan behovet av att missgynna. Således kan ett missgynnande vara fullt lagligt 

om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

I förarbetena till DiskL uttalades angående berättigat syfte att detta ska vara 

”objektivt godtagbart” och ” värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för 

att motivera att det ges företräde framför principen om icke-diskriminering”.74 

Det kan också uttryckas som att bestämmelsen etc. ska kunna ”motiveras av 

sakliga skäl” eller vara ”sakligt motiverat”.75 I AD 2006 nr 97 var syftet med en 

bestämmelse att kompensera för risken att utlandsstationerad personal i fall av 

sjukdom eller olyckor kan komma att stå utanför det svenska 

socialförsäkringssystemet. Detta ansågs av AD vara ett berättigat syfte. 

 

                                                           
68 Ibid., para. 60. 
69 Prop. 2007/08:95 s. 491. Se även Bilka-Kaufhaus, para. 36. 
70 Göransson, Slorach, Flemström & del Sante, s. 50. 
71 Skäl 15. 
72 Se till det sagda Fransson & Stüber, s. 87 med vidare hänvisningar. 
73 Fransson & Stüber, s. 86. 
74 Prop. 2007/08:95 s. 491. 
75 Se AD 2002 nr 128 respektive AD 2005 nr 98. 
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Det är sedan, i bedömningen av huruvida bestämmelsen etc. är lämplig och 

nödvändig för att uppnå syftet, som proportionalitetsprövningen görs.76 I första 

hand ska därmed en bestämmelse etc. som har en så lite missgynnande verkan 

som möjligt väljas.77 Gällande den utlandsstationerade personalen i nyssnämnda 

rättsfall föreskrevs en obligatorisk försäkringslösning, vilket AD ansåg vara ”i 

sin helhet” lämpligt och nödvändigt. 

 

För att återanknyta till exemplet om körkort som påbörjades ovan (4.1.2.1) kan 

det för vissa arbeten inte anses råda något tvivel om att ett krav på körkort är 

sakligt motiverat om arbetet i fråga är, till exempel, taxichaufför. Vissa andra 

arbeten kan dock ställa upp krav på körkort i det att arbetet innebär hembesök 

till klienter e.d. Även i detta fall kan kravet anses vara sakligt motiverat. Frågan 

är dock om det finns alternativ till att den anställde färdas i egen bil? Skulle det 

exempelvis gå lika bra att färdas med kommunala transportmedel? Detta är inte 

frågor som låter sig besvaras generellt, utan det blir alltid fråga om en fall-till-

fallbedömning. 

 

4.1.3 Förbudet mot diskriminering i arbetslivet och kravet på skäliga stöd- 

och anpassningsåtgärder 

I arbetslivet gäller att (DiskL 2 kap 1 §): 

”En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren… 

2. gör en förfrågan om eller söker arbete, […] 

 

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom 

skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, 

en arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder 

kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant 

funktionshinder.” (förf. kurs.) 

Att arbetssökande omfattas av förbudet i första stycket (p. 2) är en 

implementering av likabehandlingsdirektivets78 artikel 3 och skyddet gäller 

under hela anställningsprocessen.79  

 

Stycke 2 ger uttryck för artikel 5 i arbetslivsdirektivet och skyldigheten att vidta 

stöd- och anpassningsåtgärder gäller om det är skäligt. Skälighetsbedömningen 

anknyter till att det inte ska innebära en oproportionerlig börda för arbetsgivaren 

att vidta åtgärderna (jfr ovan 3). Om det inte skäligen kan krävas att 

arbetsgivaren vidtar de stöd- och anpassningsåtgärder som är erforderliga 

föreligger inte diskriminering. Detsamma gäller om det över huvud taget inte 

                                                           
76 Fransson & Stüber, s. 86. 
77 Ibid. 
78 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. 
79 Fransson & Stüber, s. 138. 
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skulle vara möjligt att eliminera eller i tillräcklig mån reducera effekterna av 

funktionshindret genom stöd- och anpassningsåtgärder.80 

 

Noterbart är att stycket talar om att åtgärderna kan resultera i en jämförbar 

situation. Emedan diskrimineringskommittén inte gjorde någon skillnad mellan 

direkt och indirekt diskriminering när det gällde skäliga stöd- och 

anpassningsåtgärder och istället föreslog att hänvisningen till förbudet mot 

direkt diskriminering i den tidigare lagen81 borde frångås82, uttalade regeringen 

i propositionen till DiskL att syftet med stöd- och anpassningsåtgärder är att söka 

eliminera eller reducera verkningarna av ett funktionshinder och på så vis söka 

skapa en jämförbar situation. Då frågan om jämförbar situation endast har 

betydelse för bedömningen av om direkt diskriminering är för handen, 

konstaterades det inte vara aktuellt att underlåtenhet i fråga om stöd- och 

anpassningsåtgärder skulle bedömas som indirekt diskriminering.83 I jämförelse 

med artikel 5 i arbetslivsdirektivet framstår DiskL 2 kap. 1 § 2 st. som relativt 

snäv. En fråga som uppstår är därmed huruvida DiskL kan sägas leva upp till 

arbetslivsdirektivets och, mer aktuellt, CRPD:s krav i detta hänseende. Utrymme 

att besvara denna fråga finns emellertid inte inom ramen för förevarande uppsats. 

