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Summary 
The topic of this essay is the prohibition of discrimination on the basis of 
gender, sexual orientation and transgender identity or expression, as 
determined by the 2008 Discrimination Act (2008:567), preliminary work 
and practice. The Discrimination Act collects prohibitions of discrimination 
that previously were scattered across several acts. The purpose was to 
simplify the regulation and strengthen the protection against discrimination. 
To the five existing grounds of discrimination, gender, sexual orientation, 
ethnicity, religion or other belief and disability, two new were added: age 
and transgender identity or expression. 
 
The grounds of discrimination are the basis of the applicability of the 
Discrimination Act. The Act serves as a closed list and the scope of 
protection thus coincides with these groups. In this essay I investigate whom 
the act protects and whom it neglects. Who is considered to be worthy of 
protection in the sense of the Discrimination Act? Moreover, I study how 
the grounds of discrimination have been constructed. How are they defined 
and what demarcations do they suggest? The purpose is to make the norms 
and structures that the regulation rests upon and maintains visible. This is 
done through critical discourse analysis. Trough this method the researcher 
can read the implicit meanings of speech and silence. 
 
The essay rests on a theoretical framework that consists of Michel 
Foucault’s analysis of power, Judith Butler’s and Yvonne Hirdman’s 
theories on gender and Foucault’s, Gayle Rubin’s and Jeffrey Weeks’ 
analyses of sexuality. 
 
In this essay I study the 2008 Discrimination Act, its preliminary work and 
court cases. From these, one can read certain problematic discourses. The 
construction of the discrimination ground gender is based on a view of 
gender as simple and self-explanatory. Thus, the Discrimination Act uses a 
legal definition where gender only means to be a man or a woman. Against 
this background, the new discrimination ground transgender identity or 
expression appears to be something divergent. Its inclusive character clashes 
with the excluding legal definition of gender. Moreover, there is a distinct 
demarcation between the three protected sexual orientations homo-, bi- and 
heterosexuality, and other practices or identities which in the preliminary 
work are said to only be sexual behaviors that arise from the previous ones. 
The construction also excludes those that don’t define their sexual 
orientation, and those who live out their sexuality in other forms than 
monogamous relationships or the aspiration for such relationships. In 
conclusion, it may be questioned whether the Discrimination Act fulfills its 
purpose of counteracting discrimination and promoting equality. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen behandlar förbudet mot diskriminering på grund av kön, 
sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck så som det 
stadgas i 2008-års diskrimineringslag (2008:567), förarbeten och rättspraxis. 
Diskrimineringslagen samlar diskrimineringsförbuden som tidigare varit 
utspridda i flertalet lagar. Syftet var att förenkla lagstiftningen och förstärka 
skyddet mot diskriminering. Till de befintliga fem diskrimineringsgrunderna 
kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning och 
funktionshinder läggs två nya: ålder och könsöverskridande identitet eller 
uttryck. 
 
Diskrimineringsgrunderna utgör basen för diskrimineringslagens 
tillämplighet. Lagens uppräkning utgör en sluten lista och skyddets 
omfattning sammanfaller således med dessa grupper. I den här uppsatsen 
undersöker jag vem som skyddas och vem som faller utanför. Vem anses 
vara skyddsvärd i diskrimineringslagens mening? Vidare studeras hur 
diskrimineringsgrunderna har byggts upp. Hur definieras de och vilka 
avgränsningar innebär de? Syftet är att synliggöra vilka normer och 
strukturer som lagstiftningen bygger på och upprätthåller. Det sker med den 
kritiska diskursanalysen som metod. Genom denna kan forskaren utläsa den 
implicita betydelsen av tal och tystnader. 
 
Arbetet vilar på en teorigrund som utgörs av Michel Foucaults maktanalys, 
Judith Butler och Yvonne Hirdmans teorier om kön samt Foucault, Gayle 
Rubin och Jeffrey Weeks analyser av sexualitet. 
 
I detta arbete studeras 2008-års diskrimineringslag, dess förarbete samt 
rättsfall. Ur dessa kan utläsas vissa problematiska diskurser. Konstruktionen 
av diskrimineringsgrunden kön baseras på en syn på kön som enkelt och 
självklart. Således används en legaldefinition där kön enbart sägs vara att 
vara man eller kvinna. Mot denna bakgrund framstår den nya 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck som något 
avvikande. Dess inkluderande karaktär är ett avbrott mot könets 
exkluderande legaldefinition. Vidare sker en tydlig avgränsning mellan de 
tre skyddade sexuella läggningarna, homo-, bi- och heterosexualitet, och 
övriga praktiker eller identiteter som i propositionen påstås vara endast 
sexuella beteenden som har sin grund i de tidigare. Konstruktionen utesluter 
vidare de som inte har eller definierar sin sexuella läggning och de som 
lever ut sin sexualitet i andra former än monogama relationer eller strävan 
efter sådan. Sammanfattningsvis kan ifrågasättas om diskrimineringslagen 
lever upp till sitt syfte att motverka diskriminering och främja jämställdhet 
och likabehandling. 
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Förord 
Till mamma och pappa. Till lillebror och lillasyster. Till farmor. Till familj 
och vänner. Till lärare och föreläsare. Till kärleken. Till allt som är fint. 
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diskriminering 
DiskL   Diskrimineringslag (2008:567) 
DO   Diskrimineringsombudsmannen 
EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 

EG Europeiska Gemenskapen 
EU Europeiska Union 
EUD EU-domstolen 
FL Föräldraledighetslag (1995:584) 
HD Högsta Domstolen 
HomO Ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell 
läggning 

HovR Hovrätten 
ILO International Labour Organization 
IVF In vitro fertilization 
JämL Jämställdhetslag (1979:1117) samt 

Jämställdhetslag (1991:443) 
JämO Jämställdhetsombudsmannen 
NJA Nytt Juridik Arkiv 
Prop Proposition 
Reg Regeringen 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
På ett föredrag om feminism påstod föreläsaren att män inte förtrycker andra 
män.1 Uttalandet sätter fingret på en okunskap om hegemonier, genus och 
intersektionalitet. Det visar upp en syn på makt som enkel, förtryckande och 
nedåtgående. Samtidigt säger uttalandet att kön är den enda relevanta 
faktorn. Den här uppsatsen kommer att handla om det som förbises i 
uttalandet och vad som händer när lagstiftaren gör detsamma. 
 

För den vida övervägande majoriteten av samhällets medlemmar ter sig 
homosexualiteten som en avart av det sexuella livet och dess yttringar verka i 
likhet med andra perversiteter på könsdriftens område frånstötande och 
uppväcka känslor av ovilja och avsmak.2 

 
Det konstaterades i en av de tre utredningarna som behandlade den 
”samhällsfarliga homosexualiteten”3 och föranledde dess avkriminalisering. 
En lagändring som bland annat orsakades av straffbudets bristande 
effektivitet.4 Dessa föreställningar framstår för de flesta idag som förlegade, 
förtryckande och felaktiga. Men om lagstiftaren för 70 år sedan kunde göra 
fel genom att framföra sin tids accepterade normer – vad säger att dagens 
lagstiftare inte kan göra detsamma? Den här uppsatsen ämnar att undersöka 
vilka normer, föreställningar och konstruktioner som 2008-års 
diskrimineringslag (2008:567) bygger på samt producerar och reproducerar i 
syfte att se vilka effekter de får för de grupper lagstiftningen skyddar och för 
de som faller utanför tillämpningsområdet. 
 
2009 trädde den nya DiskL i kraft. Den ersätter de tidigare lagarna mot 
diskriminering5 och samlar förbuden i en lag. Syftet var att förenkla 
lagstiftningen och förstärka skyddet mot diskriminering.6 I lagen läggs två 
nya diskrimineringsgrunder, ålder och könsöverskridande identitet eller 
uttryck, till de befintliga fem: kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller 
annan trosuppfattning och funktionshinder.7 Lagens skydd konstrueras kring 
dessa faktorer, vilka ofta behandlas som självklara, men vad utgör dessa 
                                                 
1 Föredrag på Smålands Nation. 
2 SOU 1941:32 s. 13. 
3 SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna 
för särskilda brott m.m. utarbetad inom justitiedepartementet, SOU 1941:3 Åtgärder för 
bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar, av Alfred Petrén samt SOU 
1941:32 Strafflagsberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder 
mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar. 
4 SOU 1941:32 s. 14. 
5 Jämställdhetslagen (1991:443), Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder, Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt Lagen 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
6 Prop. 2007/08:95 s. 84. 
7 1 kap. 1§ DiskL. 



 6 

grupperingar? Var går deras gränser? Den här uppsatsen kommer att 
fokusera på diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck samt sexuell läggning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
DiskL syftar till att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter”8. Den ämnar således att verka för att uppnå 
jämställdhet och likabehandling. I den här uppsatsen studerar jag huruvida 
lagstiftningen lever upp till detta syfte. Ett genus- och 
likabehandlingsperspektiv anläggs på DiskL genom att dess uppfattningar 
om kön, genus och sexualitet analyseras. Jag kommer att diskutera DiskL:s 
konstruktion av kön, genus och sexualitet och dess effekter. Jag vill 
problematisera det skydd som DiskL innebär. Genom att kritiskt granska 
lagstiftningen belyses dess normativa verkan. Det sker genom att undersöka 
vilka lagstiftningens diskurser,9 det vill säga specifika sätt att tala kring ett 
område (se vidare kap. 2.2 och 3.1), är och hur de är konstruerade. Vad 
finns bakom lagstiftningen och vilka idéer har format den? Jag undersöker 
hur skyddet mot diskriminering har byggts upp och vilka idéer den valda 
konstruktionen reproducerar. Vilka föreställningar, normer, diskurser, 
hegemonier och maktförhållanden signalerar lagstiftaren? Vilken mening 
producerar lagstiftaren? Lagstiftningen utgår från vissa fastslagna 
grupptillhörigheter – hur har lagstiftaren valt att definiera dessa? Denna 
fråga är relevant i två hänseenden. För det första ur strikt juridisk hänsyn 
eftersom kopplingen till en diskrimineringsgrund är ett av de rekvisit som 
måste vara uppfyllda för att diskriminering ska föreligga.10 
Gränsdragningen blir således relevant i fråga om lagens tillämpning. 
 
För det andra är gränsdragningen om vem som omfattas av skyddet mot 
diskriminering samt de normer som dessa gränser reproducerar väsentlig ur 
ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Den definition som lagstiftaren 
väljer är både en avbild av samhällets diskurser, praktiker och normer och 
skapar dem. Det sker således en växelverkan mellan lagstiftningen och 
samhällets föreställningar kring (socialt acceptabla) kön och sexualitet. Jag 
ämnar att belysa dessa meningsskapande processer. Det sker genom att 
undersöka vilka normer som lagstiftningen bygger på och förutsätter, och 
vad dessa får för effekter. Med effekter avses de diskursiva i form av 
produktion och/eller reproduktion av exempelvis maktförhållanden. Med 
andra ord lyfts såväl normer som har påverkat lagstiftningen och dess 
utformning som normer som skapts, återskapats eller påverkats av 
lagstiftningen fram. Rätten betraktas som en del av samhället och dess 
diskurser, och analyseras utifrån dem. Diskurserna kan således sammanfalla 
eller skilja sig åt. För att kunna poängtera detta visas samhällets diskurser i 
form av olika teorier, men även gnom analyser av icke-rättsligt material i 
rättsliga kontexter. Det medför att även sådant material som inte har någon 

                                                 
8 1 kap. 1§ DiskL. 
9 Se Jorgensen, 2002, s. 66f. 
10 1 kap. 4§ DiskL. 
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rättslig inverkan, såsom parternas talan i domar, kommer att analyseras. För 
att genomföra undersökningen används den kritiska diskursanalysen som 
metod. Därigenom besvaras frågor om vad kön, genus och sexualitet är i 
DiskL:s kontext. Vad inkluderas i diskrimineringsskyddet och varför? Vad 
synliggörs och vad osynliggörs? Vad normaliseras och vad görs till 
avvikande? 
 
I mitt arbete begränsas frågeställningarna till diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande uttryck eller identitet samt sexualitet. Jag undersöker 
varför könsöverskridande identitet eller uttryck har tillkommit som en egen 
diskrimineringsgrund och vilka situationer den ämnar att fånga upp. Hur 
avskiljs och förhåller sig kategorin till grunden kön? Vidare diskuteras 
begreppet könsöverskridande. Vad innebär det och vad är det som 
transcenderas? Kräver begreppet en avvikelse från ett kön/genus som ses 
som norm och normalt, och hur fastställs ett sådant? Jag vill även belysa 
frågan om var skillnaden mellan en identitet och ett uttryck ligger. Finns det 
i DiskL en gräns mellan praktik och vara? Om en sådan finns – vilka följder 
får detta för den rättsliga hanteringen, exempelvis vid bevisvärdering? 

1.3 Avgränsningar 
Som tidigare nämnts behandlar arbetet enbart diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning, med 
anledning av dess omfång i tid och längd. 
 
Med hänsyn till examensarbetets arbetsrättsliga inriktning kommer i första 
hand diskriminering på arbetsmarknadens område att behandlas (jämför med 
DiskL:s breda tillämpningsområde). De delar av rättskällorna som behandlar 
diskrimineringsgrunderna, deras definitioner och gränser i allmänhet 
kommer att användas. Vad gäller frågorna om graviditet och transsexualism 
är de av sådan karaktär att de oundvikligen är sammanbundna med det 
socialrättsliga fältet. Detta öppnar upp uppsatsens område något. 
 
Den främsta avgränsingen i min uppsats består av urvalet av material som 
analyseras med den kritiska diskursanalysen. Detta diskuteras vidare i kap. 
2.3. 

1.4 Introduktion till metod och material 
För att kunna besvara de frågeställningar som tidigare framförts krävs två 
skilda metoder. För de frågor som rör den gällande rätten, dess tillämpning 
och rättsliga implikationer används den rättsdogmatiska metoden (se kap. 
2.1). I korthet är denna metod ett sätt att systematisera rätten utefter vissa 
förutbestämda rättskällor. Genom att undersöka lagstiftning, förarbeten, 
domar och doktrin (bestående av främst rättsvetenskaplig litteratur eller 
myndighetsuttalanden) kan rättsläget inom en viss fråga fastställas. Denna 
metod är dock otillräcklig vad gäller frågor kring makt, normer och 
diskurser. I syfte att undersöka frågor kring gällande rätts implikationer 
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bortom de rent rättsliga används en annan typ av textanalys, i detta fall den 
kritiska diskursanalysen (se kap. 2.2). Genom att texten sätts i förhållande 
till vissa samhällsproblem kan den analyseras i ett större perspektiv där det 
som osynliggörs lyfts fram, det som tystas uttalas och det som sägs plockas 
isär och byggs upp på nytt. 
 
Det material som används för att finna och systematisera den gällande rätten 
används, efter de avgränsningar som nämnts i kap. 1.3, som ramen för den 
följande analysen. Urvalet av rättsfall presenteras i kap. 2.3. 

1.5 Positionering 
Den diskursanalys som redovisas nedan utgör min queerfeministiska11 
tolkning av tal och tystnader i diskrimineringsrättens rättskällor. Min 
läsning och analys av dem baseras på de teorier som jag redovisar. Den bör, 
som allt annat, inte ses som en objektiv sanning, eller ett försök till en 
sådan. Det är mitt urval av material, mina frågeställningar och mina 
tolkningar. Genom det här kapitlet som ämnar att tydliggöra detta hoppas 
jag undvika vad Donna Haraway kallar för ”the god-trick”. The god-trick är 
ett osynliggörande av författaren/forskaren och de val och tolkningar som 
denna har gjort. Följden blir en text som gör anspråk på objektivitet och 
neutralitet.12 Min egen position förstås bäst genom den nedan presenterade 
teoridelen. Det bör dock tilläggas att även min egen upplevelse av mitt kön 
och dess uttryckssätt som socialt konstruerat och performativt i likhet med 
Butlers idéer (se kap. 3.4) samt min ovilja att definiera min sexualitet efter 
kön är relevanta för att kunna granska mitt arbete kritiskt. 

1.6 Ordval 
Detta avsnitt avser att redogöra för väsentliga avvägningar vad gäller ordval. 
Detta sker med utgångspunkt i att språket inte har en fast mening, men 
samtidigt bär diskurser och normer (se kap. 3.1). Begreppen ”könsbyte” 
samt ”könskorrigering” behandlas i kap. 5.3. Diskurs och epistem behandlas 
i kap. 3.1.  
 
Jag väljer att använda mig av lagstiftaren när jag åsyftar 
lagstiftningsorganet. Genom mitt ordval hoppas jag synliggöra subjekten 
bakom organet samt tydliggöra deras subjektivitet. 
 
Jag kommer att i texten sätta ”transpersoner” inom citationstecken. Detta för 
att belysa maktrelationen och avvikandeförklaringen i begreppet. 
”Transpersoner” betecknas som personer som upplever sig födda i fel kön 
eller vars uttryck inte sammanfaller med normer för det biologiska könet. 
Jag kommer även att använda mig av begreppet ”cispersoner” för att 
beteckna motsatsen, det vill säga personer som upplever sig som födda i rätt 

                                                 
11 Se kap. 3.4 för närmre innebörd. 
12 Haraway i Harding, 2004, s. 87. 
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kön och vars uttryck sammanfaller med normen för det könet.13 Syftet med 
detta är att inte ytterligare befästa en ”vi och de Andra”-relation. Att enbart 
särskilja ”transpersoner” från personer utan närmre beteckning får de 
föregående att framstå som en avvikelse från det normala och osynliggör 
normen. 
 
Jag kommer att använda mig av begreppet kön på två sätt: dels på der 
traditionella sättet som betecknande för den biologiska uppdelningen man-
kvinna, dels som samlingsnamn för begär och praktiker. Den senare följer 
Michel Foucaults användning och kommer endast att användas i de kapitel 
där hans teorier behandlas i syfte att inte skapa glidningar mellan min 
framställning och Foucaults mening. 

1.7 Tidigare forskning 
Diskrimineringsrätten som juridiskt forskningsämne har i förstahand kretsat 
kring den arbetsrättsliga regleringen, men går i allt högre grad mot att 
behandla problemställningar inom de andra samhällsområden som 
diskrimineringslagstiftningen berör. Detta sammanfaller med den utveckling 
som har skett inom rättsområdet. Forskningen har i flertalet fall visat att 
effektiviteten hos förbudet mot diskriminering på grund av kön är bristande 
samt att det tvärtemot sitt syfte upprätthåller den könsmaktsordning som det 
vill bryta ner.14  
 
I sin studie av jämställdhetslagstiftningens utveckling i Europa 1945-2004 
visar Bob Hepple hur diskursen kring jämlikhet i arbetslivet kan delas in i 
fyra olika faser. Den första var en del av efterkrigstidens diskrus kring 
mänskliga rättigheter. Innan dess menar han att jämlikhetsdiskursen som 
formats kring exempelvis allmän rösträtt inte existerade rörande 
arbetslivet.15 Synen på jämlikhet som en mänsklig rättighet, tillsammans 
med behovet av att rätta till och främja sig från de strukturer som ansågs 
möjliggöra kriget, gav upphov till internationella konventioner och 
nationella förändringar.16 I slutet av 1950-talet övergår diskursen till att 
handla om formell jämlikhet och likabehandling. Denna kodifierades genom 
likalönelagstiftning och diskrimineringsförbud.17 Den formella jämlikheten 
misslyckades att skapa en fullvärdig jämställdhet, vilket föranledde ett fokus 
på den materiella jämlikheten från mitten av 1970-talet. Här synliggörs de 
ojämlika effekterna av de till synes neutrala och objektiva föreskrifterna och 
behandlingarna på arbetsmarknaden. Det leder fram till exempelvis aktiva 
åtgärder och förbud mot indirekt diskriminering.18 De senaste 15 åren har 
jämlikhetsdiskussionen formats kring makthierarkierna och försöker, istället 

                                                 
13 Från RFSL:s begreppslista, www.rfsl.se/?p=410, 2012-06-15. 
14 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 196ff. 
15 Hepple, 2010, s. 129. 
16 Hepple, 2010, s. 131-134. 
17 Hepple, 2010, s. 134-146. 
18 Hepple, 2010, s. 146-154. 

http://www.rfsl.se/?p=410
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för att avhjälpa det ojämlika systemets effekter, komma till rätta med dess 
orsaker med hjälp av exempelvis gender mainstreaming.19 
 
Genusvetenskapliga perspektiv på juridik är numera relativt vanligt, så även 
diskursanalys som angreppssätt. I Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk 
analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp använder Ulrika 
Andersson sig av metoden i syfte att synliggöra normer om kön och 
sexualitet vid sexualbrott. Även Monica Burman använder diskursanalys för 
att visa hur föreställningar kring kön verkar inom straffrättens område. 
Diskursanalys är dock inte begränsad, varken till det straffrättsliga ämnet 
eller till analyser av kön. I Eva Nilssons Barn i rättens gränsland. Om 
barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd används metoden för att 
visa hur barns utsatthet förminskar dem som autonoma individer. 
 
