Övning
Diskriminering
1. Anna, med svenskt ursprung och Sofia, född i Serbien, söker
samma tjänst som socialsekreterare. De har likvärdiga meriter.
Arbetsgivaren anställer Anna. Diskriminering?
2. Johan, som är servitör, lever tillsammans med en kvinna. Johan
söker anställning på en gayklubb i Stockholm. Efter
anställningsintervjuer anställs Sven, öppet homosexuell. Sven har
ingen erfarenhet som servitör. Diskriminering?
3. Indira, med indiskt ursprung, och Fatima, med afrikanskt
ursprung – båda välmeriterade söker samma arbete som ekonom.
Indira blir kallad till intervju, men inte Fatima. Arbetsgivaren
säger att han inte vill anställa personer med utomeuropeiskt
ursprung. Rekryteringen avbryts - ingen anställs. Diskriminering?
4. I en platsannons för arbete som lokalvårdare står att läsa - ”Vi
förutsätter att du som sökande behärskar svenska helt i såväl tal
som skrift”. Diskriminering?
5. Till tjänsten som biståndsbedömare finns tre sökande. Åsa, med
svenskt ursprung och Jane med engelskt ursprung, har lika
meriter. Assa, med afrikanskt ursprung, är bättre meriterad än de
två övriga. Jane och Assa kallas till intervju och Jane anställs.
Diskriminering?
6. I en platsannons för arbete som flygtrafikledare står det - ”För
arbetet krävs att du som sökande har fullgod syn och hörsel.”
Diskriminering?
7. Kristina, som äger en mindre skrivbyrå, har efter ett antal
anställningsintervjuer fattat tycke för Sara som är rullstolsburen.
Sara har likvärdiga meriter med en annan sökande. Kristina
förstår emellertid att det skulle kräva stora investeringar att
anpassa arbetsmiljön till Saras funktionshinder.
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Företaget har visserligen börjat gå ganska bra, men Kristina har
inte ekonomiskt utrymme, även om hon skulle önska det. Hon
anställer därför den andra sökanden. Diskriminering?
8. Sven, förvaltningschef gillar inte homosexuella och har klargjort
att han aldrig kommer att anställa ”en sån där” i sin verksamhet.
Vid rekrytering av ny enhetschef tyckte han sig se tydliga tecken
hos Peter – den bäst meriterade. För att ta det säkra före det
osäkra anställer Sven Julia. Diskriminering?
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