 

Enligt förarbetena till DiskL ska vid skälighetsbedömningen hänsyn bland annat 

tas till sådana faktorer som ekonomiska överväganden och arbetsgivarens rätt att 

organisera arbetet på det sätt som arbetsgivaren finner är lämpligt.84 Vad som är 

skäligt får dock bestämmas från fall till fall.85 Kostnaden bör ställas i relation till 

arbetsgivarens ekonomiska situation och bedömningen bör ta sikte på förmågan 

att bära kostnaden. Även hänsyn till arbetsmiljölagen och annan befintlig 

lagstiftning bör kunna beaktas i skälighetsbedömningen på så sätt att åtgärder 

som en arbetsgivare har att vidta enligt sagda lag normalt ska anses som skäliga 

även enligt DiskL.86 I tidigare förarbeten sades det att anställningens form också 

har betydelse för skälighetsbedömningen. Således kan det vara oskäligt att kräva 

åtgärder om anställningen exempelvis är ett kortare vikariat eller en kort 

projektanställning.87 

 

  

                                                           
80 Prop. 2007/08:95 s. 501. 
81 Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
82 SOU 2006:22 del II s. 99. 
83 Prop. 2007/08:95 s. 150. 
84 Prop. 2007/08:95 s. 501. 
85 Ibid. 
86 Ibid. s. 152. 
87 Prop. 1997/98:179 s. 54. 
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5 Diskrimineringsskydd för funktionshindrade i Kanada 
 

5.1 Kanadas konstitution, diskrimineringslagar och begreppet 

funktionshinder 

The Canadian Charter of Rights and Freedoms (”Chartern”) ingår som första del 

i Kanadas konstitution88 av 1982 och är tillämplig på federal, provinsiell, 

territorial och kommunal89 lag.90 Avsnitt 15(1) i denna stipulerar: 

”Every individual is equal before and under the law and has the right 

to the equal protection and equal benefit of the law without 

discrimination and, in particular, without discrimination based on 

race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or 

physical disability.” (förf. kurs.) 

 

Närmast under Chartern finner man den kanadensiska Human Rights Act 

(CHRA), som omfattar arbetslivet när det gäller den federala regeringen och 

federalt reglerade områden, såsom banker, järnvägar, flyg och 

telekommunikation.91 CHRA täcker därmed omkring 10 % av den kanadensiska 

arbetsmarknaden.92 Resten av arbetsmarknaden omfattas av provinsiell eller 

territoriell lagstiftning, som i sin tur därmed omfattar arbetslivets privata aktörer.  

 

All lagstiftning, vare den federal, provinsiell eller territorial, ska dock 

uttryckligen tolkas konformt med Chartern93 och är därmed 

kvasikonstitutionell94. I O’Malley95 underströk SCC detta förhållande gällande 

HR-lagstiftning i synnerhet och Ontarios Court of Appeal (CoA)96 fann i 

Blainey97 att ett stadgande i Ontarios HR Code var att betrakta som ogiltigt 

eftersom det stred mot Chartern.98 I Haig99 fann Ontarios CoA att CHRA stod i 

strid med Chartern i det att den tidigare inte omfattade diskriminering på grunden 

sexuell läggning och läste därmed in denna grund i CHRA:s stadgande. 

                                                           
88 ”The Constitution Act”. 
89 Ett kanadensiskt municipality är naturligtvis inte helt och hållet samma sak som en svensk 

kommun, men sett till både organisation och ansvarsområden är de klart jämförbara. 

”Municipal” har därför översatts med ”kommunal”. 
90 Avsnitt 32(1). 
91 Se avsnitt 2, CHRA. 
92 Siffran tagen från artikeln ”What are human rights in Canada?”, tillgänglig på 

http://www.najc.ca/what-are-human-rights-in-canada. Hämtad 11 maj 2014. 
93 Avsnitt 52(1). 
94 En lag som benämns ”quasi-constitutional” i kanadensisk juridik, där detta är ett vedertaget 

begrepp, är lex superior i förhållande till all ”vanlig” lag (men lex inferior i förhållande till 

konstitutionen). Även konstitutionen är lex superior och kallas därmed kvasikonstitutionell; 

däremot finns det ingen lag som den är lex inferior i förhållande till. 
95 Ontario (Human Rights Comm.) and O’Malley v. Simpsons-Sears Ltd. (1985), 7 C.H.R.R. 