Michele Grigolos Sexualities and the ECHR: Introducing the Universal 
Sexual Legal Subject visar hur homosexualitet i Europadomstolens domar 
har formats som en stabil identitet och som en motpol till heterosexualiteten. 
Genom en historisk genomgång av domarna som behandlar homosexualitet i 
förhållande till EKMR, främst art 8 om rätten till privatliv och 
diskrimineringsförbudet i art 14, synliggörs hur den homosexuella 
identiteten har framställts som en naturlig och konstant essens i syfte att få 
tillgång till dessa rättigheter. Den homosexuella görs till den Andra och en 
maktrelation befästs.20 Grigolo föreslår att denna konstruktion ska brytas 
genom att skyddet formas kring alla sexuella identiteter och utlevelsen av 
dem, utan att de särskiljs från varandra.21 
 
I sin avhandling i historia, Begärets lagar. Moderna statliga utredningar 
och heteronormativitetens genealogi, applicerar Sara Edenheim en 
genealogisk metod på nio SOU:er som rör kön, genus och sexualitet.22 
Dessa bär, i varierande grad drag av heteronormativitet. Kön och den 
sexuella läggningen behandlas som fast identiteter och självklara 
uppdelningar.23 Avvikelser från detta framställs som ett misslyckande som 
måste anpassas och rättas till.24 

1.8 Disposition 
I examensarbetets andra kapitel beskrivs de två metoderna som används. 
Metoderna kommer att teoretiseras och den verklighetsuppfattning som de 
bygger på belysas. Det sker i syfte att visa att metoderna, och valet av dem, 
inte är objektiva. Processen som metoderna innebär presenteras i detalj och 
det material som används beskrivs närmre. 

                                                 
19 Hepple, 2010, s. 154-160. 
20 Grigolo, 2003, s. 1024ff. 
21 Grigolo, 2003, s. 1039ff. 
22 SOU 1935:68, SOU 1941:32, SOU 1968:28, SOU 1984:63, SOU 1993:68, SOU 1995:15, 
SOU 2001:10, SOU 2001:39 samt Statens Folkhälsoinstitut 2002 
Föreställningar/Vanföreställningar – allmänhetens attityder till homosexualitet. 
23 Edenheim, 2005, s. 107ff. 
24 Edenheim, 2005, s. 90ff samt s. 103ff. 
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Det tredje kapitlet behandlar de teoretiska utgångspunkterna. Inledningsvis 
presenteras vissa ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som får 
relevans för arbetets genomförande och slutsatser. Därefter diskuteras 
Foucaults syn på makt som tillämpas och min egen uppfattning av 
förhållandet mellan makt och lagstiftning. Butlers teori om kön samt Jeffrey 
Weeks och Foucaults om sexualitet presenteras. Dessa 
socialkonstruktivistiska teorier utgör grunden för den kommande analysen. 
 
Uppsatsens fjärde kapitel fastställer övergripande den gällande rätten. 
Lagens uppbyggnad och syfte samt diskrimineringsbegreppet diskuteras 
vidare. 
 
I de femte och sjätte kapitlen beskrivs den rättsliga regleringen rörande 
diskrimineringsgrunderna som behandlas i respektive kapitel. Vidare 
presenteras referat av rättsfallen som valts ut och det sätt på vilket de talar 
om kön och det så kallat könsöverskridande respektive det sexuella och den 
sexuella läggningen. Därefter följer en diskursanalys av detta med 
genusvetenskapliga och arbetsrättsliga reflektioner. Fokus läggs på 
föreställningarna som föranlett lagstiftningens utformning och 
rättstillämpningen samt föreställningarna som uppkommer därav. 
 
Uppsatsen avslutas i en diskussion som dels ämnar att sammanfatta de 
analysresultat och reflektioner som tidigare framställts, dels syftar till att 
binda dem samman i ett större perspektiv. I kapitlet lyfts även andra möjliga 
rättsliga lösningar i syfte att ge ett perspektiv på rätten där den inte 
behandlas som det enda möjliga/rätta sättet att reglera. 
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2 Metod och material 
Det här kapitlet ämnar att diskutera de två metoderna som jag har valt för 
denna uppsats och vilka teoretiska implikationer dessa val oundvikligen 
medför. Varje metod som appliceras innebär ett vistt tillskrivande av en 
särskild verklighetsuppfattning. Diskursanalysen och den rättsdogmatiska 
metoden är inga undantag. Det innebär att metoddiskussionen inleds med en 
beskrivning av den teoretiska ram metoderna fastslår. Därefter beskrivs den 
arbetsprocess som metoden utgör och avslutningsvis diskuteras de urval av 
material som gjorts. 

2.1 Den rättsdogmatiska metoden 

2.1.1 Den rättsdogmatiska metoden som teori 
Inledningsvis vill jag börja med att konstatera att förhållandet mellan den 
rättsdogmatiska metoden och den kritiska diskursanalysen inte ska förstås 
som om den föregående är objektiv och den senare baseras på subjektiva 
tolkningar. Den rättsdogmatiska metoden består också alltid av tolkningar, 
gjorda av forskaren själv eller av rättskällorna. Vidare är rätten i sig baserad 
på normer (se kap. 3.3) vilket gör att rättsvetenskapen oundvikligen är 
normativ.25 
 
En av de grundläggande teoretiska utgångspunkterna för den 
rättsdogmatiska metoden är dess rättspositivistiska syn. Den rättsdogmatiska 
metoden bygger på en syn på rätten där svaren på juridiska frågor finns i 
vissa på förhand utpekade rättskällor. Metoden används i syfte att fastställa, 
systematisera och tolka den gällande rätten. Rättskälleläran, som utgör 
materialvalet, är av största vikt i metoden. I denna anses ingå lagstiftning, 
förarbeten, praxis och doktrin.26 Det medför att den rättsdogmatiska 
metoden är en rättspositivistisk metod, det vill säga att den bygger på teorier 
om att rättsregler enbart är rättsregler om de har kodifierats genom 
rättskällorna.27 En motsatt tanke framförs genom naturrätten som menar att 
rättsregler till sin karaktär ska vara moraliskt goda. Det skulle medföra att 
rättskällorna prövas gentemot moralen som är den högsta källan.28 Även 
inom den rättsdogmatiska metoden kan rätten prövas utefter dess 
implikationer som inte nödvändigtvis är rättsliga. Skillnaden består i att 
detta är en tolkning eller ett perspektiv på rätten inom den rättsdogmatiska 
metoden, medan det utgör själva rätten ur ett naturrättsligt perspektiv. 
 
Ytterligare ett karaktäriserande drag hos metoden är dess täta 
sammankoppling till den praktiska juridiken.29 Metoden används såväl inom 
                                                 
25 Christensen enligt Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 97f. 
26 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 91. 
27 Dahlman, 2010, s. 15. 
28 Dahlman, 2010, s. 103. 
29 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 91-94. 
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rättsvetenskapen som i rättstillämpningen. Detta medför att metoden för att 
tillämpa rätten i specifika fall och i abstrakta termer i princip är densamma. 
Denna konstruktion förutsätter att de bägge tillämpningarna har en samsyn 
vad gäller rättskälleläran. Det medför också att rättsvetenskapen alltid har en 
praktisk förankring. 

2.1.2 Den rättsdogmatiska metodens 
arbetsprocess 

Den rättsdogmatiska metoden utgår som nämnts från vissa på förhand 
utpekade rättskällor. Dessa varierar mellan rättssystem, rättsområde och 
problemställning. De tidigare exemplifierade källorna är således enbart en 
sammanfattning av det svenska rättssystemets rättskällor. Likaså läggs olika 
vikt vid de olika källorna i olika fall. Därtill bygger EU-rätten och 
internationella konventioner på andra rättskälleläror vilket gör att materialet 
anpassas därefter. 
 
Den rättsdogmatiska metoden är således inte densamma för alla jurister som 
tillämpar den, baserat på varierande rättskälleläror. En självklar anledning 
till en sådan variation är att systemet av rättskällor ter sig olika i olika 
länder, dels baserat på olika rättssystem, dels med anledning av att olika vikt 
läggs vid olika källor. Variationen finns även mellan olika rättsområden och 
inom dem. Olika problemställningar kräver olika metoder inom 
rättskälleläran. Inom den svenska normativa rättskälleläran har 
lagstiftningen, förarbeten, praxis och viss form av litteratur konstruerats som 
rättskällor. Detta arbete är förlagt inom det arbetsrättsliga området. I detta 
används alla förutnämnda källor i den rättsdogmatiska metoden. Till dessa 
tillkommer kollektivavtal som rättskälla. Denna framställning är dock sedan 
Sveriges medlemskap i EU inte helt korrekt. EU-rätten flyter in i den 
svenska rätten som ett överordnat system, i vissa fall även utan 
implementering. Således måste även den EU-rättsliga rättskälleläran 
presenteras. EU-rätten består av primärrätt i form av fördrag; sekundärrätt 
genom direktiv, förordningar, beslut, rekommendationer och yttranden samt 
EUD:s rättspraxis. Även internationella avtal som ingås av EU som 
gemenskap samt mellanstatliga avtal utgör gällande rätt. Som märks ses 
vanligen inte förarbeten som en rättskälla. Dock anses förarbetsliknande 
introduktioner (preambeln) som har sammanfogats med lagstiftningen 
utgöra en del av den gällande rätten. 
 
Rättsvetenskapen består dock inte enbart av att fastställa, systematisera och 
tolka den gällande rätten. I den kan även ingå angreppssätt som delas av 
andra samhällsvetenskapliga discipliner.30 I denna studies fall sker så med 
anledning av den rättsdogmatiska metodens otillräcklighet att besvara mina 
frågeställningar. Metoden besvarar hur den gällande rätten är formad, men 
inte vilka idéer den är formad av. Eftersom rättskällorna inte alltid ger 
explicita svar på den senare frågan krävs andra former av textanalys än den 
rättsdogmatiska metoden för att utläsa de implicita svaren. Exempelvis kan 

                                                 
30 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 97. 
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genom den rättsdogmatiska metoden konstateras att kön i DiskL:s mening är 
de två kategorierna man och kvinna, men orsakerna därtill och dess 
diskursiva verkningar kräver en annan metod för att finnas. 

2.2 Kritisk diskursanalys 

2.2.1 Kritisk diskursanalys som teori 
Diskursanalysen fokuserar på produktion av mening. Den tar sikte på 
språkets användning och synliggör sociala konstruktioner, normer och 
mönster.31 Språket antas inte vara ett neutralt verktyg. Det formar 
verkligheten och verkligheten språket.32 ”[T]he language available to people 
enables and constrains not only their expression of certain ideas but also 
what they do.”33 All användning av språket är således inskränkt genom att 
det endast finns visa möjliga diskurser inom ett epistem34. Därmed kan och 
bör användingen av språket analyseras. Det bör dock beaktas att inte heller 
den som utför diskursanalysen kan ställa sig utanför epistemet. Således 
poängteras metodens subjektivitet, både i förhållande till det rådande 
epistemet och till den enskilde forskarens övertygelser.35 Synen på språket 
baseras på en verklighetsuppfattning där ”no neutral single truth is 
possible”36. Alla anspråk på sanningar är alltid subjektiva, relativa och 
situerade (se även kap. 3.1.).37 
 
Antonio Gramscis begrepp hegemoni betecknar maktstrukturer som baseras 
på ”consent rather than coercion”38. Maktrelationer som resultatet av 
samtycke och acceptans och upprätthålls genom diskurser, inte dominans 
(se vidare kap. 3.1-3.3). Diskurser är kunskapssystem, representationer och 
producenter av kunskap samt praktiker. Mångfalden av diskurser 
positioneras i förhållande till varandra. Vissa utgör gängse synen, andra 
marginaliseras, men de är alltid föränderliga. Diskurserna hänger alltid ihop 
som i en väv och på samma sätt förhåller sig alltid texter till varandra. De 
befinner sig i en kedja av tidigare texter och är reaktioner på varandra. Julia 
Kristeva kallar detta intertextuality.39 En utgångspunkt för den kritiska 
diskursanalysen är således att allt, texter, diskurser, praktiker och 
föreställningar, hänger ihop med varandra. Företeelser existerar inte 
ensamma i ett vakuum – inte heller lagstiftningen. 

                                                 
31 Wetherell m. fl. i Wetherell m. fl., 2001, s. i. 
32 Jorgensen, 2002, s. 61. 
33 Taylor i Wetherell m. fl., 2001, s. 9. 
34 Gränserna för vad som får sägas, tänkas och göras och inte får sägas, tänkas eller göras i 
ett samhälle under en viss tidsperiod. Summan av de diskurser och praktiker som verkar, se 
Johansson i Foucault, 2002, s. 30f. 
35 Taylor i Wetherell m. fl., 2001, s. 10 samt s. 16f. 
36 Taylor i Wetherell m. fl., 2001, s. 12. 
37 Taylor i Wetherell m. fl., 2001, s. 12. 
38 Fairclough i Wetherell m. fl., 2001, s. 232. 
39 Fairclough i Wetherell m. fl., 2001, s. 233. 
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2.2.2 Kritisk diskursanalys som metod 
Kritisk diskursanalys tar sin utgångspunkt i ett samhällsproblem och i hur 
språket relaterar till problemet. Genom att den kritiska diskursanalysen tar 
sikte på både språket och samhällsproblemet, och dialektiken däremellan 
kan forskaren röra sig mellan olika vetenskapliga discipliner.40 Som språk 
förstås inte enbart tal, vilket kan förekomma såväl talat som skriftligt. 
Istället används begreppet semiosis. ”Semiosis is meaning-making trough 
language, body language, visual images, or any other way of signifying”41. 
Kort sagt omfattas alla sätt att skapa och uttrycka mening eller betydelse 
mellan människor. Noterbart är att även tystnader avses eftersom också de 
överför någon form av information. I den juridiska kontexten blir olika typer 
av semiosis relevanta beroende på forum. Den skriftliga informationen i 
form av lagstiftning, domar, förarbeten och doktrin, eller bristen på 
densamma, är den vanligaste formen för kommunikation från rättens 
instanser. Vad gäller rättsfall är detta till viss del problematiskt eftersom de 
bygger på möten med människor som uttryckt sig på andra sätt än med ord. 
För att kunna göra en analys som täcker den formen av semiosis krävs 
närvaro i rättssalen. Eftersom så inte sker i mitt arbete är det det skriftliga 
talet och tystnaden som står i centrum för min analys. 
 
I sin beskrivning av den kritiska diskursanalysen delar Norman Fairclough 
in processen i fem steg. Det första steget fokuseras på fastställandet av ett 
samhällsproblem som forskaren vill förändra. För mig är utgångspunkten att 
kön och sexualitet är socialt konstruerade, men vanligen tolkas som naturligt 
givna. Det innebär att jag vill studera hur lagstiftningen behandlar dessa 
fenomen. Eftersom Fairclough ser varje talehandling som ett tal, en 
diskursiv praktik och en social praktik cirkulerar analysen kring dessa. 
Samhällsproblemet analyseras med avseende på lingvistik, diskursens 
ordning och samhällets konstruktion samt relationen dem emellan. Den 
lingvistiska analysen fokuserar på språkets användning (grammatik, stilistik, 
ordval och textens stämning), transivitet (det vill säga agens; sättet som 
händelser binds samman med objekt eller subjekt42) och modalitet (hur 
författaren inkluderar sig själv i texten).43 
 
Lagstiftningen, rättsfallen och förarbetet kommer att diskuteras utifrån det 
språk som används kring diskriminering, främst med fokus på texternas 
ordval. Den stilistik som juridiska texter generellt grundar sig på kommer 
således inte att diskuteras i sig. Enbart eventuella avsteg från ett traditionells 
juridiska förhållningssätt till texten kommer att lyftas fram, något som även 
gäller författarens förhållande till sin text. 
 
Vad gäller agensen är detta en viktig utgångspunkt för maktförhållanden, 
förklaringsmodeller och skuldfrågor. Agensen blir främst relevant i analysen 
av rättsfall samt exempel som ges i övriga rättskällor. 
                                                 
40 Fairclough i Wetherell m. fl., 2001, s. 229f. 
41 Fairclough i Wetherell m. fl., 2001, s. 229. 
42 Här frågas således vem som agerar och mot vem eller vad. 
43 Jorgensen, 2002, s. 83f. 
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I det tredje steget analyseras diskursens ordning vilken är summan av de 
olika diskurser och genrer som binds samman kring samhällsproblemet. 
Intertextuella kedjor och interdiskursivitet (textens blandning av diskurser), 
hur texten produceras och hur den konsumeras blir viktiga utgångspunkter.44 
För denna del av analysen kommer olika diskurser, delvis med hjälp av de 
som presenteras i kap. 3, men även andra teorier som presenteras under 
analysen, att lyftas fram för att närstuderas. Häri är även diskurser som 
uteslutits ur rättskällorna relevanta. Slutligen analyseras talhandlingarna i 
förhållande till samhällets konstruktion. För att kunna kontextualisera krävs 
samhällsteorier.45 
 
De problem som forskaren har utpekat i detta steg ska därefter analyseras i 
förhållande till samhällets struktur. Med detta menas att de ska placeras in i 
sitt sammanhang på så vis att samhällets ”behov” av dem poängteras. 
Genom att fokusera på de motsättningar och luckor som finns inom 
systemet kan forskaren finna möjligheter att utvidga eller förändra epistemet 
för att i det fjärde steget försöka hitta vägar kring problemen. Samhällets 
behov och möjliga förändringar kommer att diskuteras i den avslutande 
reflektionen. Denna liknar i den juridiska kontexten de traditionella 
juridiska de lege lata – de lege ferende-diskussionerna. 
 
Det sista steget går ut på att forskaren analyserar och kritiskt granskar 
processen i de tidigare stegen. I detta blir forskarens reflexivitet, det vill 
säga förmågan att sätta fingret på sin egen situation, position och teorier 
samt förstå hur dessa har påverkat arbetet, relevant för en välgjord 
diskursanalys.46 Det är en av anledningarna till kap. 1.5 rörande min 
positionering. I övrigt kommer inte min egen analys av mitt arbete att 
redovisas i denna uppsats. 
 
Mitt fokus har främst legat på vad de rättsliga källorna säger och vilka 
strukturer detta upprättar. Min analys ska inte förstås som en direkt 
tillämpning av Faircloughs metod. Snarare är det en utgångspunkt för 
utformningen av min egen variation samt en teorigrund. I själva verket 
krävs en anpassning utefter material, samhällsproblem och 
frågeställningar.47 Analysen ordnas i kap. 5-6 efter tema, inte efter de olika 
stegen. 

2.3 Material och urval 
Som nämnts styr den rättsdogmatiska metoden urvalet av material genom 
den utpekande rättskälleläran. Omfattningen av materialet baseras på 
forskarens problemställning. För denna uppsats är syftet att fastställa en 
översikt av diskrimineringsrättens område samt att fördjupat behandla 

                                                 
44 Jorgensen, 2002, s. 81f. 
45 Jorgensen, 2002, s. 69 samt s. 86f. 
46 Fairclough i Wetherell m. fl., 2001, s. 236-239. 
47 Jorgensen, 2002, s. 76. 
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regleringen av de tre utvalda diskrimineringsgrunderna. Materialet till den 
rättsdogmatiska delen av studien hämtas från både svensk rätt och EU-rätt. 
 