D/3102 (S.C.C.). 
96 Motsvarande Högsta domstol. 
97 Blainey v. Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728 (Ont. C.A.). 
98 Stadgandet konstituerade ett undantag som innebar att sportorganisationer inte kunde 

anmälas för misstänkt diskriminering. 
99 Haig v. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495. 
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Exklusiv tolkningsrätt när det gäller Chartern i sig har dock SCC och det är 

därför till denna domstols avgöranden man i första hand får vända sig när det 

gäller att förstå vad som menas med begreppen funktionshinder (”mental or 

physical disability”) och diskriminering (”discrimination” eller ”discriminatory 

practice”). 

 

Generellt sett har SCC redan sedan 1984 gjort en ändamålsenlig tolkning av 

lagstiftningen, så att den inte ska vara begränsad till traditionella uppfattningar 

om vad som konstituerar diskriminering, utan istället växa till omfånget så att 

den passar ett bredare syfte.100 SCC uttalade i Beaulac101 att kvasikonstitutionell 

lagstiftning intar en priviligierad ställning i det att den återspeglar vissa 

grundläggande mål med samhället och därmed måste tolkas så att den främjar 

de breda politiska överväganden som ligger till grund för den. I det senare fallet 

Charlebois102 sade SCC uttryckligen att kvasikonstitutionell lagstiftning ska 

tolkas ändamålsenligt. 

 

5.1.1 Begreppet funktionshinder 

Chartern innehåller ingen definition av begreppet funktionshinder. I Mercier103 

bekräftade SCC emellertid att detta begrepp ska ges en bred tolkning och slog 

dessutom fast att felaktigt förmodade funktionshinder omfattas. De 

bakomliggande resonemangen var till det förstnämnda att Chartern måste tolkas 

i enlighet med sin kontext och sitt syfte och till det sistnämnda att ett 

funktionshinder kan föreligga även när det inte finns några bevis för fysiska eller 

dylika begränsningar, utan helt enkelt har sin grund i föreställningar som skapats 

av fördomar och stereotyper. 

 

Kanadas Employment and Social Development Canada (ESDC), en del av 

Kanadas regering104, konstaterar på sin hemsida att man inte har en enstaka och 

officiell definition av begreppet funktionshinder, utan bör konsultera de 

definitioner som läggs fram av WHO och CRPD (jfr ovan 2.3.1).105 

 

5.1.2 Begreppet diskriminering 

I Andrews106 definierades diskriminering (”discriminatory practice”) som en 

åtskillnad, avsiktlig eller ej,107 baserad på personliga egenskaper hos en person 

eller grupp, som har den effekten att den påför en börda eller en skyldighet på 

eller medför en nackdel förs denna person eller grupp som inte finns för andra 

                                                           
100 Se Hunter et al. v. Southam Inc. [1984] 2 S.C.R. 145 och Hogg, s. 722 ff. 
101 R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768, para. 21. 
102 Charlebois v. Saint John (City), 2005 SCC 74, [2005] 3 S.C.R. 563, para. 35. 
103 Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Montréal 

(City); Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. 

Boisbriand (City), [2000] 1 S.C.R. 665. 
104 Government of Canada. 
105 http://www.esdc.gc.ca/eng/disability/arc/reference_guide.shtml 
106 Andrews v. Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143. 
107 Jfr EU-domstolens avgörande i Bilka-Kaufhaus, se ovan 2.3.2.1. 
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personer eller grupper; eller en åtskillnad som undanhåller eller begränsar 

tillgången till möjligheter eller fördelar som är tillgängliga för andra. 

Definitionen talade därmed inte bara om vad ett missgynnande är, utan också att 

missgynnandet ska förhålla sig till hur någon annan (eller andra) behandlas.  

 

I Meiorin108 beslutade SCC att det inte längre skulle göras någon lagteknisk 

distinktion mellan direkt och indirekt diskriminering109. SCC sammanfattade 

därvidlag sin ståndpunkt i flera skäl.110  

 

Rekvisiten för direkt och indirekt diskriminering är alltså desamma och utgörs 

således av ett missgynnande (5.1.2.1) och en jämförelse (5.1.2.2). Som kommer 

att framgå nedan har SCC emellertid på senare tid frångått det absoluta kravet 

på en jämförelse, i synnerhet när det gäller indirekt diskriminering av 

funktionshindrade. 

 

5.1.2.1 Missgynnandet 

Missgynnandet kan enligt SCC i Andrews ta sig uttryck i form av en börda, en 

skyldighet, en nackdel, ett undanhållande eller en begränsning som därmed 

existerar för en person eller grupp av personer som tillhör en av de grupper som 

lagstiftningen avser att skydda, men inte existerar för andra personer eller 

grupper av personer. 

 

5.1.2.2 Jämförelsen 

I Andrews underströk SCC att Charterns syfte är att skapa materiell jämlikhet 

(”substantive equality”) då motsatsen, formalistisk jämlikhet (”formal 

equality”), som innebär likabehandling oberoende av situation, de facto kan leda 

till ojämlikhet.111 SCC beskrev också jämlikhet som ett jämförande koncept och 

konstaterade att det därför var omöjligt att bedöma om diskriminering är för 

handen utan att identifiera de specifika karakteristika som gäller för käranden 

och jämföra behandlingen av denne med en relevant jämförelseperson eller -

grupp i den sociala och politiska kontext där frågan uppstår.112 I Law113 tog SCC 

fasta på uttalandena i Andrews och skapade ett trestegstest som kom att kallas 

”Lawtestet”. Jämförelsen i sig, konstaterade man därvidlag, avgör om käranden 

blivit diskriminerad eller inte.114 Lawtestet föreslog att domstolar i det 

kommande skulle göra följande efterforskningar: (1) Har det skett en annorlunda 

                                                           
108 British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. British Columbia 

Government Service Employees' Union [1999] 3 S.C.R. 3. 
109 ”Indirect discrimination” kallas även ”adverse effect discrimination”. 
110 Medan vissa av dessa skäl inte är relevanta i förhållande till europeisk eller svensk rätt (de 

tidigare kanadensiska legaldefinitionerna av direkt och indirekt diskriminering skiljde sig en 

del från nuvarande europeiska och svenska) är vissa av dem värda att ta i beaktande inom 

ramen för detta arbete, närmare bestämt i analysen (nedan 6). 
111 Andrews v. Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143, s. 171. 
112 Ibid., under rubriken ”The Concept of Equality”. 
113 Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999] 1 S.C.R. 497. 
114 Ibid., para. 24. 
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behandling i förhållande till en annan person eller grupp? (2) Har denna 

behandling skett på grundval av en av de i Chartern skyddade grunderna eller en 

analog grund? och (3) Är syftet eller effekten diskriminerande?115 Det tredje och 

sista steget av detta test ställde dessutom fyra frågor, som kunde visa att en 

persons mänskliga värdighet hade blivit kränkt.116  

 

I senare praxis, med början i Kapp117, vände sig dock SCC mot användandet av 

Lawtestet och av en jämförelseperson eller -grupp överlag. Anledningen till 

detta var att SCC anammade mycket av den kritik som riktats mot testet i 

doktrinen på området118 och man konstaterade därvidlag att mänsklig värdighet 

är ett abstrakt och subjektivt begrepp som inte bara är förvirrande och svårt att 

tillämpa som lagregel, utan som dessutom - i formen av lagregel - visat sig lägga 

en ytterligare börda på käranden, i motsats till den lättnad som den var avsedd 

att vara. Att definiera mänsklig värdighet som juridiskt begrepp ansågs också 

leda till just en sådan formell jämlikhet som man talat starkt om att undvika i 

Andrews.119 I Withler120 utvecklades detta resonemang ytterligare och man sade 

att Lawtestets tillvägagångssätt inte bara kunde resultera i att man misslyckades 

med att identifiera diskriminering, utan rent av omintetgöra att man gjorde det.121 

Man underströk vikten av en kontextuell jämförelse, såsom den beskrivits i 

Andrews, och konstaterade att bevisvärdet av en sådan jämförelse alltid kommer 

att vara beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och därmed inte alltid 

nödvändig.122  

 

I Moore123, som för övrigt gällde just (indirekt) diskriminering på grunden 

funktionshinder, frångick således SCC kravet på jämförelsegrupp helt. Efter att 

ha ställt frågan huruvida käranden, en dyslektisk pojke, skulle jämföras med 

befolkningen i stort eller andra personer med funktionshinder i samma situation 

kom SCC fram till att en jämförelse inte bara var onödig utom dessutom 

olämplig. Det som ska undersökas är om det föreligger diskriminering, punkt 

slut, sade man. Den enda fråga man behöver ställa i detta hänseende är huruvida 

kriteriet etc. resulterar i ett missgynnande för käranden, ett missgynnande som 

är förknippat med dennes tillhörighet till en skyddad grupp.124  

 