Även materialet som används för den kritiska diskursanalysen utpekas av 
den rättsdogmatiska metoden – en naturlig avgränsning till följd av  
frågeställningarnas koppling till den gällande rätten. Efter att den rättsliga 
kontexten har utpekats av lagstiftning, förarbete och rättstillämpning 
närstuderas delar av dessa genom den kritiska diskursanalysen. Med 
anledning av metodens omfattning krävs för detta arbete en avgränsning av 
detta material. För uppsatsen har 2008-års DiskL:s ordalydelse och Prop. 
2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering valts ut. Vad gäller 
rättsfallen har ett tidsbegränsat urval skett. I första hand har arbetsrättsliga 
domar från AD som meddelats efter 2009 fram till 2011 valts ut. Så har 
skett med alla domar som behandlar diskriminering på grund av kön. Med 
anledning av att diskriminering på grund av sexuell läggning inte under den 
tidsperioden har behandlats av AD har för denna grund urvalet utvidgats till 
att omfatta alla publicerade domar som DO, eller ombudsmannainstituten 
som föregått den, fört under denna tid. Sammanfattningsvis analyseras 
2008-års DiskL, dess proposition och utvalda rättsfall. Det sker tillsammans 
med den konstruktion som den gällande rätten som helhet utgör. 



 18 

3 Teoretiska ramar 

3.1 Bakgrund 
The pretense that science is objective, apolitical and value-neutral is 
profoundly political – it obscures the political role that it plays in 
underwriting the existing distribution of power in society. Science always 
operate in somebody’s interest.48 

 
Den här uppsatsen utgår från att allt är resultatet av sociala konstruktioner 
och påverkan. Allt som vi tror oss veta något om är i själva verket skapat, 
resultatet av yttre påverkan, av diskurs och praktik. Det innebär att den 
kunskap som vi besitter om ett visst fenomen enbart är situerad. Den 
befinner sig alltid i förhållande till samhällets normer, strukturer och 
system. Det gör att objektivitet blir illusorisk. Objektivitet kan inte existera 
eftersom inget går att veta. De ontologiska svaren kan inte hittas eftersom de 
inte kan frigöras från den sociala konstruktionen. Arbetet tar således 
utgångspunkt i en socialkonstruktivism. 
 
I denna har språket en central roll. Det är härigenom som betydelse kan 
överföras, skapas, återskapas och omformas. Det ger en inblick i den 
situerade kunskapen och de rådande föreställningarna, maktrelationerna och 
praktikerna. Språket formar verkligheten, och verkligheten formar språket. 
Det är således inte neutralt och därmed kan och bör det undersökas, vilket 
sker genom en diskursanalys. 
 
Två begrepp som är centrala för arbetet är diskurs och epistem. De har 
tidigare beskrivits kortfattat. Begreppen har flertalet definitioner, vilket kan 
göra dem något svårhanterliga. I min uppsats används begreppet diskurs för 
att poängtera sätt att tala om ett visst fenomen från ett visst håll. Med detta 
avses dels att diskursen kretsar kring något, dels att den har en viss 
avsändare. Det finns således en juridisk diskurs om sexualitet, men även en 
medicinsk eller readikalfeministisk. Det är dock inte så att det finns en enda 
diskurs om ett fenomen – det finns en pluralitet av dem. En rådande 
medicinsk diskurs kan ha flertalet motdiskurser. Denna mångfald omfattas i 
begreppet epistem. Epistemet utgör ramen kring alla diskurser, 
föreställningar och praktiker som under en viss tid finns i ett visst samhälle. 
Det sätter således gränsen för vilka diskurser som kan förekomma. Gränsen 
är dock föränderlig. 
 
Avslutningsvis kan ifrågasättas om en diskursanalys som baseras på kön och 
sexualitet kan få som effekt att dessa fenomen förstärks och reproduceras. 
Jag betraktar det istället som ett ifrågasättande av maktens tystnad (se 
nedan). Det måste finnas en skillnad mellan att sätta fingret på ett problem 
som redan existerar och att reproducera dem. 

                                                 
48 Hubbard, 2001, s. 159. 
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3.2 Makt och hegemoni 
Denis Diderots Les Bijoux indiscrets är berättelsen om en ring som får ”alla 
kön man möter att tala”.49 Foucault använder den som en symbol för de 
maktrelationer och diskurser som verkar i den sexuella bekännelsen 
procedur specifikt, men som också kan appliceras på samhället i stort. Det är 
dessa mekanismer som Foucault vill föra fram i ljuset. 
 

Det gäller för oss att ta reda på vad det är för en undergörande ring som har 
en sådan makt, på vilken mästares finger den sitter; vilket maktspel den 
möjliggör och förutsätter och hur var och en av oss har kunnat bli ett slags 
[…] oförsiktig sultan i förhållande till sitt eget kön och andras. Denna 
magiska ring, […] så förtegen om sin egen mekanism – det är den man bör 
göra talför istället.50 

 
För Foucault är maktens mekanismer anonyma och tysta, vilket är en 
förutsättning för deras framgång. ”Hemlighållande är för makten inte något 
missbruk; det är nödvändigt för att den ska kunna fungera.”51 Motsatsvis 
blir då blottläggandet ett maktmedel mot mekanismerna. Analysen och 
”avslöjandet” blir barnet i ett slags Kejsarens nya kläder-scenario. 
 
Foucault menar att maktsyner som grundar sig på samhällsapparaten, 
lagstiftningen eller hierarkier är felaktiga. Likaså den ”juridisk-diskursiva”52 
maktföreställningen. Den baseras på tanken att lagen alltid är begränsande 
och aldrig har en produktiv verkan genom den binära uppdelningen lagligt-
olagligt. Denna maktsyn uppfattar makten som nedåtgående och som om 
den verkar på samma sätt på alla nivåer och i alla relationer, genom en blind 
lydnad. Den juridisk-diskursiva maktsynen utgör ett förnekande av såväl 
maktapparatens produktiva sida som av maktens karaktär. Foucault vill 
istället synliggöra att makten inte utgår från rätten.53 
 
Foucaults maktbegrepp utgörs inte av att vissa personer eller institutioner 
innehar makt som förtrycker genom en nedåtgående dominans.54 Makt 
innehas av alla och ”är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför 
att den kommer överallt ifrån.”55 Dessa utgångspunkter ger en maktsyn där 
makt alltid är en relation och finns i alla relationer. Alla relationer är således 
maktrelationer. Dessa är föränderliga och makten är ”lokal och ostadig”56. 
Eftersom makten finns överallt kan inte heller något finnas ”utanför”. 
Motstånd finns alltid inom samma system och är en förutsättning för 
maktrelationer. Foucaults maktnät kräver olika riktningar och slitningar.57 

                                                 
49 Foucault, 2002, s. 93. 
50 Foucault, 2002, s. 93. 
51 Foucault, 2002, s. 98. 
52 Foucault, 2002, s. 95. 
53 Foucault, 2002, s. 101. 
54 Foucault, 2002, s. 103. 
55 Foucault, 2002, s. 103. 
56 Foucault, 2002, s. 103. 
57 Foucault, 2002, s. 105f. 
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Makt baseras på en ”mångfald av styrkeförhållanden”58 som hela tiden 
förändras. Makt är således ingen konstant. 
 

Det hos makten som är varaktigt, upprepning, orörlighet, självalstring är bara 
den helhetseffekt som bildas av alla dessa rörligheter, den kedja som hakar i 
vart och ett av dessa rörliga element och i gengäld försöker låsa dem.59 

 
I syfte att bibehålla de maktrelationer, den rådande maktsynen och de 
normer som finns i ett samhälle osynliggörs att makten är flytande och 
föränderlig. 
 
De hierarkier, strukturer och normer som finns är enbart resultatet av ett 
återskapande och upprätthållande av dem. Det är således Gramscis 
hegemoni-begrepp som används. Som tidigare nämndes i kap. 2.2.1 är 
samtycket centralt för min maktanalys. Utan acceptansen av en viss 
föreställning av ett maktförhållande kan det inte finnas. Det får till följd att 
makt, hegemonier och normer, som Raewyn Connell framhåller, alltid kan 
ifrågasättas.60 

3.3 Makt och juridik 
Det är i gränslandet mellan den juridisk-diskursiva maktsynen och Foucaults 
som min uppsats verkar, i både lagen och normen. Makten ligger inte i 
lagens ord, den förkroppsligas endast därigenom, ett uttryck för normer, 
diskurser och makt(er).61 Domstolarna och myndigheterna som 
produktionsinstans har inte i sig mer makt än någon annan, men förutom 
den reella (tilldelade) beslutsmakten samt besluten och domarnas rättskraft, 
anses de enligt den juridisk-diskursiva maktsynen ha makt. Till det hör att 
dessa instanser har ett medialt företräde (baserat på denna ansedda makt), 
vilket kan utnyttjas till ett diskursivt företräde. De har också fått en större 
vikt i maktrelationer genom den diskurs om makt som Foucault försöker 
upplösa. Lagstiftarens makt reproduceras alltså genom den maktsyn som 
präglar dagens samhälle. Företrädet ska dock inte tolkas som en möjlighet 
att utan vidare ställa sig utanför rådande epistem, utan som möjligheten att 
omfördela vikten mellan och omforma rådande diskurser. Således ska inte i 
min uppsats uppfattas som om de diskurser jag pekar ut är resultatet av en 
god eller ond avsikt. Lagstiftaren är ett subjekt, inte bara en gemensam 
institution, och som sådan till lika delar bunden av som medskapare till 
diskursen. De möjliga uttrycken ligger alltid inom epistemet. Den är, som 
subjekt och maktinstitution, endast en länk i den kedja som Foucault kallar 
makt. Vi är alla diskursens medbrottslingar, men det förtar inte det egna 
ansvaret för sina handlingar. 
 

                                                 
58 Foucault, 2002, s. 103. 
59 Foucault, 2002, s. 104. 
60 Connell, 1999, s. 100. 
61 Foucault, 2002, s. 103. 
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I min uppsats fokuserar jag på juridikens produktiva sida. Jag analyserar 
inte konstruktionerna i ”förtrycks- eller lagtermer, utan i makttermer”62. Det 
är normerna som framkommer genom rättstillämpningen som är relevanta, 
inte rätten i sig. 

3.4 Kön 
Simone de Beauvoirs ord ”man föds inte till kvinna, man blir det”63 i Det 
andra könet från 1949 har länge ekat som en utgångspunkt för feministiska 
diskurser. de Beauvoir åsyftade att det kvinnliga genuset är en social 
konstruktion; att kvinnans roll inte är naturligt given. Detta har gett upphov 
till en tudelning av könet i det givna biologiska könet och det socialt 
konstruerade genuset (ett begrepp som under de Beauvoirs tid inte hade 
myntats). Butler påpekar att denna dikotomi ger intrycket av att det 
biologiska könet är ett orubbligt faktum. Även kön måste ifrågasättas. 
Kroppen är inte en färdig konstruktion att applicera olika sociala 
konventioner på. Också kroppen är socialt konstruerad.64 Kroppen, och 
därmed könet, har en diskurs och en historia, och om kön kan ifågasättas 
”perhaps it was always already gender”.65 Kön är således inte heller 
naturligt givet utan en social skapelse och mellan begreppen kön och genus 
finns ingen skillnad.66 Dikotomin antyder att dessa är helt separata från 
varandra (och således kan kombineras fritt på olika sätt), men samtidigt 
oundvikliga och naturliga följder av varandra. Kön skulle då alltid ge 
upphov till ett visst genus och genusets upphov skulle vara enbart könet 
själv. Det är inte könet som obligatoriskt medför ett visst genus, utan det 
uppkommer genom ett socialt tryck. Att bli en kvinna sker som de Beauvoir 
framhåller ”always under a cultural complusion to become one”.67 
 
Butler parafraserar Friedrich Nietzsche och säger att det inte finns någon 
könsidentitet, enbart praktiker: ”there is no gender identity behind the 
expressions of gender; thet identity is performatively constituted by the very 
’expressions’ that are said to be its resluts.”68 Ingen kan vara kön. Kön 
måste konstant produceras och reproduceras och därmed är kön inget annat 
än dessa handlingar som utförs för att upprätta/upprätthålla kön. Kön är 
performativt.69 
 

[A] becoming, a constructing that cannot rightfully be said to originate or to 
end. […] Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts 
within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the 
appearance of substance, of a natural sort of being.70 

 
                                                 
62 Foucault, 2002, s. 102. 
63 de Beauvoir, 2002, s. 325. 
64 Butler, 1999, s. 12. 
65 Butler, 1999, s. 9. 
66 Butler, 1999, s. 10. 
67 Butler, 1999, s. 11. 
68 Butler, 1999, s. 34, jfr. Nietzsche i Butler, 1999, s. 34. 
69 Butler, 1999, s. 34 samt s. 185-193. 
70 Butler, 1999, s. 45. 
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Detta medför att ingen kan vara sitt kön till perfektion. Ingen kan fullt ut 
vara man eller kvinna eftersom dessa kategorier egentligen är eftersträvan, 
upprepningen och efterapningen av Kvinnan och Mannen. Det innebär att 
alla oundvikligen kommer att göra, små eller stora, fel i sina könande 
praktiker. Däri finner Butler lösningen för att upphäva normerna: det 
subversiva handlandet. Genom att bryta mot normer skapas glidningar i vad 
som anses vara innebörden av genus och eftersom könets mening konstant 
måste reproduceras för att existera kan den också förändras genom ett 
(norm)avvikande handlande.71 
 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är således att kön inte existerar 
utanför den sociala konstruktionen av den. Det som uppfattas som kön är 
enbart en akt som återskapar samhällets idéer om kön. Med detta som bas 
kan juridikens konstruktioner av kön och genus analyseras i syfta att som 
Foucault säger ”to break them up and then to see whether they can be 
legitimately reformed; or whether other groupings should be made […].”72 

3.5 Sexualitet 
Sexuality is always political.73 

 
Sexualitetens område pastas på samma gang vara ett nedtystat och belagt 
med censur och social tabu, och som en “explosion av tal”74. Sexualiteten 
har blivit föremål för granskning och teorier inom en mängd vetenskapliga 
discipliner sedan 1700-talet. Den har definierats75, klassificerats76 och 
kontrollerats77.78 Å ena sidan föresppråkas den hållas i schack, sparas till 
äktenskapet eller syfta till reproduktion. Å andra sidan framhävs den fria 
sexualiteten och kärleken.79 I detta fält av politiska slitningar, strukturer och 
maktförhållanden befinner sig sexualiteten. Sexualitetens område är ett 
maktfält och sexualiteten oundvikligen politisk. 
 

[…] seeing sexuality not as a primordially ’natural’ phenomenon but rather 
as a product of social and historical forces. ‘Sexuality’, I shall argue, is a 
‘fictional unit’, that once did not exist, and at some time in the future may 
not exist again. It is an invention of the human mind.80 

 
Med detta avses inte att sociala konstruktioner har lagts ovanpå en naturlig 
sexualitet som innan dess, och om konstruktionerna bröts ned, skulle vara 
densamma. Det finns ingen orubblig sexualitetens kärna och således ingen 

                                                 
71 Butler, 1999, s. 18-46. 
72 Foucault, 1972, s. 26. 
73 Rubin i Abelove, Barale och Halperin, 1993, s. 4. 
74 Foucault, 2002, s. 43. 
75 Både genom medicinen och psykiatrin. 
76 Se exempelvis perversiteternas uppkomst. 
77 Socialt, juridiskt och institutionellt. Exemplevis genom äktenskapet, incestförbud, 
kartläggning och tvångssterilisering. 
78 Foucault, 2002, s. 43-70. 
79 Weeks, 2003, s. 2. 
80 Weeks, 2003, s. 6. 
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”objektiv och fri vetenskaplig kunskap […] där maktens krav – ekonomiska 
och ideologiska – gripit in med sina förbudsmekanismer.”81 Sexualiteten ska 
inte förstås som självständig i förhållande till samhället och dess strukturer 
och normer. Som ämne och identitet är det en produkt av diskurser, 
kunskaper, makt och praktiker. Vidare är den en konstruktion som bygger 
på och binder samman kön, genus, kroppar och begär. Den sammanflätar 
praktiker, känslor och värderingar, institutioner och reproduktion82, normer 
och perversiteter. Dessa komponenter är inte nödvändiga eller konstanta, 
utan deras sammankoppling är tillfällig och såväl historiskt föränderlig som 
förändringsbar. Sexualiteten ska inte heller missförstås som en sexualitet, 
utan bör betraktas som en mängd olika sexualiteter vilka alla har en egen 
historia, egna normer och sammanflätar olika diskurser på olika sätt. När jag 
fortsättningsvis i texten talar om sexualiteten ska detta inte ses som en 
sexualitet utan som föreställningen om den singulära (grundkärnan av) 
sexualiteten.83 
 
Vad är det sexuella i sexualiteten? Vad är en sexuell handling, vad är sex? 
Distinktionen mellan det sexuella och det icke-sexuella, exempelvis 
gränsdragningen mellan trakasserier och sexuella trakasserier, lämnas ofta 
utan förklaring, som om gränsen vore så självklar att den inte ens behöver 
nämnas. Samtidigt har sex en mängd olika indelningar och lika många 
förklaringar. 
 
Weeks väljer att använda den sexuella driften och kroppen som 
utgångspunkter för sexualiteten trots att han försöker styra samtalet från en 
rå sexualitet. Han menar att kroppen ändock är utgångspunkt för och både 
begränsar och möjliggör sexualiteten och dess konstruktion. 
 

Biology conditions and limits what is possible […] I prefer to see in biology 
a set of potentials, which are transformed and given meaning only in social 
relationships.84 

 
Till skillnad från Weeks utgår inte denna uppsats från biologin är på förhand 
fast. Den utgår inte heller från att den inte är det. Den här uppsatsen ämnar 
inte att utreda den sexuella driftens existens. Dess ontologiska aspekter 
lämnas åt sidan. Utgångspunkten är dock att den inte är densamma som 
sexualiteten. Driften och kroppen kan inte skiljas från den sociala 
konstruktionen av sexualitet. Med Gayle Rubins liknelse ”[t]he belly’s 
hunger gives no clues as to the complexities of cuisine”85 kan den sexuella 
driften inte saga något om sexualitet. Sexualiteten har formats som ett större 
begrepp; den utgör numera en identitet. Sexuella praktiker, här inbegripet 
tankar, känslor, fantasier och handlingar, har blivit identitetsskapande. På 
1800-talet skapades exempelvis den homosexuella där tidigare enbart 
funnits någon som ägnade sig åt sodomi. Den homosexuella ”har blivit en 

                                                 
81 Foucault, 2002, s. 108. 
82 Här i betydelsen barnaalstring. 
83 Weeks, 2003, s. 2 samt s. 18f. 
84 Weeks, 2003, s. 18. 
85 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 9. 
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personlighet med ett förflutet; en historia och en barndom, en karaktär, en 
livsform […]. Hans sexualitet genomsyrar hela hans person.”86 Sexualiteten 
gjordes till relevant för moral, hälsa, befolkningsproblematik och arbete och 
bekännelsen om den krävdes av religiösa, ekonomiska, politiska och 
medicinska skäl.87 Sexualiteten blev en identitet, ett vara som är hela tiden 
närvarande istället för en sexuell praktik. Den blev själva nyckeln till 
sanningen om personen.88 Vidare skapades en sexuell norm genom tydliga 
gränser mellan det tillåtna och det otillåtna. Som ett resultat av detta 
konstruerades det avvikande som perversiteter. Det är de perifera 
sexualiteterna som dissekerades, och därmed synliggörs, medan uppfyllande 
av normen vanligen är tyst. ”[O]m det på nytt händer att man rannsakar den 
regelmässiga sexualiteten, är det genom en pendelrörelse, med utgångspunkt 
från de perifera sexualiteterna.”89 
 

So what is a history of sexuality a history of? My rather disappointing 
answer would be that it is a history without a subject.90 

 
Enbart det som samhället har konstruerat som sexuellt utgör det sexuella i 
sexualiteten. Enbart det som sägs vara en sexuell praktik utgör det. Enbart 
det som socialt har skapats som en sexualitet är en. Precis som kön är 
sexualitet performativt. Mitt syfte i denna uppsats är att bryta ner begreppet 
sexualitet så som det används i diskrimineringslagstiftningen för att se vilka 
beståndsdelare som den har hängts upp på- för att göra detta används ett 
socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till sexualitet samt olika teorier vilka 
utpekar upprepade diskurser kring sexualitet. Dessa presenteras i analysen i 
kap. 5-6. 