5.1.3 Förbudet mot diskriminering i arbetslivet 

Som konstaterades ovan (5.1) omfattar CHRA arbetslivet när det gäller den 

federala regeringen och federalt reglerade områden. I samtliga provinsers och 

                                                           
115 Ibid., para. 88(2). 
116 Ibid., para. 88(9). 
117 R. v. Kapp [2008] 2 S.C.R. 483. 
118 Ibid., se ”authors cited”. 
119 Se till det sagda ibid., para. 22 med vidare hänvisningar. 
120 Withler v. Canada (Attorney General) [2011] 1 S.C.R. 396. 
121 Ibid., para. 60. 
122 Ibid., para. 65. 
123 Moore v. British Columbia (Education) [2012] 3 S.C.R. 360. 
124 Ibid., para. 60. 
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territoriers lagstiftning finns förbud mot diskriminering i arbetslivet på grunden 

funktionshinder och i allt väsentligt är förbuden utformade på samma sätt som i 

CHRA.125 Liksom i CHRA tas diskrimineringsgrunderna upp, varefter ställs upp 

ett generellt förbud mot diskriminering (”discriminatory practice”) och görs ett 

likaledes generellt undantag från förbudet för det fall det föreligger ett ”bona 

fide occupational requirement” (BFOR). För den fortsatta analysen kommer vi 

att utgå från CHRA. Gällande arbetslivet stipulerar således avsnitt 7: 

”It is a discriminatory practice, directly or indirectly, 

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, 

or 

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in 

relation to an employee 

on a prohibited ground of discrimination.” 

 

Det generella undantaget framgår av avsnitt 15(1)(a) som anger: 

”It is not a discriminatory practice if any refusal, exclusion, 

suspension, limitation, specification or preference in relation to any 

employment is established by an employer to be based on a bona fide 

occupational requirement.” 

 

Begreppen funktionshinder och diskriminering har redogjorts för ovan. Den 

följande framställningen avser således undantaget från förbudet att diskriminera, 

vilket alltså gäller när det föreligger ett så kallat BFOR. Som kommer att framgå 

närmare nedan är bedömningen av huruvida ett kriterium etc. är ett BFOR en 

form av intresseavvägning.  

 

Som nämnts ovan (5.1.2) beslutade SCC i Meiorin att distinktionen mellan direkt 

och indirekt diskriminering inte längre skulle ha någon lagteknisk innebörd. I 

och med detta införde man också ett enhetligt test för att avgöra vad som 

konstituerar ett BFOR. 

 

Huruvida behovet att missgynna har företräde framför missgynnandet fastställs 

i bedömningen av om kriteriet etc. som leder till missgynnandet grundas på ett 

BFOR. Intresseavvägningen är därmed, precis som i svensk rätt, en avvägning 

mellan missgynnandet och behovet av att missgynna (jfr ovan 4.1.2.3).  

 

I Meiorin konstaterade SCC att ett BFOR föreligger om: 

1. arbetsgivaren satte upp kriteriet etc. i ett syfte som är rationellt förknippat 

(”rationally connected”) med arbetets utförande, 

                                                           
125 Se Alberta HR Act 7(1)(b), British Columbia HR Code 13(1)(b), Manitoba HR Code 14(1), 

New Brunswick HR Act 4(1), Newfoundland & Labrador HR Act 14(1), Northwest Territories 

HR Act 7(1), Nova Scotia HR Act 5(1)(d) och (o), Nunavut HR Act 9(1), Ontario HR Code 

5(1), Prince Edward Island HR Act 6(1), Quebec Charter of Human Rights and Freedoms 10 & 

16, Saskatchewan HR Code 16(1) samt Yukon HR Act 9(b). 



23 

 

2. arbetsgivaren satte upp kriteriet etc. i den ärliga tron (”in honest and good faith 

belief”) att det var nödvändigt för att uppnå syftet, samt 

3. kriteriet är lämpligt och nödvändigt (”reasonably necessary”) för att uppnå 

syftet. 

 

Det första kravet är en fråga dels om vilket syfte ett kriterium etc. har, dels om 

detta syfte är rationellt i förhållande till arbetsuppgiften. I Meiorin hade 

arbetsgivaren infört ett krav på att arbetstagarna skulle klara ett fysiskt test och 

syftet med detta var säkerhet. Eftersom de anställda var brandmän fann 

domstolen att syftet var rationellt förknippat med arbetets utförande. 

 

Det andra kravet avgör om kriteriet etc. enligt arbetsgivarens (subjektiva) 

uppfattning var nödvändigt. Detta innebär viss bevisning från arbetsgivarens 

sida när det gäller själva grundvalen för kriteriet etc. I Meiorin kunde 

arbetsgivaren lägga fram ett omfattande vetenskapligt material som utgjorde 

skälen till att man valt just de krav på fysik som man gjort, varför domstolen 

fann att även detta krav var uppfyllt.126 

 

Det tredje kravet handlar om arbetsgivarens skyldighet att vidta 

anpassningsåtgärder (”duty to accommodate”). För att ett kriterium etc. således 

ska kunna betraktas som lämpligt och nödvändigt måste arbetsgivaren visa att 

det är omöjligt att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa (”accommodate”) 

kriteriet etc. till individuella arbetstagare som delar kärandens karakteristika utan 

att det medför en oproportionerlig börda (”undue hardship”) för 

arbetsgivaren.127 

 

Uttrycket ”oproportionerlig börda” hade tidigare konstaterats av SCC ge för 

handen att viss börda (”some hardship”) är acceptabel; det är bara en börda som 

visar sig vara oproportionerlig som klarar steg tre av Meiorintestet.128 Relevanta 

faktorer att ta med i bedömningen av huruvida bördan är oproportionerlig är 

exempelvis kostnaden för den ytterligare åtgärden som skulle behöva vidtas, den 

relativa möjligheten att byta ut arbetskraft och anläggningar och risken för att 

åtgärden skulle kränka andra anställdas rättigheter.129 Faktorerna måste alltid ses 

på med sunt förnuft och flexibilitet med hänsyn tagen till de faktiska 

omständigheterna i varje enskilt fall.130 

 

                                                           
126 Det kan i det föregående nämnas att kriterier etc. som inte klarar det första kravet, eller 

åtminstone inte det andra, ofta är av den karaktären att de klassas som direkt diskriminerande. 
127 Meiorin, para. 54. 
128 Meiorin, para. 62 med hänvisning till Central Okanagan School District No. 23 v. Renaud, 

dans l’arrêt Central Okanagan School District [1992] 2 S.C.R. 970. 
129 Ibid., para. 63 med hänvisning till Alberta Dairy Pool v. Alberta (Human Rights 

Commission) [1990] 2 S.C.R. 489, s. 520 f. 
130 Ibid. med hänvisning till Commission scolaire régionale de Chambly v. Bergevin [1994] 2 

S.C.R. 525, s. 546. 
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Grismer Estate131 bekräftade att det är svaranden som har att visa att man när 

man antagit ett kriterium etc. har tagit i beaktande varje möjlig 

anpassningsåtgärd fram till gränsen för vad som kan betraktas som 

oproportionerligt, oavsett om de oproportionerliga åtgärderna uppstått på grund 

av ren omöjlighet, allvarlig (hälso)risk eller oskäliga kostnader.132 

 

6 Jämförelse och analys av de svenska och kanadensiska 

regleringarna 
 

Likheterna mellan svensk och kanadensisk rätt när det gäller förbudet mot 

diskriminering på grunden funktionshinder är påfallande på många plan. 

Grundvalen för jämlikhet och den därmed följande rättigheten att inte bli 

diskriminerad stammar ur samma uppfattning om rättvisa och samma 

internationella dokument. Såsom framgått av den föregående framställningen är 

Sveriges och Kanadas respektive diskrimineringsförbud i konsekvens härmed 

också uppbyggda kring samma eller åtminstone högst likartade definitioner. 

 

Essensen av diskriminering är ett missgynnande på en orättvis grund och en av 

dessa internationellt erkända grunder är funktionshinder. I båda rättsordningarna 

är funktionshinder ett vitt begrepp, som i anknytning till internationella 

definitioner inte låter sig definieras en gång för alla, utan tvärtom är ett 

dynamiskt begrepp; som inte heller är begränsat till att avse hinder som tar sig 

rent fysiska uttryck, utan tvärtom hinder som tar sig uttryck på olika sätt i - eller 

beroende på - olika sammanhang. År 1992 kodade Arbetsförmedlingen 10 % av 

alla arbetssökande som funktionshindrade medan motsvarande siffra år 2011 var 

25,3 %.133 Detta beror naturligtvis inte på någon epidemisk spridning av olika 

funktionshinder, utan på en mer inkluderande definition. 

 

Det har i det föregående kunnat visas att Sveriges och Kanadas syn på vad ett 

missgynnande innebär i allt väsentligt är densamma. Däremot föreligger det en 

betydelsefull skillnad när det gäller kravet på jämförelse med någon annan 

person eller grupp.  

 

När det gäller kravet på jämförelse i fall av direkt diskriminering förefaller den 

europeiska rätten vara generös i sin bedömning i det att det inte behöver finnas 

någon identifierbar missgynnad och att denne kan jämföras med en hypotetisk 

person. Kravet på jämförelse har dock upprätthållits mer stringent när det gäller 

indirekt diskriminering. Det kan förvisso tyckas svårt att se att det förekommit 

ett missgynnande när man inte kan se att någon behandlats sämre än någon 

                                                           
131 British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles) v. British Columbia (Council of 

Human Rights), [1999] 3 S.C.R. 868. 
132 Ibid., para. 32. 
133 Siffrorna tagna från artikeln ”Antalet funktionshindrade i Sverige” i tidningen Fria tider, 

publicerad 1 september 2013. 
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annan. Men, såsom SCC uttryckte det i Moore, är frågan för handen om någon 

har missgynnats och om detta missgynnande har samband med en i 

lagstiftningen skyddad grund, ”punkt slut”. Sådana missgynnanden förefaller, 

särskilt när det gäller funktionshindrade, svårare att upptäcka i teorin än i 

praktiken. För det fall praktiska svårigheter uppstår är det kanske rimligt att 

hänfalla åt någon form av jämförelse, men det bör kanske inte vara 

utgångspunkten. Kort sagt bör domstolar kunna vara flexibla i detta hänseende. 