                                                 
86 Foucault, 2002, s. 64. 
87 Foucault, 2002, s. 48-51. 
88 Foucault, 2002, s. 64 samt s. 86. 
89 Foucault, 2002, s. 61. 
90 Weeks, 2003, s. 13. 
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4 Den rättsliga regleringen 

4.1 Bakgrund 
Principen om icke-diskriminering bygger på internationella åtaganden såväl 
genom konventioner som samarbetet inom EU. Den svenska och den EU-
rättsliga konstruktionen av diskriminering som företeelse är nästintill 
spegelbilder. Således kommer inte EU-rätten diskuteras ingående för sig, 
utan behandlas som en del av den svenska gällande rätten. En kortare 
uppräkning av diskrimineringsrättens reglering inom EU-rätten presenteras. 
De skillnader som finns, exempelvis att den svenska lagstiftningen infört 
den nya diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck, 
vilken inte uttalat skyddas i den EU-rättsliga konstruktionen, kommer att 
tydliggöras. 
 
Principen om icke-diskrimineringen är tätt sammankopplad med principen 
om alla människors lika värde och slås fast i exempelvis art 2 i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och flertalet andra 
konventioner från FN, ILO och Europarådet.91 Även andra grundläggande 
principer bär gemensamma drag med principen om icke-diskriminering, 
såsom principen om likhet och likvärdighet inför lagen. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att diskriminering är ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna. 
 
Att diskrimineringsförbud i grunden bygger på tanken om alla människors 
lika värde och lika fri- och rättigheter kan idag låta som om denna reglering 
är stabil och självklar. Så är inte fallet. Vad som anses ingå i begreppen lika, 
likvärdighet och människor är omstritt. I den franska revolutionens La 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen från 1789 avsågs enbart 
männens lika rättigheter. Något som föranledde Olympe de Gouges att 1791 
utropa La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.92 Ett mer 
nutida exempel är den diskussion kring vad som utgör likvärdigt arbete som 
föranletts av förbudet mot lönediskriminering.93 

4.2 Introduktion till diskrimineringsrättens 
källor i EU 

Redan i Romfördraget lagstiftade EU om förbud mot lönediskriminering på 
grund av kön. Det var ett utslag av en rädsla för social dumpning av löner.94 

                                                 
91 Såsom art 2.1 och 26 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s 
konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering; art 2 i ILO:s konvention nr 111 om 
diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning samt art 14 i EKMR. 
92 Schömer, 2010, s. 102. 
93 Hepple, 2010, s. 136. 
94 Hepple, 2010, s. 136f. 
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Först på -70-talet infördes ett generellt förbud mot diskriminering på grund 
av kön på arbetsmarknaden.95 Genom art 19 FEUF96 ges EU kompetens att 
lagstifta om diskriminering av andra grunder än kön. I art 21 i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna slår EU fast att all diskriminering är 
förbjuden samt gör en exemplifierande uppräkning av grunder. Även andra 
diskrimineringsgrunder kan således åberopas. Det innebär att även om 
könsöverskridande identitet eller uttryck inte explicit stadgas som 
diskrimineringsgrund kan den ändock betraktas som det utifrån EU-rätten. 
Likabehandlingsdirektivet97 och direktivet mot etnisk diskriminering98 
inriktar sig på diskrimineringsgrunder och ett förbud mot diskriminering på 
flertalet samhällsområden, medan arbetslivsdirektivet99 enbart fokuserar på 
arbetsmarknaden, men med flera diskrimineringsgrunder. 

4.3 2008-års DiskL 
Som nämndes i inledningen är DiskL från 2008 resultatet av en 
sammanslagning av det flertal tidigare lagar som rörde 
diskrimineringsförbud, en utvidgning av diskrimineringsgrunderna och de 
samhällsområden förbudet gäller inom samt förändringar av och tillägg till 
bestämmelser som inte ansågs leva upp till sitt syfte. Omorganiseringen av 
diskrimineringslagstiftningen syftade främst till att ge ett starkare skydd mot 
diskriminering, vilket också är propositionens titel, genom att skapa en 
sammanhållen lagstiftning som därigenom skulle vara mer lättförståelig och 
enkel att hitta för den enskilde som utsatts för diskriminering, men även för 
de företag som ska tillämpa den.100 De spridda tidigare lagstiftningarna 
påpekades svåra att överblicka och således ett ineffektivt medel mot 
diskriminering. Flertalet remissinstanser menade dock att en sammanhållen 
DiskL resulterade i detsamma med anledning av den mängd text som lagen 
skulle komma att innehålla.101 Kritiken medförde viss omorganisering och 
vissa förkortningar av lagförslaget. Vidare syftar en gemensam lagstiftning 
till att i högre grad forma en konsekvent lagstiftning, både i form av lika 
lagkonstruktioner och av en likartad praxis, av de redan lika 
regleringarna.102 Diskrimineringsgrunderna påpekas inte stå i hierarki i 
förhållande till varandra och en gemensam tillämpning blir därmed en 
förlängning av detta. Den nya lagen anses även skapa möjligheter för att 
dels föra in nya grunder och samhällsområden på ett enklare och effektivare 
sätt, dels föra talan i fall av multipel eller intersektionell diskriminering.103 
 

                                                 
95 Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG. 
96 Tidigare art 13 EG. 
97 2006/54/EG. 
98 2000/43/EG. 
99 2000/78/EG. 
100 Prop. 2007/08:95 s. 92. 
101 Prop. 2007/08:95 s. 85. 
102 Prop. 2007/08:95 s. 84. 
103 Prop. 2007/08:95 s. 85. 
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Med multipel diskriminering avses fall när en persons missgynnande har 
samband med flera diskrimineringsgrunder,104 medan intersektionell 
diskriminering uppstår när en person diskrimineras med anledning av flera 
diskrimineringsgrunder i kombination, men inte var för sig.105 I det 
amerikanska fallet DeGraffenreid v. General Motors diskuterades 
intersektionell diskriminering när företaget anklagades för diskriminering 
genom att enbart säga upp svarta kvinnor. I fallet konstaterades att det 
varken rörde sig om diskriminering på grund av kön, eftersom de vita 
kvinnorna behöll sina anställningar, eller diskriminering på grund av 
etnicitet, eftersom de svarta männen inte sades upp. Domstolen fastställde 
att diskriminering inte kunde anses föreligga när orsaken utgjorde en 
kombination av två diskrimineringsgrunder. Intersektionell diskriminering 
föreligger alltså när grunderna är sammanflätade på så sätt att de inte kan 
särskiljas från varandra. Vid multipel diskriminering kan grunderna däremot 
separeras. Så vore fallet om ett företag avslutade alla mäns och alla 
bisexuellas anställningar. En bisexuell man skulle således diskrimineras 
både på grund av sitt kön och sin sexualitet. 
 
Det bör påpekas att påståendet att den nya DiskL samlar alla 
diskrimineringsförbud i en lag är otillräckligt. I själva verket rör det sig om 
diskrimineringsförbud av en viss karaktär. Diskrimineringsförbuden kan 
delas in i tre grupper. Den första består av den typ av diskriminering som 
behandlas i DiskL och baseras på diskrimineringsgrunder som tar sikte på 
indelningar som anses vara naturliga och i hög grad oföränderliga, antingen 
genom att de inte kan ändras eller där ingen annan anses få ingripa. Den 
andra kategorin av diskrimineringsförbud tar sikte på missgynnande som 
kopplas till en viss typ av anställningsform. Härigenom skyddas 
tidsbegränsade, bemannings- och deltidsanställningar. Slutligen inriktar sig 
en kategori på föräldraskapet som diskrimineringsgrund. Föräldraskapet och 
utnyttjande av föräldraledighet anses dock vara ett frivilligt val och således 
är lagkonstruktionen mer tillåtande av former av missgynnande. Vad gäller 
mödraledighet som har ett oerhört starkt skydd mot diskriminering kan det 
ses som särbehandlat med anledning av dess kroppsliga koppling. Orsaken 
till ledigheten har av EUD påpekats bero på dels kroppens behov av vila 
efter förlossning, dels det särskilda band mellan moder och barn som inte 
kan ersättas.106 De olika kategorierna definierar och hanterar diskriminering 
på varierande sätt. Således har inte de två senaste kategorierna ansetts passa 
in i en gemensam lag. 

                                                 
104 Se adderande diskrimineringsgrunder hos Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, 
kommentaren till 1 kap. 4§. 
105 Se icke delbara/urskiljbara diskrimineringsgrunder hos Fransson & Stüber, Zeteo, 28 
februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
106 Se exempelvis C-163/82. 
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4.4 Diskriminering 

4.4.1 Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering innebär att en person har behandlats sämre än annan i 
jämförbar situation och att detta missgynnande har samband med 
diskrimineringsgrund.107 För att indirekt diskriminering ska föreligga krävs 
alltså att tre rekvisit är uppfyllda: det ska föreligga en missgynnsam 
behandling, vilken ska vara sämre än för annan person i jämförbar situation 
samt att den sämre behandlingen har samband med visst kön, sexuell 
läggning, etnicitet och så vidare. 
 
Missgynnandet består av handling, vari även underlåtelse att vidta viss 
åtgärd avses108, som medför negativ effekt för personen. Missgynnande 
definieras som att försättas ”i ett sämre läge eller gå[] miste om en 
förbättring […]. En behandling är missgynnande om den kan sägas medföra 
en skada eller nackdel för den enskilde. Det som typiskt sett är förenat med 
faktiskt förlust, obehag eller liknande är missgynnande.”109 Den negativa 
effekten kan således bestå i både faktiska förluster, såsom ekonomiska eller 
av viss vara eller tjänst, och den subjektiva upplevelsen av åtgärden. Den 
typiska åtgärden skiljer sig åt mellan de olika samhällsområdena som DiskL 
är tillämplig på. För det arbetsrättsliga området, vilken den här uppsatsen i 
huvudsak behandlar, gäller diskrimineringsförbudet enligt 2 kap. 1§ 
anställda, de som söker anställning, praktikanter, de som söker praktik samt 
personal som står till förfogande att utföra arbete. Den senare kategorin 
avser inlånad eller bemanningspersonal. De tidigare listorna över situationer 
vari diskriminering kan förekomma har i den nya lagstiftningen tagits 
bort.110 Detta har skett i syfte att skapa ett mer heltäckande skydd mot 
diskriminering där inte situationer av missgynnande faller utanför 
uppräkningen. Alla situationer mellan arbetsgivare och de i 2 kap. 1§ 
uppräknade kategorierna ska således omfattas av 
diskrimineringsförbudet.111 
 
Som framgår av både konstruktionen av DiskL 1 kap. 4§ och 2 kap. 1§ ska 
missgynnandet riktas mot viss person. Häri avses enbart fysiska personer 
eftersom juridiska ej omfattas av lagstiftningen.112 Missgynnandet måste 
således i svensk rätt ha en specifik mottagare, något som enligt EUD:s 
praxis inte krävs. I C-54/07 fastställer EUD att företaget i fallets uttalanden 
om att inte anställa personer med viss etnisk tillhörighet utgör 
diskriminering trots att det i fallet inte fanns någon utpekad person som 
drabbats av missgynnandet. Domstolen gör en teleologisk tolkning utefter 
                                                 
107 DiskL 1 kap. 4§ samt exempelvis arbetslivsdirektivet art 2.2 (a). 
108 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
109 Prop. 2007/08:95 s. 486f. 
110 Se 17§ JämL, 10§ lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 5§ lagen om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder och 5§ DFL.  
111 Prop. 2007/08:95 s. 138f. 
112 Prop. 2007/08:95 s. 90. 
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punkt 8 i preambeln vilken stadgar att direktivet åsyftar att skapa en 
arbetsmarknad som är inkluderande istället för exkluderande och 
diskriminerande. Uttalandena har fått till följd att personer inte har sökt 
anställning hos företaget och därmed har deras ”access to the labour market” 
förhindrats.113 De hypotetiska personerna som uttalandet riktat sig till är 
alltså tillräckligt för att ett missgynnande ska föreligga. Den svenska rätten 
har därmed inte anpassat sig efter detta.114 
 
Missgynnandet består som sagt av en sämre behandling. Själva begreppet 
sämre antyder det andra ledet av rekvisiten för direkt diskriminering – 
nämligen att positionen är beroende av en jämförelseperson. Denna person 
ska befinna sig i en jämförbar situation med den skillnaden att denna skulle 
ha behandlats på ett annat sätt än den diskriminerade. Denna ”annan” har 
således konstruerats som en hypotetisk prövning för att fastställa dels att ett 
missgynnande har skett, dels att detta har baserats på personens tillhörighet 
inom viss diskrimineringsgrund. Jämförelsepersonen ska nämligen tillhöra 
”annan grupp” inom den åberopade diskrimineringsgrunden. Om den som 
påstår diskriminering på grund av kön är kvinna ska jämförelsepersonen 
alltså vara man. Det är denna konstruktion som gör att jämförelsepersonen 
direkt leder in på det tredje rekvisitet om missgynnandets samband med 
diskrimineringsgrunden. 
 
Jämförelsepersonen kan vara både reell och hypotetisk.115 En reell person 
som har behandlats mer fördelaktigt ger givetvis en bättre utgångspunkt 
bevismässigt, men även i fall där en person av annat kön, religiös 
uppfattning, ålder och så vidare, skulle antas bli behandlade bättre anses 
detta leva upp till kraven. 
 
En jämförbar situation varierar efter diskrimineringsgrunden, 
missgynnandet och situationen.116 Diskrimineringsgrunderna kön, 
funktionshinder och ålder särskiljs vanligen eftersom dessa har ansetts 
oundvikligen knutna till vissa funktioner. Vad gäller kön väcks frågan om 
jämförelseperson vid graviditet. Grunden ålder bär med sig vissa svårigheter 
i sin konstruktion, vilka även lyser igenom i rekvisitet jämförbar situation. 
Inom arbetslivet avses vanligen med jämförbar situation jämförbara 
kvalifikationer och meriter när situationen rör anställning, omplacering, 
uppsägning och liknande samt likvärdigt arbete vad gäller 
anställningsförmåner. Likvärdigt arbete definieras som arbete vilka efter en 
”sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan 
anses ha lika värde […].”117 Bedömningen tar hänsyn till kunskap, 
färdigheter, ansvar, ansträngning samt arbetsförhållanden.118 Den 
jämförbara situationen blir dock enbart relevant när arbetsgivaren har 
information om personens kvalifikationer med mera. I fall där personer som 

                                                 
113 C-54/07 p. 28. 
114 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
115 Se Prop. 2007/08:95 s. 487 samt C-129/79. 
116 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
117 3 kap. 2§ DiskL. 
118 Prop. 2007/08:95 s. 487. 
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för en arbetsförfrågan direkt avvisas baserat på tillhörighet inom viss 
diskrimineringsgrund, medan så ej skett eller skulle ha skett för person med 
annan tillhörighet krävs inte att personerna befinner sig i jämförbara 
positioner eftersom arbetsgivaren aldrig tagit del av den avvisade 
förfrågarens kvalifikationer.119 
 
För att direkt diskriminering ska föreligga krävs ett orsakssamband mellan 
missgynnandet och diskrimineringsgrunden på så sätt att den senare har 
påverkat det förra.120 Orsakssambandet rör sig alltså om en kausalitet i den 
diskriminerades beslutsprocess, vilken i sig är en i denne inneboende 
process. Det medför dock inte att kravet på kausalitet även ställer krav på ett 
uppsåt att diskriminera. Syftet kan tvärtom vara det motsatta, men i alla de 
fall där någon viss kategori inom diskrimineringsgrunderna har inverkat på 
ett beslut som lett fram till en sämre behandling föreligger ett 
orsakssamband.121 Detta kan jämföras med tanken att alla ska behandlas 
sakligt. Diskrimineringsgrunderna är just grunder för diskriminering 
eftersom de inte anses höra hemma i en saklig beslutsprocess. Vidare krävs 
enbart ett orsakssamband, inte att diskrimineringsgrunden är den ensamma 
orsaken. Således föreligger diskriminering även i de fall där flertalet. Andra 
orsaker ligger bakom ett missgynnande. Detta kan uttryckas som att alla fall 
som bär drag av en osaklig bedömning utgör diskriminering. För att ett 
orsakssamband mellan missgynnande och en diskrimineringsgrund ska vara 
möjligt krävs att den diskriminerande parten har vetskap om viss tillhörighet 
inom diskrimineringsgrund. Att parten borde ha förstått ett visst förhållande 
anses inte tillräckligt.122 Motsatsen – att part felaktigt tror sig veta att en 
person tillhör en viss grupp – utgör även det diskriminering. Likaså fallet 
där missgynnandet av en person har samband med dess anknytning till 
annan som tillhör viss kategori inom diskrimineringsgrunderna. Det är alltså 
ett visst beteende som diskrimineringsförbudet ämnar att komma åt. Detta 
har uttryckts bland annat i C-303/06 där EUD konstaterar att missgynnande 
som har samband med det faktum att personen var förälder till 
funktionshindrad utgör diskriminering på grund av funktionshinder. 
Diskrimineringsförbudet och principen om likabehandling skulle 
undermineras om en sådan konstruktion inte omfattades. 
 
Som framgår baseras sambandet mellan en sämre behandling och en, eller 
flera, diskrimineringsgrunder på den diskriminerades implicita eller 
explicita uppfattningar. Vanligen åligger det den som påstår att skada har 
skett att bevisa detta, men eftersom rekvisitet orsakssamband utgår från 
tankar, åsikter och känslor som enbart den motsatta parten kan känna till har 
en särskild bevisbörderegel stadgats. I syfte att skapa ett effektivt skydd mot 
diskriminering, som inte blir overkställbart genom bevissvårigheter har dels 
bevisbördan delats mellan parterna, dels beviskravet för den som påstår 
diskriminering sänkts. Den som påstår att diskriminering har skett behöver 
inte endast göra det antagligt att ett orsakssamband föreligger. Därefter 
                                                 
119 Prop. 2007/08:95 s. 135. 
120 AD 2002 nr 128 och AD 2005 nr 32. 
121 C-177/88 samt C-180/95. 
122 Prop. 2007/08:95 s. 143 samt  7752-08. 
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övergår bevisbördan på motparten som ska visa att andra objektiva skäl 
orsakat missgynnandet.123 

4.4.2 Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering tar sikte på fall där en till synes neutral föreskrift får 
en missgynnade verkan för en viss grupp, 1 kap. 4§ p2 DiskL. En föreskrift 
kan dock tillåtas trots en diskriminerande verkan om det finns sakliga skäl 
till den samt att den är proportionerlig.124 Således finns tre rekvisit för att 
indirekt diskriminering ska föreligga; att föreskriften har missgynnande 
effekter, att dessa drabbar vissa grupper i jämförelse med andra samt att den 
inte i en intresseavvägning finnes ha skäl och en utformning nödvändig 
dem. 
 
Vad gäller begreppet föreskrift avser det alla sorters bestämmelser oavsett 
om de är ensidigt upprättade, såsom arbetsgivarens ordningsregler eller 
hämtade från avtal, såsom kollektivavtal. Häri ingår kriterier eller krav för 
tillträde eller fortsatt tillgång till exempelvis visst arbete, utbildning eller 
tjänst. Även den lösare formulerade arbetsgången och förfaringssättet 
åsyftas.125 Dessa föreskrifter har vid första anblick ingen koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna och förutsätts således vara neutrala. Effekten 
av bestämmelsen däremot är eller kan komma att bli missgynnande 
gentemot viss grupp.126 Bedömningen av missgynnande sker enligt samma 
kriterier som ovan nämnts rörande direkt diskriminering. För att 
missgynnande ska föreligga krävs att annan grupp har gynnats, eller 
åtminstone inte missgynnats. Jämförelsen sker dock endast mellan den 
grupp som missgynnats och andra grupper för att undersöka andelen av 
grupperna som kan uppfylla kraven i föreskriften.127 De andra grupperna 
kan således inte vara hypotetiska, till skillnad från jämförelsepersonen vid 
direkt diskriminering. Vidare krävs att en väsentligt större andel av viss 
grupp missgynnats för att diskriminering ska anses föreligga.128 Om så är 
fallet förutsätts ett orsakssamband till diskrimineringsgrund existera. 
 
Genom att konstruktionen med en intresseavvägning delas bevisbördan 
effektivt mellan den diskriminerade och den diskriminerande parten. Den 
som påstår diskriminering åläggs att visa missgynnandet och jämförelsen, 
medan den som påstås ha diskriminerat genom intresseavvägningen kan 
framföra sakliga skäl för bestämmelsen samt visa att dess utformning är 
lämplig och proportionerlig i förhållande till dess syfte. Avvägningen sker 
alltså mellan de missgynnande och diskriminerande effekterna och behovet 
av föreskriften som sådan. För att sakliga skäl ska anses föreligga krävs 
således en orsak som är mer värdefull än de principer som 
diskrimineringsförbudet bygger på. Orsaken måste i sig själv vara 

                                                 
123 6 kap. 3§ DiskL. 
124 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
125 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
126 Prop. 2007/08:95 s. 490 samt AD 2005 nr 87. 
127 Prop. 2007/08:95 s. 490. 
128 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
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skyddsvärd. Det sker exempelvis när någon tillgodoser sitt 
verksamhetsbehov eller ger uttryck för viss fördelningspolitik.129 

4.4.3 Trakasserier 
Trakasserier utgörs av beteenden mot en person, vilka har koppling till 
diskrimineringsgrund alternativt är av en sexuell karaktär, 1 kap. 4§ p3-4 
DiskL. Dessa beteenden ska vidare vara missgynnande och oönskade samt 
framföras av en person som har insikt om den ovälkomna karaktären.130 
Beteendet behöver inte utgöras av direkta handlingar eller riktade ord. Detta 
kan jämföras med det tidigare introducerade begreppet semiosis. Alla sätt 
som kan användas för att uttrycka mening kan vara kränkande. Beteendet 
ska rikta sig mot särskild(a) person(er) eller viss grupp vari någon finner det 
kränkande. Missgynnandet består av att den diskriminerades värdighet 
kränks, vilket i sig anses vara till skada eller obehag. Bedömningen utgår 
från den trakasserades subjektiva upplevelse131, men samtidigt ställs krav på 
att kränkningen ska uppnå en nivå av ”betydande”. Vad gäller rekvisitet om 
att den diskriminerande parten ska ha insikt om den trakasserades negativa 
inställning till beteendet konstrueras det även som ett krav på den som 
utsätts för trakasserier att kommunicera sitt obehag.132 Denna konstruktion 
har uttryckts på olika sätt; från att en kränkning alltid i sig är ovälkommen 
till att den måste påpekas.133 
 
På samma sätt som vid direkt diskriminering krävs för att ett orsakssamband 
ska föreligga att den diskriminerande har kunskap, eller tror sig ha kunskap, 
om den trakasserades tillhörighet till viss diskrimineringsgrund. Vad gäller 
de sexuella trakasseriernas sexuella anknytning definieras denna inte i 
lagtext eller förarbeten. 

4.4.4 Instruktion att diskriminera 
I syfte att skapa ett heltäckande skydd mot diskriminering inkluderas även 
att instruera annan att utföra diskriminering enligt någon av de tidigare 
uppräknade sorterna i diskrimineringsbegreppet, 1 kap. 4§ p5 DiskL. Detta 
medför att ett företag inte kan undgå ansvar när diskriminering utförts av en 
person som inte kan anses representera dem, när detta har skett på uppdrag 
av sådan person. I fallet AD 2007 nr 13 fastslogs att gruppen som under 
anställningsintervjun bland annat ställde frågor om mannens förhållande till 
kvinnor med hänsyn till sin religion inte kunde anses representera företaget. 
Om dessa frågor hade ställts på uppdrag av arbetsgivaren hade 
diskriminering enligt denna punkt förelegat. För att instruktioner att 
diskriminera ska anses föreligga krävs ett beroendeförhållande mellan den 
som instruerar och den som utför den diskriminerande handlingen. Även om 
detta huvudsakligen träffar relationen arbetsgivare-arbetstagare omfattas 
                                                 
129 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
130 Prop. 2007/08:95 s. 492. 
131 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
132 AD 2009 nr 87. 
133 Fransson & Stüber, Zeteo, 28 februari 2010, kommentaren till 1 kap. 4§. 
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även relationer som baseras på att den ena enligt avtal ska utföra visst 
uppdrag för den andres räkning. Det medför att instruktionen att 
diskriminera från ett företag till exempelvis ett bemanningsföretag eller en 
arbetsförmedling utgör diskriminering. Vidare krävs för att diskriminering 
ska föreligga att ett missgynnande har uppstått (se ovan).134 En sådan kan 
dock uppstå även i fall när den som fått instruktioner att diskriminera inte 
har utfört diskrimineringen.135 

                                                 
134 AD 2009 nr 16. 
135 Prop. 2007/08:95 s. 494f. 
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5 Kön och könsöverskridande 
identitet eller uttryck 

I detta kapitel kommer först att ges en introduktion till regleringen av 
diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. 
Därefter presenteras och redogörs för de rättsfall som omfattas av studien. 
Dessa delar, tillsammans med propositionen och lagkonstruktionen, 
analyseras i enlighet med den kritiska diskursanalysen. Slutsatserna 
redovisas i detta kapitel.  

5.1 Diskrimineringsgrunderna kön och 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck 

5.1.1 Kön 
Förbud mot diskriminering med anledning av kön infördes i Sverige genom 
1979-års JämL (1979:1118) och omfattar diskriminering mot både män och 
kvinnor. Det senare har inte framgått direkt av lagstiftningen. Kön har fram 
till 2008-års DiskL varit utan en legaldefinition. En sådan infördes i 1 kap. 
5§ trots att det i propositionens mening egentligen inte anses vara 
nödvändigt. Orsaken till att den ändå fördes in i lagstiftningen var att ett 
behov av att klargära gränsdragningarna mellan kön och den nya 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck ansågs 
uppkomma.136 Som definition valdes ”med diskrimineringsgrunden kön 
avses i DiskL [min förkortning] att någon är kvinna eller man. Även den 
som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 
diskrimineringsgrunden”137. Den andra meningen klargör förhållandet att 
även transsexuella omfattas av diskrimineringsgrunden. Konstruktionen 
utgör en kodifiering av EUD:s dom C-13/94 rörande P. som blivit uppsagd 
från sitt arbete efter att ha informerat sin chef om att hon ämnade att 
genomgå en könskorrigering. I fallet står klart att transsexualismen var den 
huvudsakliga orsaken till uppsägningen. EUD konstaterar att direktivet 
76/205/EG som är tillämpligt bygger på principen om jämlikhet. Att inte 
tillerkänna transsexuella rätten att inte diskrimineras skulle bryta mot detta 
syfte. Domstolen konstaterar att diskriminering på grund av transsexualism 
baseras på det medfödda könet. P. blir således diskriminerad i förhållande 
till ciskvinnor.138 
 

                                                 
136 Prop. 2007/08:95 s. 113. 
137 1 kap. 5§ DiskL. 
138 Se även C-423/04 och C-117/01. 



 35 

Med anledning av att endast kvinnor kan bli gravida utgör diskriminering 
som sker med anledning av en kvinnas graviditet diskriminering på grund av 
kön. Konstruktionen kom till uttryck i Dekker-fallet139 från EUD. 

5.1.2 Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck tillkom 
genom 2008-års DiskL. Lagstiftaren ämnade härigenom att skapa ett skydd 
för personer vars biologiska kön, genus eller könsidentitet inte fångas upp 
av diskrimineringsgrunden kön så som den definierades i den nya 
lagstiftningen. Diskrimineringskommitén föreslog att ”en persons identitet, 
utseende eller beteende med avseende på kön oavsett om identiteten, 
utseendet eller beteendet skiljer sig från vad som traditionellt ansetts utgöra 
normen för kvinnor respektive män”140 skulle utgöra definitionen. Denna 
kritiserades av remissinstanser, framför allt med sikte på begreppet 
”könsidentitet”. Legaldefinitionen formulerades om och fastställdes till att 
”med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck 
avses i diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller 
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 
annat kön”141. I propositionen framförs att kategorin ska tolkas extensivt. 
Som exempel på grupper som omfattas räknas transvestiter, intersexuella, 
transgenderister, intergenderister och transsexuella som inte avser att 
genomgå en könskorrigering upp.142 Någon motsvarande 
diskrimineringsgrund inom EU-rätten stadgas inte. Sedan införandet av 
diskrimineringsgrunden har inga domar berört den.143 

5.2 Praxis i urval 

5.2.1 AD 2009 nr 11 
Fallet rör S.KA. som söker anställning som biluthyrare. DO yrkar att 
beslutet att inte kalla henne till intervju utgör direkt diskriminering på grund 
av kön, etnicitet och ålder. Med tanke på uppsatsens fokus kommer jag 
endast att beskriva de två övriga diskrimineringsgrunderna översiktligt. 
S.KA. har i ansökningsprocessen två gången besökt bolaget och har vid ett 
tillfälle träffat stationschefen samt överlämnat sitt visitkort med adress. 
Detta ska av stationschefen tolkats som framfusigt och aggressivt. Därefter 
har S.KA. fyllt i ansökningsformuläret. Hon har där missat att fylla i adress 
och telefonnummer samt angett sitt efternamn till enbart K. DO hävdar 
bland annat att annonsen är diskriminerande genom att den riktar sig till 
män i beskrivningen av arbetet som ”tungt och skitigt”. De påkallar även 
könsfördelningen i urvalet till intervju (fem av sex var män). Bolaget menar 
att de har sorterat bort hennes ansökan med anledning av dess bristfälliga 

                                                 
139 C-177/88. 
140 Prop. 2007/08:95 s. 114. 
141 1 kap. 5§ DiskL. 
142 Prop. 2007/08:95 s. 114. 
143 Fram till uppsatsens skrivande, maj 2012. 
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ifyllnad. Härtill förs fram att företaget har jämställdhets- och 
mångfaldspolicyer samt att 47% av de anställda på företaget är kvinnor. I 
vittnesförhör hävdar stationschefen även att beslutet baseras på S.KA:s 
bristande lokalkännedom. AD konstaterar att vid ett anställningsförfarande 
med ett stort antal ansökningar är det ett godtagbart urvalssätt att rensa ut 
bristande ansökningar. Således föreligger inte diskriminering med anledning 
av någon av grunderna. Det förekommer inte heller ett behov av att 
ifrågasätta bolagets annons som ställer krav på ”perfekt svenska”. 

5.2.2 AD 2009 nr 15 
Bolaget i fallet har en pensionspolicy som innebär ”dels att bolaget vid 
sjukskrivning betalar en löneutfyllnad till den anställde, dels att bolaget 
varje månad betalar in pensionspremier för de anställda.”144 Under M.H:s 
graviditet var hon tjänstledig med havandeskapspenning och därefter 
föräldraledig. Under denna tid betalades inte löneutfyllnad eller 
pensionspremier ut till henne. Det förstnämnda utgör enligt JämO 
könsdiskriminering då arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom och 
graviditet är jämställbara, och det sistnämnda missgynnande enligt FL. 
JämO bedömer inte denna påverkan på lönen som nödvändig, se 16§ 2st FL. 
Bolaget menar däremot att sjukskrivning och ledighet på grund av graviditet 
inte är jämförbara situationer samt att det är en nödvändig följd av 
föräldraledigheten att inte betala ut pensionspremier eftersom det annars 
skulle innebära ett otillbörligt gynnande av föräldralediga. AD håller med 
bolaget om dess bedömning rörande löneutfyllnad. Eftersom ledighet enligt 
20§ FL och havandeskapspenning inte nödvändigtvis är knutna till sjukdom, 
utan till arbetsoförmögenhet i förhållande till arbetes ansträngning, kan inte 
situationen anses jämförbar med sjukskrivning. Vad gäller 
pensionspremierna konstaterar AD inledningsvis att de är att anse som lön. 
Eftersom den föräldraledige inte uppbär lön kan det inte heller anses utgöra 
ett missgynnande att inte pensionspremier betalas ut. 

5.2.3 AD 2009 nr 45 
C.H. som är sjukgymnast ansöker hos sin arbetsgivare om att få gå i kurs i 
idrottsskador. Kursen är förlagd en vecka innan hennes beräknade födsel. 
Ansökan avslogs med motiveringen att kunskaperna skulle bli ”svåra att 
förankra i och med längre frånvaro från arbetet efter genomgångna 
kursdagar”145. Hon uppmuntrades däremot att söka kursen på nytt efter sin 
ledighet. DO gör gällande att detta utgör könsdiskriminering i första hand 
och missgynnande enligt FL i andra. Landstinget menar att avslaget beror på 
att en frånvaro skulle leda till att kompetens inte tillförs verksamheten. 
Frånvaron ses som oberoende av graviditeten eller föräldraledigheten. 
Vidare utgör handlandet ej missgynnande. AD slår dock fast att ett sådant 
ligger för handen. Däremot väljer AD att inte utreda huruvida ledigheten är 
kopplad till kön eller om frånvaron behandlas som självständig. Istället 

                                                 
144 AD 2009 nr 15. 
145 AD 2009 nr 45 s. 1. 
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övergår AD till det alternativa yrkandet och konstaterar att missgynnande 
enligt FL har förekommit. 

5.2.4 AD 2010 nr 21 
DO yrkar i fallet att två kvinnor har utsatts för diskriminering i form av 
trakasserier med anledning av deras kön och religion under sina 
anställningar som receptionister hos bolaget. Kvinnorna upplevde en allmän 
utsatthet genom att deras religion Islam ofta diskuterades och ifrågasattes. 
De var tvungna att förklara sin religions regler, ibland genom kränkande 
frågor, och blev trots det utsatta för skämt om den. M.A. ska ha varit särskilt 
pådrivande och skämtade bland annat om att kvinnorna skulle äta fläsk 
eftersom det var ”halalgris”. Han bad även kvinnorna att visa håret för 
honom och beskrev muslimer som håriga och kvinnomisshandlare. M.A. har 
också enligt kvinnorna gått in i omklädningsrummet medan de bytte om. 
Bolaget hävdar att någon diskriminering inte har förekommit eftersom de 
påstådda händelserna inte har förekommit. Vidare har kvinnorna aldrig 
framfört några klagomål. AD kommer i fallet fram till att diskriminering 
inte föreligger eftersom de påstådda händelserna inte kan styrkas. Det 
åligger vidare den som utsätts för trakasserier att påpeka att visst handlande 
leder till obehag. 

5.2.5 AD 2010 nr 91 
A.H., som är 62 år, kallades i fallet inte till intervju för anställning som 
jobbcoach trots att hon, enligt DO, var väl meriterad och levde upp till de 
krav som ställdes i annonsen. Genom att hon inte har valts ut till intervju har 
hon diskriminerats på grund av sin ålder i kombination med sitt kön. 
Arbetsförmedlingen menar att orsaken till att de valde att inte hålla en 
anställningsintervju med A.H. var att den ansvarige av två andra på 
arbetsförmedlingen fått höra att hon inte ansågs vara lämplig för 
anställningen. Det bör dock noteras att arbetsförmedlingen innan dess 
framfört två ytterligare förklaringar som båda dragits tillbaka. Vidare 
framhålls att A.H:s arbetslivserfarenhet inte levde upp till det krav på bredd 
som ställdes. Det har således inte varit ålder och kön som avgjort urvalet till 
intervjuer. Vidare menar arbetsförmedlingen att det faktum att de inte uttalat 
sig om kön eller ålder i sina beslut om intervju talar mot att de har varit en 
faktor. AD inleder med att undersöka huruvida en jämförbar situation 
föreligger genom att jämföra A.H:s kvalifikationer med dem för de som har 
kallats till intervju. Av dessa är två män och en 27 år. Det intersektionella 
yrkandet behandlas som om det vore kumulativt och det anses i fallet vara 
antagligt att dessa diskrimineringsgrunder är orsaken till missgynnandet. 
Vidare anses inte arbetsförmedlingen ha visat att annan orsak fanns. 
Diskriminering föreligger därmed. 

5.2.6 AD 2011 nr 2 
E.N. gjorde praktiktjänstgöringen hos en lantbrukare och förde långtgående 
diskussioner om att omvandla denna till en anställning när E.J. slutade på 
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arbetsplatsen. Efter att ha blivit gravid och kort därefter drabbats av ett 
missfall som hon informerade sin arbetsgivare om förklarade denne att han 
inte var intresserad av att anställa någon som planerade att skaffa barn. Han 
föredrog istället att anställa en man. Han upprepade detta när E.N. hämtade 
sina saker efter att praktiken avslutats. Samtalet spelades in av E.N. DO 
hävdar i första hand att det är fråga om könsdiskriminering med anledning 
av att enbart kvinnor kan bli gravida och i andra hand missgynnande av en 
framtida föräldraledighet enligt FL. Arbetsgivaren hävdar att någon 
anställning inte har inletts med anledning av E.N:s låga arbetskapacitet. 
Vidare ska de uttalanden som han har gjort vid inspelningen enbart tolkas 
som hans åsikter som privatperson. Vad gäller yrkandet om 
könsdiskriminering konstaterar AD att missgynnande har förekommit samt 
att en eventuell framtida graviditet varit en av orsakerna till detta. Likaså har 
ett missgynnande av en framtida föräldraledighet förekommit med 
anledning av arbetsgivarens uttalanden. 

5.2.7 AD 2011 nr 13 
Fallet rör frågan om huruvida trakasserier på grund av kön och etnicitet samt 
sexuella trakasserier har förekommit. Två kvinnor, V.P. med härkomst från 
Bosnien och A.K. från forna Sovjetunionen, har under sina anställningar 
som mentalskötare upplevt sig trakasserade av sin chef, M.J. Denne har 
bland annat kallat dem för ”östflickor” och andra öknamn. Han har också 
satt upp en bild på en tomte med erektion som julhälsning i personalrummet 
två år. Året därpå skickades ett mail med samma bild till de båda kvinnorna. 
De har påtalat händelserna till M.J. och Socialnämnden. Kommunen hävdar 
att M.J:s smeknamn på kvinnorna aldrig sagts illvilligt, utan med respekt. 
Vad gäller julhälsningen framfördes klagomål aldrig direkt till M.J. Vidare 
skickades mailet till flera anställda samtidigt i form av en maillista och 
utgör således inte en hälsning riktad specifikt till de bägge kvinnorna. AD 
kommer fram till att uttrycket ”östflickor” inte kan anses bära en negativ 
innebörd, utan att detta är beroende av tonfall och kroppsspråk, vilka inte 
har kunnat styrkas i fallet. Däremot utgör påståendet ”ni flickor från öst 
brukar ju tåla mycket” efter att en av kvinnorna misshandlats av en brukare 
etniska trakasserier. Vad gäller julhälsningen ska den anses utgöra sexuella 
trakasserier. En ledamot ställer sig skiljaktig till AD:s dom. Denne menar att 
med anledning av den sexualisering som finns av samhället kan inte bilden 
ses som särskilt utmanande. 

5.2.8 AD 2011 nr 19 
H.S. tilldelades en praktikplats hos bolaget genom Malmö stads 
sommarpraktikprojekt. På introduktionsmötet ska hon ha tillfrågats om hon 
kunde tänka sig att ta av sig schalen. Efter att ha svarat nekande förklarades 
att det inte ingav ett gott intryck samt att de anställda måste se snygga ut. En 
schal passade inte in i företagets klädpolicy. Hon nekades därigenom en 
praktikplats. DO hävdar att detta utgör i första hand direkt diskriminering 
och i andra hand indirekt diskriminering med anledning av H.S:s religion 
och kön. Det finns inte något berättigat mål och kravet att inte bära 
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huvudduk är inte lämpligt eller nödvändigt. Företaget hävdar att 
praktikplatsen inte kunde erbjudas eftersom den endast var tillgänglig för de 
som läser frisörlinjen. AD avslåt DO:s talan med anledning av att detta 
besked meddelades av en person som inte kunde styrkas representera 
företaget. 