 

I kapitlet om jämförelsen i kanadensisk rätt (5.1.2.2) anlades för övrigt något av 

ett historiskt perspektiv såvitt gäller synen och kravet på ett jämförelserekvisit. 

Anledningen till detta är att den europeiska diskrimineringsrätten i vissa 

hänseenden får betraktas som yngre än den kanadensiska134 och förefaller också, 

när det gäller just jämförelserekvisitet, befinna sig ungefär där Kanada befann 

sig vid tiden för domen i Andrews. Då det är författarens personliga uppfattning 

att SCC i sina senare avgöranden använt en mer flexibel och ändamålsenlig 

metod gällande diskrimineringsförbudet, skulle det vara önskvärt om den 

europeiska och svenska rätten inte föll i samma fällor på vägen dit. 

 

Båda rättsordningarna inrymmer en intresseavvägning, som är en avvägning 

mellan missgynnandet och behovet av att missgynna. Den första skillnaden 

består i att i svensk rätt ingår intresseavvägningen i definitionen av indirekt 

diskriminering, medan den i kanadensisk rätt ingår i bedömningen av huruvida 

ett kriterium etc. är ett så kallat BFOR. Den praktiska betydelsen av denna 

skillnad får dock betraktas som försvinnande liten. Däremot framstår en, andra, 

mer betydande skillnad i det att den kanadensiska intresseavvägningen i sin 

bedömning av vad som är lämpligt och nödvändigt lägger stor vikt vid 

arbetsgivarens skyldighet att vidta anpassningsåtgärder i den mån det inte är 

oproportionerligt. Motsvarigheten, skyldigheten att vidta anpassningsåtgärder i 

den mån det är skäligt - eller som EU uttrycker det i arbetslivsdirektivet, i den 

mån det inte medför en oproportionerlig börda - existerar i svensk rätt bara i fall 

av direkt diskriminering.  

 

Det kan tilläggas att Barnard, när det gäller ”oproportionerlig börda”, lägger 

tyngdpunkten på att detta rekvisit utgör ytterligare ett sätt för en arbetsgivare att 

ursäkta ett kriterium etc.135 Detta förefaller vara ett något bakvänt resonemang. 

Emedan arbetsgivaren förvisso kan ursäkta kriteriet etc. genom att styrka en 

oproportionerlig börda så är ändå utgångspunkten att denne ska vidta skäliga 

stöd- och anpassningsåtgärder. Att ha denna utgångspunkt torde, enligt 

författarens ringa mening, ändå vara bättre än att inte ha den. Till syvende och 

                                                           
134 Man kan exempelvis konstatera att arbetslivsdirektivet, även om det inte är EU:s första 

direktiv för att motverka diskriminering, antogs år 2000 medan SCC avkunnade sin 

banbrytande dom i Meiorin år 1999. 
135 Barnard, s. 400 f. 
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sist är dock, förstås, möjligheten att ursäkta sig beroende av vad som kan anses 

vara ursäktligt. Detta får rimligtvis avgöras från fall till fall. 

 

I Meiorin fastslog SCC att anpassning (eller försök att anpassa) skulle utgöra 

normen och att alla avsteg från denna norm borde kunna synas i sömmarna. I 

kanadensisk rätt är därmed principen om anpassning härledd ur principen om 

jämlikhet och mer specifikt ur förbudet mot diskriminering och tolkas därmed 

som en naturlig följd av faktisk jämlikhet. Skyldigheten att vidta 

anpassningsåtgärder innebär en skyldighet att i största möjliga mån försöka 

undvika kriterier etc. som de facto missgynnar någon på grund av en skyddad 

grund (däribland funktionshinder). 

 

7 Åter till Meiorin och några avslutande ord 
 

Som konstaterades ovan (5.2.2), angav SCC i Meiorin, innan man gick vidare 

till att konstruera sitt enhetliga trestegstest, flera skäl till att det inte längre skulle 

göras någon distinktion mellan direkt och indirekt diskriminering. Med hänsyn 

till utformningen av Meiorintestet, i synnerhet i de aspekter det skiljer sig från 

svensk rätt, finns det nu anledning att ta upp några av dessa skäl.136 

 

Till att börja med är distinktionen mellan direkt och indirekt diskriminering inte 

realistisk, eftersom en modern arbetsgivare med avsikt att diskriminera knappast 

skulle formulera sig på ett direkt diskriminerande sätt när denne genom att 

formulera sig på ett neutralt sätt kan uppnå samma resultat.  