5.2.9 AD 2011 nr 22 
A.G:s provanställning hos företaget avslutades två månader efter att hon 
hade berättat om sin graviditet. DO hävdar att detta beslut har ett samband 
med graviditeten och således utgör diskriminering. Som stöd för denna 
uppfattning åberopas att företagets ägare diskuterat problemet att de måste 
anställa en vikarie under A.G:s föräldraledighet, ett schema som tidigare 
sträckte sig över hela sommaren, det vill säga längre än 
provanställningsperioden, samt att två andra personer kom att anställas för 
den resterande tidsperioden. Bolaget hävdar att en försämrad ekonomi ligger 
bakom beslutet. Vad gällde de andra anställdes de enbart som 
sommarvikarier. Enligt AD:s bedömning står det klart av förhållandena i 
fallet att missgynnandets samband med kön är antagligt. I denna bedömning 
vägs även in att en av semestervikarierna påstår sig ha blivit diskriminerad 
när hon berättade om sin graviditet. Däremot har företaget genom sin dåliga 
ekonomiska situation visat att andra orskaer låg bakom beslutet att avsluta 
A.G:s provanställning. Diskriminering föreligger alltså inte. 

5.2.10 AD 2011 nr 23 
M.K. sökte arbete som servitris och blev sedermera kallad till intervju. Två 
andra kvinnor anställdes. DO menar att detta beror på att kvinnan har 
uppgett att hon är gravid. I.A. som genomförde intervjun ska ha 
rekommenderat henne att söka jobbet senare eftersom han inte ville lära upp 
någon som snart behövde vara frånvarande. Intervjun avbröts därefter. M.K. 
ringde senare upp I.A. som upprepade samma sak, vilket M.K. spelade in. 
Att hon inte anställts yrkas således utgöra diskriminering på grund av kön 
och missgynnande enligt FL. Bolaget menar att orsaken i själva verket var 
det såliga intryck som M.K. gav under intervjun. Hon påstås inte vara 
”särskilt välvårdad”146, inte kunna besvara enkla frågor och verka 
ointresserad. Hon hade bristande meriter. AD anser att DO har gjort 
antagligt att kvinnan inte anställdes med anledning av sin graviditet. Bolaget 
lyckas visa att det fanns andra skäl i form av bristande erfarenhet, men 
eftersom den kommande ledigheten haft betydelse utgör handlandet ändock 
könsdiskriminering och missgynnande enligt FL. 

                                                 
146 AD 2011 nr 23 s. 5.  
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5.3 Analys 

5.3.1 Det självklara könet 
I propositionen såväl som de rättsfall som analyseras framstår kön som 
något självklart och enkelt. Det är tydligt att kön anses existera och att detta 
sker i en binär könsuppdelning. Könsuppdelningen betraktas som en given 
ordning och ett orubbligt faktum. Det förekommer ingen kritisk granskning 
eller ifrågasättande av tvåkönsmodellen utan kön behandlas som något 
naturligt. Kön ses som självklart så till den grad att det inte ens behöver 
förklaras. Således förekommer inte i de utvalda fallen någon diskussion om 
vem som omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Sådana fall lyser 
generellt med sin frånvaro, även om så har skett vad gäller graviditet och 
transsexualism (se ovan). I övrigt är dock könets gränser tysta. 
 
Tidigare skyddslagstiftning mot könsdiskriminering, JämL, innehöll som 
nämnts inte någon legaldefinition av kön. Definitionen i 2008-års DiskL är 
således ny. För att komma fram till hur kön bör definieras förs intressant 
nog överhuvudtaget inte någon diskussion om huruvida kön är biologiskt 
eller socialt konstruerat. Lagstiftaren konstaterar istället att det i rättslig 
mening finns kön147 och fokuserar helt på hur den rättsliga definitionen bör 
konstrueras, men eftersom lagstiftaren inte diskuterar vad de anser att kön är 
uppstår också svårigheter att definiera det. Lagstiftaren tycks här främja sig 
från att föra vissa typer av tydliggörande diskussioner. Detta återkommer i 
vissa rättsfall, bland de analyserade främst i AD 2011 nr 19. I det 
föregående fallet skulle domstolen kunna välja att se praktikgivarens 
agerande som ett godkännande av de uttalanden som påstås ha gjorts. S.F. 
som tog hand om introduktionsmötet hade utsetts av företagets chef, C.N. 
Vidare satt C.N. i samma rum och kunde höra konversationen. Det innebär 
att AD lika gärna först hade kunnat göra en bedömning av huruvida C.N. i 
sin roll som chef borde ha reagerat mot detta. Att så inte har skett skulle då 
kunna tolkas som ett tyst godkännande av S.F:s handlande. Notera att 
eftersom domstolen avvisar baserat på S.F:s bristande koppling till att 
representera företaget har inte någon bevisvärdering skett. Oavsett om AD 
skulle göra en annan bedömning av representationsfrågan är det möjligt att 
författa domarna i omvänd ordning. AD skulle istället för att börja med 
rättsfrågorna kring representation eller bevisvärdering kunna bedöma 
huruvida de påstådda handlingarna utgör diskriminering eller ej. AD har 
ingen skyldighet att göra så och processekonomiska skäl talar däremot. Det 
bör ändock noteras att AD inte utnyttjar sin möjlighet att klargöra och 
förstärka skyddet mot diskriminering. 
 
Två legaldefinitioner av kön föreslås av diskrimineringskommitén 
respektive regeringen. Diskrimineringskommitén föreslog att kön skulle 
definieras som ”det biologiska kön som registrerats för en person vid 
födelsen eller det kön som senare fastställts för henne eller honom”148. Med 
                                                 
147 Prop. 2007/08:95 s. 112. 
148 Prop. 2007/08:95 s. 113. 
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detta avses det registrerade könet enligt folkbokföringslagen (1991:481) 
samt fastställelse av kön vid transsexualism och intersexualism149 enligt lag 
(1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall. I denna 
konstruktion hängs definitionen av kön helt upp på det rättsliga könet. Även 
om det rättsliga könet kan ifrågasättas i sig skulle denna typ av definition av 
kön vara konsekvent med övrig lagstiftning. 
 
Regeringen valde emellertid att lägga fram ett annat förslag på 
könsdefintion, vilket sedermera blev lagtext150. De båda förslagen bär olika 
diskursiva implikationer. Den valda lagtexten bär i jämförelse med 
diskrimineringskommiténs förslag större brister. Genom att kön definieras 
som de två alternativa könstillhörigheterna i dagens samhälle sker i själva 
verket ingen definition alls. Köns sägs helt enkelt vara kön. 
Diskrimineringskommiténs förslag innebär en definition som hänvisar 
längre och därigenom kompliceras bilden av kön något eftersom det inte 
reproduceras som självklart och enkelt. 
 
Lagtextens första mening tydliggör att det avser en tvåkönsmodell, vilket 
kommer att diskuteras vidare nedan, men dess förhållande till den andra 
meningen är oklart. Implicit uttrycker den dels att alla är antingen kvinna 
eller man, dels att transsexuella är något annat som gör att det krävs ett 
förtydligande för att denna grupp ska anses vara könad (se nedan). Trots 
denna begreppsförvirring motiverar regeringen sitt val av denna lagtext med 
att den är mer lättförståelig. Det medför att diskrimineringskommiténs 
hänvisning till registrering för att förklara kön framställs som onödig och 
försvårande. Lagstiftaren påvisar att den typen av definition försvårar 
tillämpningen av DiskL för de som saknar svenskt personnummer.151 Trots 
att detta används som argument hänvisar lagstiftaren själv till det 
registrerade könet vad gäller könsöverskridande identitet eller uttryck.152 
Det gör att det istället framstår som om lagstiftaren menar att 
diskrimineringskommiténs förslag är svårförståeligt eftersom det 
komplicerar bilden av vad kön är och gör kön mindre självklart. 
 
Det är tvåkönsmodellen som är central för den könsdefinition som 
regeringen väljer. Könsuppdelningen bygger på att alla kan delas in i någon 
av kategorierna man eller kvinna. De två könen är så självklara och enkla att 
det är möjligt att föra statistik över dem – något som poängteras i flera 
rättsfall.153 Detta innebär i förlängningen en underminering av 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är här 
värt att notera att dom meddelats i alla de undersökta rättsfallen efter att 
2008-års DiskL trädde i kraft. Den nya diskrimineringsgrunden var således 
införd och ett bristande förhållningssätt till denna kan inte förklaras 

                                                 
149 Intersexualism är ett samlingsbegrepp för olika typer av så kallat atypiska 
könsutvecklingar vilka medför svårigheter att definiera det biologiska könet. Från RFSL:s 
begreppslista, www.rfsl.se/?p=410, 2010-06-15. 
150 Prop. 2007/08:95 s. 111. 
151 Prop. 2007/08:95 s. 113. 
152 Prop. 2007/08:95 s. 115. 
153 AD 2009 nr 11 och AD 2010 nr 91. 

http://www.rfsl.se/?p=410


 42 

därigenom. I syfte att vidare diskutera det binära könssystemets följder och 
implikationer använder jag mig av Yvonne Hirdmans genussystem och 
Butlers heterosexuella matris. 
 
Hirdman utgår från att relationen mellan könen är socialt konstruerad och att 
genussystemet är en väv av praktiker och diskurser som skapas och 
upprätthålls genom två principer: isärhållandets princip och det manliga 
primatets princip. Könen åtskiljs genom uppdelningen i ett binärt 
könssystem där två biologiska kön förutsätts existera och medföra två olika 
genus, vilka sedermera konstruerar könen som varandras polariserade 
motsatser. Genuset utgörs av vissa möjliga uttryckssätt och egenskaper, och 
definieras utifrån att den inte är sin motsats.154 Genuset skapas och 
återskapas på tre nivåer: symboliskt155, strukturellt156 och individuellt157 
genom metaforiska genuskontrakt. Uppdelningen medför att de båda könen, 
som har konstruerats som väsensskilda, tillhör två olika sfärer. Denna 
uppdelning i två sfärer har i den feministiska beskrivningen betraktats som 
den kvinnliga privata sfären och den manliga offentliga. Tillsammans verkar 
tillhörighetens till visst genus och viss sfär identitetsskapande. 
 
I särskiljandet mellan det manliga och det kvinnliga har det manliga formats 
som normen. Det manliga utgör det överordnade och det premierade. 
Principerna upprätthåller varandra: utan åtskiljande kan inte hierarkin 
existera.158 Således är en grundtanke att åtskiljandet av könen och 
könsmaktsordningen oundvikligen är sammanflätade. 
 
Butler ser genus i en relation med kön och begär, i en diskurs som hon 
kallar den heterosexuella matrisen. Den bygger på ett binärt könssystem där 
två biologiska kön förutsätts existera. Dessa medför två olika genus, vilka är 
varandras polära motsatser. Deras olikhet är en förutsättning för att kunna 
attraheras av varandra.159 De som avviker från denna norm betraktas som 
”developement failures or logical impossibilities”.160 Den heterosexuella 
matrisen visar hur två faktum som betraktas som naturliga och essentiella, 
kön och sexualitet, konstrueras som en enhet. De två könen används som ett 
argument för heterosexualitet och heterosexualiteten som en bekräftelse på 
att två väsensskilda kön/genus finns. 
 
De båda teorierna beskriver hur de två könen fylls med en betydelse större 
än att ha en viss typ av kropp. Det manliga och det kvinnliga könet betraktas 
som två olika essenser. Dessa beskrivs således som naturliga och orubbliga. 
I propositionen framhålls att sociala normer existerar kring könens 

                                                 
154 Hirdman, 1998, s. 51f. 
155 Hirdmans ”kulturella överlagring”, de övergripande föreställningarna om genus, vilka 
enligt Hirdman genomsyrar språket, Hirdman, 1998, s. 53. 
156 Hirdmans ”social integration”, könsuppdelningen i samhället såsom olika arbetsplatser, 
Hirdman, 1998, s. 53. 
157 Hirdmans ”socialisering”, individens direkta upplevelse av genus, Hirdman, 1998, s. 53. 
158 Hirdman, 1998, s. 52-57. 
159 Butler, 1999, s. 30f samt s. 208. 
160 Butler, 1999, s. 24. 
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beteenden och uttryck.161 Lagstiftaren uttrycker med andra ord att ett visst 
biologiskt kön leder till visst genus. Däremot tydliggörs inte om denna 
kausalitet är automatisk eller socialt betingad, utan endast att genusnormer 
existerar. När propositionen diskuterar vad diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet eller uttryck ämnar omfatta sker en 
exemplifiering som fylls av begreppet ”motsatt kön”.162 Så är också fallet 
vid beskrivningen av transsexualism.163 Det visar att könen särskiljs och 
görs till olika. Könsrollerna beskrivs som varandras motsatser och framstår 
som fasta essenser. Detta riskerar att reproducera och befästa vilka uttryck 
som är möjliga för de båda könen. Polariseringen utgör även en 
grundläggande del av naturaliseringen av den heterosexuella läggningen och 
heteronormativiteten. 

5.3.2 Genus, tillåtna praktiker och försvar 
Av de påstådda händelserna och parternas argument i rättsfallen kan flera av 
samhällets diskurser om vad dessa genus innehåller utläsas. Eftersom fallen 
enbart rör könsdiskriminering av kvinnor kommer utgångspunkten att vara 
diskurser kring det kvinnliga genuset, men eftersom det manliga genuset 
definieras genom att inte vara det kvinnliga kan i vissa fall också slutsatser 
dras därom. 
 
I de två rättsfallen som rör diskriminering på grund av graviditet sker 
missgynnanden med anledning av föreställningar kring föräldraskap och 
kön. Det är tydligt i båda fallen att kvinnorna förväntas ta ut en del av 
föräldraledigheten samt att denna del förväntas vara betydande. Denna 
föreställning hör samman med normen om att kvinnan är barnets rätta och 
huvudsakliga förälder och vårdare. Det bygger i sin tur på särskiljandet av 
könen och konstruktionen av dessa kön som varandras motsatser. Som 
nämndes rörande Hirdmans genussystem har könen ansetts så väsensskilda 
att de tillhör två olika sfärer. Hemmet har formats som den kvinnliga sfären, 
vilket medför att det ses som en del av den kvinnliga essensen att ta hand 
om hemmet och barnen. En sådan konstruktion gynnar kvinnor i förhållande 
till män inom den privata sfären, medan män gynnas i arbetslivet. 
 
De två följande diskurserna är tätt sammanflätade med etnicitet och 
andrafiering. Andrafiering är den process som skapar ett vi och de Andra-
förhållande. Vi och Dem åtskiljs och konstrueras som varandras motsatser 
där de Andra blir bärare av dåliga kvaliteter vilket skapar vi:et genom att 
utpeka vad det inte är.164 I AD 2010 nr 21 påstås svarandeparten ha beskrivit 
muslimska kvinnor som håriga efter att ha sett den ena kvinnans arm. 
Genom detta uttalande sägs två saker; att kvinnor inte ska vara håriga och 
att den Andre felar. Den skönhetsnorm som framgår i det förstnämnda 
diskuteras ytterligare i samband med diskursen om kroppens tillgänglighet. I 
samma rättsfall påstås samma person ha sagt att muslimska män begår våld i 
                                                 
161 Prop. 2007/08:95 s. 109. 
162 Prop. 2007/08:95 s. 115. 
163 Prop. 2007/08:95 s. 112. 
164 Se exempelvis Said, 1999, s. 115, s. 146f samt s. 182f. 
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nära relationer. Också detta är ett tydligt exempel på andrafiering. Här 
används ett samhällsproblem, våld i nära relationer, och görs till en del av 
ett manligt genus hos den Andre. Detta synliggör en distansering från 
(ansvar för) ett problem och hur det istället flyttas över till någon annan. Det 
medför att vi:ets jämställdhetsproblem kan frånskjutas och undvikas med 
hänvisningen att de inte är lika allvarliga som den Andres. 
 
Ytterligare en diskurs rör den kvinnliga kroppens tillgänglighet, vilken 
åskådliggörs, åter igen, i AD 2010 nr 21 samt AD 2011 nr 19. I AD 2010 nr 
21 sker detta dels genom mannens påstådda intrång i kvinnornas 
omklädningsrum, dels genom de upprepade önskemålen om att få se 
kvinnorna utan huvudduk som kvinnorna hänvisar till, och i AD 2011 nr 19 
genom det påstådda kravet att praktikanten inte ska bära huvudduk eftersom 
detta inte passade in i företagets föreställning av att se snygg ut. Diskursen 
utläses även ur AD 2011 nr 23 när arbetsgivaren påstår att den 
arbetssökande kvinnans ovårdade utseende är en legitim anledning att inte 
anställa henne. Härigenom står tydligt att det, även på en arbetsplats, finns 
krav på att kvinnor ska vara tillgängliga som objekt. Att jag påstår att det 
finns ett sådant krav ska dock inte tolkas som om jag förutsätter att de 
påstådda handlingarna har förekommit samt att de i så fall skulle anses 
utgöra diskriminering. Även om så inte är fallet utpekar kvinnornas 
påståenden vissa fenomen. Den kvinnliga kroppen tolkas som tillgänglig, 
ibland i form av sexuell tillgänglighet. Huvudduken konstrueras då som ett 
hinder. Tillgängligheten måste dock ske på rätt sätt. I AD 2011 nr 19 
beskrivs detta när klädpolicyn sägs vara att varken ha för lite eller för 
mycket kläder. Likaså syns detta när muslimska kvinnor sägs vara håriga. 
För att kroppen ska få vara tillgänglig, trots att den krävs vara det, måste 
den leva upp till (skönhets)normerna. Det framstår också som tydligt att det 
förekommer en frustration när så inte är fallet, vilket syns i M.A:s 
agerande.165 Detta visar Butlers beskrivning av att fela från sitt genus som 
ett misslyckande samt att ett sådant väcker starka reaktioner. 
 
Gemensamt som försvar samt som bevis använt av AD i vissa av rättsfallen 
används statistik.166 Som tidigare nämnts baseras detta på idén att 
könsuppdelningen är naturlig och enkel. Andra argument som används är att 
jämställdhets- och likabehandlingspolicyer finns,167 att den diskriminerande 
inte har uttalat sig om diskrimineringsgrunden168 samt att denne uttalat sig 
som privatperson169, något som kan särskiljas från företagets handlande. 
Argumenten har gemensamt att de uttrycker att diskriminering alltid 
förekommer som en illvillig och medveten handling. Likaså förmedlas att 
om fall där diskriminering inte har skett existerar kan inte heller fall av 
diskriminering finnas. Eftersom det inte tidigare har skett kan det inte heller 
fortsättningsvis förekomma. 
 

                                                 
165 AD 2010 nr 21. 
166 AD 2009 nr 11 och AD 2010 nr 91. 
167 AD 2009 nr 11. 
168 AD 2010 nr 91. 
169 AD 2011 nr 2. 
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Här kan även tilläggas ett spännande argument som används i C-13/94, även 
om fallet inte ingår i materialet för diskursanalysen. Där menade 
myndigheten att könsdiskriminering inte kan föreligga eftersom de skulle 
säga upp alla transsexuella, oavsett om de var män eller kvinnor. Det 
intressanta i denna argumentation är just med den självklarhet som 
könsuppdelningen betraktas, men även rätten som tas att andrafiera och 
avvikandeförklara den som inte lever upp till normerna. 
 
Vidare förekommer argument som grundar sig på att den som utsatts för 
diskriminering har varit framfusig170 eller att den som utsätts för trakasserier 
eller sexuella trakasserier måste påpeka att dessa handlingar väcker 
obehag.171 Detta medför att fokus flyttas från de handlingar som DiskL vill 
undanröja och de som utför dem till den som utsätts för dem. Det här 
diskuteras närmre i den avslutande analysen i kap. 7. 

5.3.3 Den transcenderande Andre 
Som tidigare nämnts framförs i propositionen att en legaldefinition av kön 
enbart fördes in i DiskL på grund av diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet eller uttrycks tillkomst. Det medför att fokus i 
första hand hamnar på att definiera den nya diskrimineringsgrunden.172 
Detsamma sker i propositionens diskussion kring definitionen av kön som 
endast till hälften fokuserar på en lämplig legaldefinition, medan den 
resterande hälften fokuserar på transsexualism. En sådan konstruktion, där 
kön inte anses behöva förklaras medför att det könsöverskridande framstår 
som komplicerat genom att köns simplicitet poängteras. Det 
könsöverskridande riskerar att betraktas som avvikande och som enbart ett 
tillägg till kön. Kön är (den oproblematiska) utgångspunkten. Slutsatsen 
som kan dras av detta är att kön enbart behöver förklaras i förhållande till 
det avvikande. Det är istället det könsöverskridande som noggrant 
granskas.173 Det konstanta fokus på det som anses avvika från normen kan 
jämföras med Foucaults beskrivning av sexualitetsnormen som en 
pendelrörelse bort från och mellan olika perversiteter.174 
 
Här bör tilläggas att uppsatsen behandlar två former av problematiska 
osynliggöranden; det av normen och av det som avviker från den. Att 
osynliggöra normen innebär, som Foucault påstår, att makten som den 
innebär tystas ner. Genom att den inte rannsakas upprätthålls den och 
normaliseras. Tystanden är således ett sätt att förstärka normen. Vad gäller 
personer, fenomen eller praktiker som avviker från normen utgör tystnaden 
en mekanism av undanhållande. Det avvikande avskrivs från samhället 
genom att det inte sätts ord på. Tystnaden upprätthåller också här normen 
genom att den marginaliserar andra alternativ. Den här skillnaden medför 
också en skillnad i synliggöranden. Att synliggöra normen och dess 

                                                 
170 AD 2009 nr 11. 
171 AD 2010 nr 21. 
172 Jfr. Prop. 2007/08:95 kap. 7.2 och 7.3. 
173 Foucault, 2002, s. 59f. 
174 Foucault, 2002, s. 61. 
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maktmekanismer är ett sätt att bryta ner den, medan synliggöranden av 
”avvikelser” kan både gynna strukturen och förändra den. Det beror på talets 
karaktär, men även huruvida normen synliggörs samtidigt. Problemet med 
att det könsöverskridande synliggörs är just att detsamma inte sker med kön. 
Således blir framställningen skev och normen förstärks som följd. 
 
Som definition av den nya diskrimineringsgrunden används ”med 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck avses i 
diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 
kön.”175 Denna definition innebär att ”transpersoner” indelas i de befintliga 
könskategorierna och definieras utifrån sin avvikelse från dess norm. 
Könsuppdelningen baseras på det biologiska könet oavsett upplevelse av 
det. En biologisk könstillhörighet formas därmed som obligatorisk. Alla har 
ett kön – även de som avviker eller distanserar sig från det. Likaså framstår 
det som naturligt och oproblematiskt att någon annan än den enskilda 
individen definierar dennes kön. 
 
Som tidigare nämndes i kap. 1.6 skapar användandet av begreppet ”trans” 
en andrafiering. ”Transpersonen” blir en avvikelse och normen, det vill säga 
att vara ”cisperson” och identifiera och uttrycka sig som normen för sin 
biologiska könstillhörighet, osynliggörs och upprätthålls genom att sådana 
betecknas som enbart personer. Samtidigt osynliggör detta ”cispersoners” 
upplevelse av det egna könet. Följaktligen ses denna process som ett tillägg 
som enbart existerar hos ”transpersoner”. Åter fastställs att alla har ett 
biologiskt kön, men att en upplevelse av eller process av 
identifikation/disidentifikation med det egna könet och dess norm bara finns 
hos de som inte identifierar sig med normen. Detta får till följd att processen 
riskerar att betraktas som problematisk eller onödig samt att den 
marginaliseras. 
 
Det förs ingen diskussion kring huruvida de båda diskrimineringsgrunderna 
skulle kunna utgöra samma sak och därmed samma grund. Denna 
uppfattning kan tyckas märklig i jämförelse med lagkonstruktionen av 
skyddet mot diskriminering på grund av transsexualism. I domen C-13/94 
framgår att den EU-rättsliga ståndpunkten är att diskriminering sker av den 
transsexuelle i förhållande till cispersoner vars medfödda kön är det som 
den transsexuella identifierar sig med och önskar eller har korrigerats till. 
Jämförelsepersonen är alltså inte alla cispersoner som grupp. Någon 
reglering av diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller 
uttryck finns inte i EU-rätten. En rimlig tolkning av rättsfallet är dock att 
diskriminering gentemot ”transpersoner” skulle utgöra diskriminering på 
grund av kön. Den svenska konstruktionen, där ”transpersoner” skyddas i 
jämförelse med ”cispersoner”, är således ett tydligt avsteg från denna tanke. 
Den diskrepens som har uppstått mellan de två lagkonstruktionerna gör att 
den svenska regleringens överensstämmelse med den överordnade EU-
rätten kan ifrågasättas. Något direkt avsteg kan dock inte anses ha skett utan 

                                                 
175 1 kap. 5§ DiskL. 
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direktiv som explicit förbjuder diskriminering mot könsöverskridande 
identitet eller uttryck176 eller rättsfall som påstår att sådan diskriminering 
utgör diskriminering på grund av kön. 
 
Den nya diskrimineringsgrunden på samma gång synliggör, skyddar och 
marginaliserar. Marginaliseringen sker genomgående i propositionen, utöver 
vad som redan har nämnts, bland annat genom att lagstiftaren på flertalet 
ställen påpekar att det rör sig om en liten grupp samt att skyddet inte 
kommer att innebära någon stor förändring.177 Gruppen förminskas, även 
storleksmässigt, vilket skulle kunna bero på en vilja från lagstiftarens sida 
att framställa näringsidkarens börda som minimal – en prioritering som 
bryter mot själva syftet med en diskrimineringslagstiftning.178 Oavsett 
orsaken följer att diskrimineringsgrunden nästintill förklaras overksam samt 
att de berörda andrafieras än mer. 
 
I sin icke-definition av kön tillägger lagstiftaren att diskriminering mot 
transsexuella utgör könsdiskriminering. Det är på samma gång klargörande 
och problematiskt. Det både synliggör och urskiljer. Det drar en gräns mot 
den nya diskrimineringsgrunden och gör skillnad mellan de ciskönade och 
de Andra. Ett avstånd som förstärks genom lagstiftarens sätt att tala om 
transsexualism. I beskrivningen används termerna ”motsatt kön” istället för 
”egentligt kön” och ”könsbyte” istället för ”könskorrigering”.179 Båda dessa 
ordval reproducerar en bild av transsexualism som en förändring från det 
biologiska könet, vilket tycks ha större betydelse än det upplevda.180 Ur 
beskrivningen där ”transpersoner” sammankopplas med begreppet ”motsatt 
kön” framkommer en syn på att ting, såsom kläder, och ageranden bär 
mening och essens. Det uttrycker att saker och beteenden är könade, att de 
ger uttryck för en identitet samt att de alltid tillhör den manliga eller 
kvinnliga sfären. Ting och praktiker har således en könad essens. En 
diskrepens uppstår dock genom AD:s bedömning av begreppet ”östflickor”. 
Det anses i AD 2011 nr 13 inte i sig själv bära varken negativa eller positiva 
konnotationer. Det finns alltså gränser för vad som bär essenser och vad 
som inte gör det samt vad som är essenser eller inte – en gräns som aldrig 
diskuteras eller klargörs. Tydligt är dock att kön/genus är en essens som 
genomsyrar allt. Även för den som inte vill. 

                                                 
176 Jfr. art 21. 
177 Prop. 2007/08:95 s. 478f samt s. 496. 
178 1 kap. 1§ DiskL. 
179 Prop. 2007/08:95 s. 112 och s. 115 samt C-13/94. 
180 Det bör tilläggas i sammanhanget att transsexualismens sjukdomsklassificering är ett 
tveeggat svärd. Det skapar en rättighet till könskorrigering samtidigt som patologiseringen i 
sig är oerhört problematisk, se exempelvis Foucault, 2002, s. 58-70. 
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6 Sexuell läggning 
Det här kapitlet inleds precis som det föregående med en presentation av 
definitionen av sexuell läggning och en redogörelse för de utvalda rättsfall 
som rör diskrimineringsgrunden. Därefter presenteras de föreställningar som 
framkommit genom diskursanalysen. 

6.1 Diskrimineringsgrunden sexuell 
läggning 

Legaldefinitionen av sexuell läggning i 2008-års DiskL kommer från den 
tidigare regleringen; lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av sexuell läggning. Den slår fast att ”med sexuell 
läggning avses i diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning”181. Några andra former av sexualitet omfattas inte. 
Sådana betraktas istället som sexuella beteenden.182 Utöver sin ordalydelse 
omfattar diskrimineringsgrunden även vissa praktiker som betraktas som en 
förlängning av den sexuella läggningen.183 

6.2 Praxis i urval 

6.2.1 Umeå Tingsrätt 1795-08 
Fallet rör ett lesbiskt par som genomgår behandling mot ofrivillig barnlöshet 
i Skellefteå. I fallet tillämpas det tidigare förbudet mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning i 3§ DFL. Paret sökte behandling våren 2006 och 
påbörjade läkarundersökning och infertilitetsutredning i augusti. Landstinget 
tillämpade ett regelverk som medförde att olikkönade par efter en utredning 
om infertilitet enbart kom ifråga för landstingsfinansierad behandling efter 
tre års väntetid där paret förutsattes försöka bli gravida på egen hand. För 
samkönade par krävdes istället, med anledningen av att dessa par inte på 
egen hand kan skaffa barn, att paret skulle finansiera tre försök på egen hand 
för att berättigas den landstingsfinansierade behandlingen. DO yrkade att 
detta i första hand utgjorde direkt diskriminering genom att paret 
missgynnats finansiellt i jämförelse med olikkönade par, 3§ p§ DFL. I andra 
hand yrkade DO att det ifrågavarande regelverket, om än till synes neutralt, 
missgynnar samkönade par i praktiken samt att denna inte har något 
berättigat mål eller är nödvändig och lämplig, det vill säga att indirekt 
diskriminering förelåg, 3§ p2 DFL. 
 
Västerbottens läns landsting bestred kärandens yrkanden genom att hävda 
att preskriptionstiden löpt från den initiala kontakten våren 2006 och att 

                                                 
181 1 kap. 5§ DiskL. 
182 Prop. 2007/08:95 s. 124. 
183 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
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handlingarna således preskriberades våren 2008. Om domstolen inte fann att 
så var fallet framlade landstinget att någon diskriminering inte förekommit 
eftersom samkönade och olikkönade par inte befinner sig i jämförbara 
situationer samt att skillnaden för paren utgör ett lämpligt och nödvändigt 
medel för att de offentliga tillgångarna ska tas tillvara effektivt. Vidare 
medförde regelverket att paret jämfört med olikkönade par tidsmässigt fått 
en fördelaktig behandling samt att paret inte utsatts för något obehag. 
 
TR fastslog att de eventuellt missgynnande handlingarna inte preskriberats 
utan att tiden anses löpa från det läkarbesök under vilket paret fick besked 
om att de var tvungna att själva finansiera en del av behandlingen. Att paret 
själva skulle finansiera en del av sin behandling ansågs utgöra ett 
missgynnande. Däremot föreligger en jämförbar situation enbart när 
svårigheter att skaffa barn har fastställts. Eftersom assisterad befruktning är 
en nödvändighet för samkönade par som vill skaffa biologiska barn kan en 
sådan slutsats inte redan från början anses föreligga. Fram till dess att detta 
kan konstateras föreligger inte en jämförbar situation. De egenfinansierade 
behandlingarna leder således fram till en jämförbar situation, men utgör inte 
en. Direkt diskriminering föreligger därmed inte. Vidare hänvisar TR till 
den diskussion om att införa en lagstadgad möjlighet att ställa olika krav på 
par med olika sexuell läggning, vilken inte föranledde någon ändring 
eftersom regeringen framförde att dessa par ändå inte befinner sig i 
jämförbara situationer. Avslutningsvis konstaterar TR att bestämmelsen ej 
kan utgöra indirekt diskriminering då den inte är neutralt utformad. 

6.2.2 Svea Hovrätt 9187-09 
Även detta fall rör frågan om huruvida diskriminering förekommit vid 
assisterad befruktning hos ett samkönat par. I fallet behandlas den ena 
partnern fram till att hon fyller 40 år varpå paret begär att den andra partnern 
ska få fortsätta med behandlingen. Landstinget har utöver kraven på 
medicinska och sociala utredningar även fastslagit en åldersgräns för 
assisterad befruktning på 40 år. Notera dock att domen inte behandlar den 
nya diskrimineringsgrunden ålder, vilken vid händelsernas inte införts i 
lagstiftningen. Landstinget tillämpar även en regel som innebär att enbart 
den ena partnern i ett par kan genomgå behandling. HomO anför att detta 
innebör att paret har missgynnats genom att de nekats behandling och 
därmed möjligheten att skaffa barn. Paret har således i första hand utsatts för 
direkt diskriminering. I andra hand medför regeln som till synes är neutral i 
praktiken missgynnanden av andra sexualiteter än den heterosexuella och 
landstinget har därmed gjort sig skyldig till indirekt diskriminering efterosm 
bestämmelsen inte har något berättigat mål eller är tillämplig och nödvändig 
för att uppnå sådant mål. 
 
Landstinget i Uppsala län hävdar att paret inte är missgynnat eftersom 
samma regel tillämpas oavsett parens sexuella läggning. Det finns inte heller 
ett samband mellan den nekade behandlingen och sexualitet eftersom 
besluten endast har baserats på den ena kvinnans fullföljda behandling. 
Vidare framför landstinget att indirekt diskriminering inte har förekommit 
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eftersom paret inte har missgynnats samt att, om så ändå skulle anses vara 
fallet, är detta berättigat genom bristen på resurser, ekonomiska och i form 
av spermier. 
 
TR konstaterar för det första att ett missgynnande finns genom den nekade 
behandlingen. För det andra anser TR att den jämförbara situationen inte är 
mellan samkönade och olikkönade par, utan mellan lesbiska som nekats 
behandling och kvinnor som fått tillgång till behandling, oavsett om dessa 
lever i samkönade eller olikkönade parkonstellationer. Kvinnan i paret som 
nekats behandling har alltså behandlats sämre än kvinnor som enbart 
behöver uppfylla kravet på att leva i en parrelation. Detta medför att enbart 
kvinnan som nekats behandling har utsatts för direkt diskriminering. 
 
Landstinget överklagar domen till HovR som i sin dom bifallet dennes 
yrkanden. HovR gör bedömningen att DO, som tagit över fallet efter 
DiskL:s införande, inte uppfyllt den åberopsbörda som åligger dem. DO har 
hävdat att ingen jämförbar situation finns, vilket gör att HovR inte kan 
komma till annan slutsats än att direkt diskriminering inte föreligger 
eftersom de inte kan pröva huruvida paret behandlats sämre än vad som har 
eller skulle ha skett med annat par. Vad gäller indirekt diskriminering 
konstaterar HovR att ”något missgynnande av dem som par har inte 
förekommit” eftersom bestämmelsen tillämpas på samma sätt oavsett parets 
könssammansättning. Indirekt diskriminering föreligger således inte. 

6.2.3 Stockholms Tingsrätt 7473-10 
I det tredje fallet som rör diskriminering vid assisterad befruktning av ett 
samkönat par nekades ett lesbiskt par behandling vid den vårdcentral de var 
listade hos. I det telefonsamtal där den ena kvinnan begärde behandling 
hänvisades hon istället av en barnmorska till Södersjukhusets mottagning 
vars sex- och samlevnadsklinik har en särskild inriktning och kompetens 
vad gäller homo- och bisexuella kvinnor. Liljeholmens vårdcentral baserade 
detta på ett internt beslutsom fattades med anledning av den lagändring som 
tillät samkönade par att genomföra assisterad befruktning. De gynekologer 
som arbetade på vårdcentralen anså sig inte besitta kompetensen att 
genomföra den psykosociala prövningen som krävs för att ett par ska tillåtas 
behandlas med IVF-behandling med donatorssäd. Med anledning av 
Södersjukhusets specialistkompetens på samkönade par ansågs det lämpligt 
att i sådana fall hänvisa par dit för den inledande läkarundersökningen som 
krävs för att få en remiss till en fertilitetsenhet. DO yrkade att detta utgjorde 
direkt diskriminering av kvinnan med anledning av att nekandet av 
behandling inte hade skett av en heterosexuell kvinna, något som framgick 
av det initiala telefonsamtalet. Kvinnan ifrågasatte då avvisningen från 
vårdcentralen och ställde frågan om vart heterosexuella hänvisades, vilken 
besvarades med att de var välkomna till vårdcentralen. Landstinget bestrider 
talan och hänför att ett homosexuellt par inte befinner sig i en jämförbar 
situation med ett heterosexuellt par eftersom de möjliga behandlingarna för 
ofrivillig barnlöshet oundvikligen är färre. vidare har inte någon form av 
missgynnande skett då hänvisning skett till en vårdenhet med högra 
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kompetens samt att detta inte medfört någon väsentligen förlängd väntetid 
eller avstånd till vård. Vårdcentralen har med anledning av kvinnans 
anmälan till DO samt mail till vårdcentralen ringt upp henne i syfte att lösa 
situationen. Telefonsamtalet resulterade i att en tid för behandling bokades, 
vilken kvinnan sedemera avbokade. En tid senare bokades en ny tid och 
läkarundersökningen genomfördes. Genom detta anser landstinget ha rättat 
till situationen som därmed inte kan sägas vara missgynnande eller till 
nackdel för kvinnan.   
 
TR konstaterar att hänvisningen till en specialklinik innefattar ett avvisande 
från kvinnornas vårdcentral. Ett missgynnande är således för handen. 
Åtgärder som vidtas efter missgynnandet i syfte att rätta till det medför inte 
någon annan bedömning. En kvinna i ett samkönat förhållande befinner sig 
vidare i en jämförbar situation med en kvinna i ett olikkönat förhållande, 
något som inte förändras med anledning av de olika 
behandlingsmöjligheterna som finns vid ofrivillig barnlöshet. Vidare är det 
klart i fallet att missgynnandet baseras på sexuell läggning. I telefonsamtalet 
sker en uttalad hänvisning till parets sexualitet. Diskriminering föreligger 
därmed. 

6.2.4 Stockholms Tingsrätt 4652-07184 

Efter att ha pussats på en nattklubb får ett samkönat par en tillsägelse av en 
ordningsvakt. DO yrkar i målet att direkt diskriminering föreligger då 
tillsägelsen utgör ett missgynnande samt att detta skett med anledning av 
parets könssammansättning. Ett olikkönat par skulle inte ha drabbats av en 
tillsägelse. Detta visas av att det olikkönade paret som pussades 
halvliggandes i närheten inte fick någon tillsägelse. Vid tillsägelsen påstås 
även ordningsvakten ha tillagt att "så säger vi till killarna också". 
Nattklubbsbolaget bestrider att någon direkt diskriminering förekommit 
genom att tillsägelsen i första hand inte kommit från någon ordningsvakt 
eller annan företrädare för bolaget samt att den i andra hand inte skett 
missgynnande eller i syfte att diskriminera. Tillsägelser är en viktig del av 
att upprätta den ordning som krävs enligt ordningslagen och alkohollagen. 
Vidare är inte bolaget ansvarigt för ordningsvaktens handlande. 
 
TR slår fast att det av fallets bevisning är visat att tillsägelsen kom från en 
ordningsvakt samt att denne fällde tidigare nämnda yttranden. Kärandes 
upplevelse av att ha blivit diskriminerad är avgörande för att ett 
missgynnande ska anses föreligga. Med anledning av att andra par inte 
skulle bli eller ha blivit tillsagda vid liknande ömhetsbetygelser har paret 
behandlats sämre än olikkönade par på grund av sin sexuella läggning. 
Nattklubbsbolaget fälls således för direkt diskriminering. 

                                                 
184 Fallet kan jämföras med NJA 2006 s. 170 som också behandlar situationen där ett 
samkönat par missgynnas med anledning av att de pussats. På restaurangen fick paret först 
en tillsägelse och sällskapet avvisades därefter från lokalen. HD fann att diskriminering 
förelåg. 