 

Det är inte heller alltid lätt att dra en tydlig gräns mellan direkt och indirekt 

diskriminering.137 I kanadensisk rätt påverkade detta det eventuella utfallet 

medan det i svensk rätt innebär skillnader i bevisbördan. Såsom konstaterades i 

inledningen av detta arbete har det inte funnits utrymme att närmare undersöka 

och jämföra bevisbördereglerna i Kanada respektive Sverige. Nämnas kan i 

korthet att i svensk rätt bevisbördan är tyngre för käranden i fall av påstådd 

indirekt diskriminering än i fall av påstådd direkt diskriminering.138 

 

Trots att indirekt diskriminering är ett uttryckligt förbjudet missgynnande, vare 

det avsiktligt eller oavsiktligt, förefaller det finnas någon sorts uppfattning om 

att direkt diskriminering är värre, sämre, mer avskyvärd och mer omoralisk. 

Indirekt diskriminering ses i kontrast till detta ofta som något oskyldigt; något 

som uppstår av en olyckshändelse och som till följd därav inte är lika moraliskt 

förkastligt. Detta är inte sant och det finns därför skäl att se till att varken 

                                                           
136 Se till det följande Meiorin, paras. 27-49 med vidare hänvisningar. 
137 Jfr EU-domstolens avgörande i mål C-267/06 Maruko och Fransson & Stüber, s. 88 & 540. 
138 Fransson & Stüber, s. 536 ff. 
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jämlikhetsmålet eller förbudet mot diskriminering, vare den direkt eller indirekt, 

komprometteras av definitioner. 

 

Personligen finner författaren av denna uppsats det svårt att inte hålla med SCC 

i dessa resonemang. 

 

Det kan vara intressant att applicera meiorintestet på det fall som denna uppsats 

en gång tog sitt avstamp i: socialsekreteraren som inte kunde få arbete som sådan 

eftersom hans epilepsi hindrade honom från att inneha körkort. Är kravet på 

körkort rationellt förknippat med arbetsuppgiften? Eftersom arbetet innefattade 

hembesök till klienter i en större kommun får svaret nog anses vara ja. Satte 

arbetsgivaren upp kriteriet i den ärliga tron att det var nödvändigt? Subjektivt 

sett får nog svaret även på denna fråga anses vara ja, även om arbetsgivaren 

kanske hade behövt utveckla sitt resonemang om att ”man brukar göra så”. 

Alternativa lösningar skulle exempelvis kunna vara användandet av kommunala 

transportmedel, samåkning med en annan socialsekreterare eller, för att dra det 

till sin spets, en chaufför. Om dessa lösningar skulle betraktas som skäliga eller 

inte går bara att undersöka hypotetiskt. Det som skulle tala emot kommunala 

transportmedel skulle förmodligen vara att det skulle ta betydligt längre tid att ta 

sig runt mellan klienterna, vilket skulle resultera i att socialsekreteraren inte 

skulle hinna utföra den mängd arbete som arbetsgivaren rimligtvis kan kräva. 

Samåkning med en annan socialsekreterare skulle kanske inte heller vara möjligt 

i en stor kommun med utspridda klienter eller med hänsyn till arbetets art 

(sekretessbelagt arbete). Att anställa två personer (chaufförsalternativet) för att 

utföra en persons jobb skulle med utgångspunkt i domen i AD 2010 nr 13 

knappast heller kunna betraktas som en skälig anpassningsåtgärd även om 

bedömningen skulle kunna vara beroende av ytterligare faktorer (se nyssnämnda 

dom). Mycket pekar tvärtom på att arbetsgivarens krav på körkort för den 

förevarande tjänsten skulle anses konstituera ett BFOR och kriteriet skulle 

därmed inte vara diskriminerande. 

 

Även om detta isolerade fall således (kanske) inte hade kunnat leda till någon 

diskrimineringsersättning för socialsekreteraren, är det dock inte heller med 

utgångspunkt i denna utsikt man bör välja rättslig reglering. Ett krav på 

arbetsgivare att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att undvika även 

indirekt diskriminering skulle tvärtom förhoppningsvis leda till mer 

genomtänkta kriterier etc. och anställningsförfaranden. Att inte slentrianmässigt 

sätta upp kriterier för att man ”brukar göra så”, utan faktiskt tänka igenom vilka 

kriterier som är relevanta och vilka alternativ som finns skulle knappast kunna 

ses som någon större börda för någon arbetsgivare. Arbetsgivaren skulle alltid 

löpa risk att få sin ståndpunkt i sådana hänseenden nagelfaren, men för det fall 

kriteriet etc. faller inom ramen för ett BFOR skulle detta inte resultera i något. I 

de fall, å andra sidan, kriteriet etc. faller utanför ramen, kan arbetsgivaren inte 
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anses ha fullgjort sin skyldighet, en skyldighet som till syvende och sist handlar 

om allas rättvisa tillgänglighet till arbetsmarknaden. 
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