 52 

6.3 Analys 

6.3.1 Det begränsade skyddet 
I både lagstiftning och proposition sägs hetero-, bi- och homosexualitet vara 
de enda sexualiteterna. Det är enbart dessa som skyddas mot diskriminering, 
men de sägs också vara de enda som faktiskt existerar.185 Lagstiftaren menar 
att all annan sexualitet i själva verket utgår från en av de tre uppräknade, 
men är en variation av den. Det framhålls att dessa variationer enbart är 
sexuella beteenden och som sådana är de oberoende av den sexuella 
läggningen. Med detta avses att exempelvis en nekrofil också alltid är 
homo-, hetero- eller bisexuell. Enbart sexualitet som baseras på dragning till 
visst eller vissa kön utgör således en sexuell läggning i 
diskrimineringsrättens mening. Detta är problematiskt ur flertalet aspekter. 
För det första säger det uttryckligen att andra sexuella läggningar inte 
existerar och därmed att bi-, homo- och heterosexualitet inte bara är de enda 
skyddade preferenserna, utan, vilket är nedsättande och exkluderande, att de 
är den enda (rätta).186 
 
För det andra är påståendet att alla omfattas av dess tre kategorier 
problematiskt. Det implicerar en syn på sexualiteten som obligatorisk. 
Sexualdriften normaliseras - alla anses ha en sexualdrift och alla har en 
sexuell identitet. Avsaknaden av sexualitet, såsom asexualitet, 
avståndstagande från sexualitet, såsom antisexualitet, eller ovilja eller 
svårighet att definiera sin sexualitet avskrivs som avvikelser och 
omöjligheter. De osynliggörs och exkluderas från DiskL:s skydd.187 
Diskrimineringsskyddet utgör inte en fri- och rättighet till och från 
sexualitet, utan den medför istället ett tvång att definiera sin sexualitet. Det 
är ett tecken på att sexualiteten ses som en essens som sträcker sig över alla 
andra grupperingar. 
 
Denna essentialism där sexualiteten ses som en naturlig kärna inom alla 
människor är en av de sex diskurser som Rubin konstaterar är 
grundläggande för den västerländska sexualuppfattningen. Som nämnts är 
den första att tanken på sexualitet omsvärmas av sexual essentialism188. 
Denna kärna, eller force189, ses som något i grunden negativt, sex 
negativity190. Ur detta framkommer att sexualiteten betraktas med 
avståndstagande och misstänkliggörs. Begäret behöver därmed en "ursäkt" 
för att få levas ut, såsom äktenskap eller reproduktion. Som ytterligare en 
dimension till detta fungerar the fallacy of misplaced scale191, vilken 
innebär att sexualitets betydelse övervärderas. Det kan åskådas i att sexuella 
brott, såsom sodomi, har belagts med hårda straff. Vidare befinner sig 
                                                 
185 1 kap. 5§ DiskL samt Prop. 2007/08:95 s. 124. 
186 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
187 Prop. 2007/08:95 s. 124. 
188 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 9f. 
189 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 9. 
190 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 11. 
191 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 11. 
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sexuella handlingar, sexuella relationer och sexuella identiteter alltid i 
ett hierarchial system of sexual value192. De typer av sexualiteter som ingår 
i den goda cirkeln av sexualiteter ses som normala och hälsosamma och 
gynnas av samhället. De övriga fördöms och patologiseras eller 
kriminaliseras. De sexualiteter som döms ut kan kategoriseras i förhållande 
till hur förkastliga de anses vara. Det finns således en skala från goda till 
dåliga sexualiteter. För de sexualiteter som befinner sig i gråzonen nära den 
goda sexualiteten spelar detta dock ingen roll för deras tillåtlighet med 
anledning av the domino theory of sexual peril193. Tanken bygger kort sagt 
på tron att ju mer som tillåts, desto svagare blir gränsen mellan den goda 
och den dåliga sexualitetens kaos. Detta är tätt sammanbundet med the lack 
of a concept of benign sexual variation194, som bygger på idén om 
sexualitetens singularitet som nästan helt utesluter en pluralitet av (tillåtna 
och goda) sexualiteter. 
 
Ytterligare ett problem med lagkonstruktionens gränsdragning och 
propositionens osynliggörande och avskrivande av andra sexuella 
läggningar än hetero-, bi- och homosexualitet är att dessa utgår från kön. 
Lagstiftaren synliggör endast den typ av sexualitet som förutsätter 
erkännandet av sitt biologiska kön samt attraktionen av någon annans 
biologiska könstillhörighet. Denna diskurs överensstämmer med den 
heterosexuella matrisen. Här förutsätts dels att kön existerar, dels att det 
sker i en tvåkönsmodell. Vidare anses de tre sexualiteterna inte behövas 
deifinieras eller förklaras, trots att de utgör legaldefinitionen av sexuell 
läggning. Gränsdragningarna framstår som så självklara att de inte 
diskuteras eller ifrågasätts, varken i propositionen eller i rättsfallen. Vems 
uppfattning av könet som är relevant för att definiera sexualiteten nämns 
inte, det vill säga någon diskussion om könet baseras på det biologiska eller 
det sociala, den egna upplevelsen av könstillhörighet, samhällets eller den 
som attraheras, förs inte. Relationen mellan de tre grupperingarna görs 
istället irrelevant genom att de alla skyddas av diskrimineringsförbudet. 
Detta blir dock problematiskt i förhållande till den nya 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Något 
resonemang kring hur de förhåller sig till varandra förs som sagt inte i 
propositionen. Det gör att den nya diskrimineringsgrunden riskerar att 
undermineras. Som tidigare framförts förekommer en andrafiering av 
"transpersoner" dels genom att diskrimineringsgrunden i sig bygger på 
förutsättningen att någon bryter mot normerna kring kön och genus, dels 
genom att den egna upplevelsen och definitionen av sitt kön har formats 
som en process som endast förekommer hos personer som överskrider dessa 
normer. Här sker ytterligare en uteslutning genom att 
diskrimineringsgrundernas inbördes förhållande inte förs fram. Särskilt 
viktigt är ett sådant klargörande från lagstiftarens sidan vad gäller personer 
som inte kan eller vill definiera sitt kön. Utan ett tydliggörande vad gäller 
sådana fall fallerar lagstiftarens sexualitetsdefinition och krackelerar kravet 
på en obligatorisk sexualitet. Utöver detta riskerar könsöverskridande 
                                                 
192 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 11-14. 
193 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 14f. 
194 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 15f. 
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identitet eller uttryck som diskrimineringsgrund, genom att den i övriga 
delar av diskrimineringsrätten ignorerar, att ses som något onödigt och 
avvikande. Det finns en stor diskrepans mellan införandet av 
diskrimineringsgrunden och den dogmatiska syn på kön som fastslås i 
sexualitetsbegreppet. Därmed kan ifrågasättas om den kan få en verkan i att 
luckra upp könsbegreppet, eller om den enbart, som synes i könsanalysen, 
befäster det. 
 
Den intressanta gränsdragningen vad gäller sexualitet sker mellan vad 
propositionen benämner som sexuella läggningar och sexuella beteenden. 
Denna distinktion baseras på kommissionens motivering till 
arbetslivsdirektivet.195 Som nämnts anses sexuella läggningar vara 
universella på sätt att alla kan definieras som någon av dem och att de 
definierar en persons hela sexualitet. Sexuella beteenden däremot är 
variationer av dessa. De anses "ligg[a] på toppen av eller gå[] utöver den 
sexuella läggningen"196. Här uttrycks tydligt att kön är den enda relevanta 
preferensen. Sexualiteten är endast en könsbunden relation. Det är inte den 
sexuella utlevelsen eller upplevelsen av sin sexuella identitet som skyddas 
av DiskL - den utgör inte ett integritetsskydd. Det är viktigt att poängtera att 
lagstiftaren här har gjort ett urval av vem som anses vara skyddsvärd. 
Situationen när en person sägs upp efter att ha tagit med sin samkönade 
partner till företagsfesten utgör diskriminering, medan när en uppsägning 
sker efter att en person tagit med sig sina två partner till samma fest inte 
faller under diskrimineringsförbudet. Det är ett intressant ställningstagande 
om frågan om var behovet av ett diskrimineringsskydd är starkast ställs. Det 
är otvivelaktigt att diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund, fortfarande 
är ett problem - ett problem som uppstå ur normer och maktstrukturer. Finns 
inte då också ett behov av ett diskrimineringsskydd för dem som befinner 
sig längre bort från normen? 
 
En orsak till uteslutandet av andra sexualiteter i diskrimineringsskyddet kan 
vara diskurserna om the domino theory of sexual peril och the lack of a 
concept of benign sexual variation som Rubin utpekar. Dessa är tätt 
sammanbundna med den diskurs av värdehierarki som kan utläsas i 
propositionen. Genom valet av homo-, bi- och heterosexualitet som 
skyddsvärda visas att dessa ses som delar av den goda sexualiteten. Här syns 
en skillnad i förhållande till Rubins värdehierarki. I hennes hierarki, baserad 
diskurser i början av 1990-talet, placeras heterosexualitet i den goda cirkeln 
av den normala och socialt accepterade sexualiteten, medan homosexualitet 
placeras i en yttre cirkel av onaturlig, dålig sexualitet. Om en värdehierarki 
formas av propositionen skulle de sexuella beteendena placeras i denna yttre 
cirkel. Detta baseras på tron att sexuella variationer i grunden är dåliga. 
Genom lagkonstruktionen kan de tre sexuella läggningarna formas till en 
enhet genom deras gemensamma fokus på kön som preferens. På så sätt kan 
variationerna ses som en pluralitet som inte hör hemma i den sexuella 
essensen. Det är vidare möjligt att lagstiftaren använder sig av denna 
uppdelning i syfte att undvika att alla typer av sexualiteter skyddas mot 
                                                 
195 Prop. 2007/08:95 s. 124. 
196 Prop. 2007/08:95 s. 124. 
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diskriminering. Av samhället ansedda mindre uppseendeväckande eller 
förargliga sexuella läggningar skulle få ett skydd om de inte agerade som en 
buffertzon mot de sexualiteter som lagstiftaren inte vill skydda i enlighet 
med Rubins dominoteori. Ett exempel på en sådan sexualitet skulle kunna 
vara fotfetischism som får vara en mur för pedofili, som explicit uttrycks 
inte skyddas av DiskL.197 

6.3.2 Den sexuella läggningen som identitet 
Särskiljandet mellan sexuell läggning och sexuella beteenden uppvisar en 
syn på sexualiteten som en identitet och ett vara. Det är inte något som en 
person gör, utan något som hen är. Detta bygger vidare på tanken om att 
sexualitet är en naturligt inneboende essens. Den sexuella läggningen i form 
av bi-, hetero- och homosexualitet impliceras vara "hela" sexuella ideniteter, 
medan sexuella beteenden endast är en del av den. Detta visas i citatet ovan 
där beteenden alltså "ligger på toppen av eller går utöver [...]".198 De är inte 
något som genomsyrar ens person. Här blir alltså tydligt att den sexuella 
läggningen är något mer än enbart praktiker, men även att praktiker inte 
enbart är handlingar. I förarbetet och rättsfallen199 är det tydligt att praktiker 
också bär mening. Med detta avser jag för det första att vissa typer av 
praktiker anses vara sexuella. Det ses bland annat i T 4652-07, och det 
liknande faller NJA 2006 s. 170, där de inblandades kyssar ses som sexuella 
handlingar. För det andra åsyftar jag att sexuella praktiker uttrycker något 
om våra identiteter. Detta syns i att det anses självklart att de nämnda 
kyssarna om inte avslöjar, i alla fall sänder ut signaler om kvinnornas 
sexualitet. Domstolen anses inte behöva ifrågasätta huruvida vakterna i de 
båda fallen har dragit några slutsatser om parternas sexuella läggningar, 
trots att detta är en förutsättning för att diskriminering ska föreligga. 
Ytterligare ett exempel på hur praktiken förstoras syns i den 
sammanblandning mellan sexuella identiteter och parsammansättningar som 
syns i vissa rättsfall.200 Att ha ett samkönat förhållande formas till en sexuell 
läggning. Att välja att använda ord som "lesbiskt" eller "homosexuellt par" 
istället för samkönat visar att våra handlingar är mer än vad vi gör - vi är 
dem och de synliggör vår inneboende essens. Sexuella handlingar 
övervärderas så till den grad att de ses som en identitet. En motstående 
diskurs syns i T 7473-10 som enbart uttrycker att "X201 var vis det i målet 
aktuella händelsetillfället gift med en kvinna".202 Här är praktiken, att vara 
gift med någon annan av samma biologiska kön som en själv, inget annat än 
en praktik.  
 
I fallen sker också en sammanblandning mellan sexuella praktiker och 
romantiska känslor. Genom ordvalet "ömhetsbetygelser"203 impliceras att 

                                                 
197 Prop. 2007/08:95 s. 124f. 
198 Prop. 2007/08:95 s. 124. 
199 T 1795-08, T 9187-09 samt T 4652-07. 
200 T 1795-08 samt T 9187-09. 
201 Namnen har avidentifierats. 
202 T 7473-10. 
203 T 4652-07, se även NJA 2006 s. 170. 
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kyssarna gav uttryck för en romantik. Denna sammanblandning är 
konsekvent med propositionens. Någon skillnad mellan sexualitet och 
romantiska känslor görs inte. Istället förutsätts dessa existera och verka i 
samma riktning. Därmed exkluderas och osynliggörs personer vars sexuella 
preferenser skiljer sig från riktningen för hens romantiska känslor. Det sker 
alltså även här en övervärdering av praktikers betydelse. Samtidigt 
synliggörs att kärlek tillsammans med sexualdriften utgör grunden i den 
sexuella essensen. 
 
Trots att DiskL ämnar att skydda identiteten i den sexuella läggningen, inte 
beteenden och praktiker, framförs i propositionen att vissa praktiker ändå 
faller innanför skyddets gränser. Dessa anses skyddsvärda genom sitt 
"naturliga samband"204 till den sexuella läggningen. Att leva ut sin 
sexualitet utgör också en del av sexualiteten. Vissa praktiker inkorporeras på 
så vis i identiteten. Detta har skett i syfte att förhindra att DiskL:s skydd 
åsidosätts genom att missgynnandet påstås bero på den sexuella handlingen, 
inte den sexuella identiteten. Problemet med denna konstruktion är att den 
exemplifiering av praktiker med detta samband som sker i propositionen 
bygger på föreställningen att vissa praktiker och beteenden ska eller bör 
ingå i en sexualitet. De praktikerna normaliseras och blir förutsättningar för 
att en normal sexualitet eller normala sexuella förhållanden ska anses 
föreligga. Att inte eftersträva dem eller praktiker som faller utanför denna 
exempellista osynliggörs och avvikandeförklaras. Förarbetet skapas således 
en värdehierarki som slår fast att sexualitet innehåller, och reproducerar att 
den bör innehålla, tvåsamhet, samboskap som levnadssätt och sex.205 Vissa 
processer och praktiker normaliseras således, medan andra exkluderas både 
från att vara en sexuell identitet och från att vara en god del av sexuella 
utlevelser. Här bör också noteras att enbart handlingar skyddas. Passivitet 
eller avståndstaganden faller, åter, utanför DiskL:s fokus och skydd. 
 
Ur propositionens beskrivning av diskrimineringsgrunden sexuell läggning 
framgår implicit genom exemplifieringen av sexuella beteenden att skyddet 
för diskriminering enbart tar sikte på monogama sexualiteter. Praktiker som 
skyddas är exempelvis att "leva tillsammans med någon [min 
kursivering]"206 eller att "två personer [min kursivering] av samma kön bor 
ihop"207. Ingenstans nämns relationer bestående av fler parter. Det gör att 
det enligt min tolkning är troligt att enbart tvåsamhet skyddas. Polygama208, 
polyamorösa209 eller öppna relationer210 samt relationsanarki211 utesluts från 

                                                 
204 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
205 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
206 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
207 Prop. 2007/08:95 s. 125. 
208 Här avses relationer bestående av flera personer eller relationer eller sexuella handlingar 
med flera personer. 
209 Här avses relationer med kärlekskänslor till flera personer samtidigt. 
210 Här avses relationer där sexuella handlingar med personer utanför förhållandet tillåts. 
211 Här avses tron att kärlekskänslor inte ska särskiljas från vänskapskänslor. Därför kan 
kärlekskänslor till flera kännas samtidigt. Personen eftersträvar inte ett förhållande med 
subjekten för känslorna. 
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DiskL:s skydd och osynliggörs. Det slutna tvåsamma förhållandet212, eller 
eftersträvandet av ett sådant normaliseras och görs till norm, medan andra 
typer av förhållanden förklaras avvikande och onaturliga. 
 
I de tre rättsfallen som rör rätten till assisterad befruktning213 kretsar den 
huvudsakliga juridiska bedömningen kring huruvida samkönade och 
olikkönade par befinner sig i jämförbara situationer i inledningsstadiet av 
behandlingen. Att detta överhuvudtaget diskuteras, oavsett om det anses 
finnas medicinska eller ekonomiska orsaker som gör skillnaden godtagbar 
eller inte, tyder på att en uppdelning mellan homo-, hetero- och bisexualitet 
anses vara berättigad och naturlig. Det implicerar även att det mellan dem 
finns skillnade, att de i grunden är olika och att de utgör olika essenser. 
Detta visas ännu tydligare i de två domarna som kommer fram till att det 
inte utgör jämförbara situationer.214 Det kan jämföras med hur 
likalönestadganden åsidosatter genom att män och kvinnor påstods inte 
(implicit kunna) utföra likvärdigt arbete.215 Intressant i denna dikotomi är att 
den framställs vara enbart mellan hetero- och homosexualitet. Bisexualitet 
lämnas utanför resonemanget. 
 
Sättet som landstinget argumenterar i T 7473-10 visar tydligt upp denna 
dikotomi. Här särskiljs lesbiska som grupp och påstås ha en egen "situation 
och nätverk"216. Genom föreställningen att det finns ett lesbiskt nätverk 
skapas och återskapas en bild av att denna grupp är så avvikande att den 
kräver en egen värld och en egen kultur, som skiljer sig från de vanliga som 
uttrycks vara automatiskt heterosexuella. Vidare påstås att lesbiska som 
söker assisterad befruktning kräver särskild kunskap och kompetens. 
Härigenom tydliggörs att det anses finnas en så stor skillnad mellan 
olikkönade och samkönade par - att essenserna är så olika - att särskild 
utbildning krävs. Det framstår som om lesbiska vore en helt egen art. Vidare 
formas de som om de vore en homogen grupp. Gruppen avskiljs och 
exkluderas från normen. Den andrafieras och essentialiseras. Det sker en 
övervärdering av den sexuella läggningens betydelse för individens och 
parets identitet. Även om denna särbehandling har skett i ett välvilligt syfte 
får den således långtgående negativa implikationer. Denna argumentation 
visar en samstämmighet i förekomsten av diskursen om sexualiteternas 
åtskillnad i samhället och i rätten. 
 
Den nedtonade sexualiteten i T 4652-07 (se även NJA 2006 s. 170) är 
anmärkningsvärd. I båda rättsfallen används ord som "pussar" eller 
"ömhetsbetygelser" för att beskriva parternas handlingar, vilket kan kopplas 
till diskursen om sexnegativitet. Genom att tona ned sexuella handlingar 
minskas risken att sexualiteten, som i grunden är något ont, väcker anstöt 
eller illvillighet. Normen om i vilken mängd sexualiteten får levas ut i 

                                                 
212 Här avses en relation bestående av två personer som enbart känner och tillåts känna 
kärlekskänslor och utföra sexuella handlingar gentemot varandra. 
213 T 1795-08, T 9187-09 samt T 7473-10. 
214 T 1795-08 och T 9187-09. 
215 Hepple, 2010, s. 137. 
216 Landstinget i T 7473-10. 
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offentligheten medför att de som "pussas" utgör offer för diskriminering i 
högre grad än de som "hånglar". Diskussionen om kraven på den som utsätts 
för diskriminering kommer att föras närmre i kap. 7. 
 
Det är värt att notera att rättsfallen rörande assisterad befruktning diskuterar 
diskriminering mot "lesbiska" eller "lesbiska kvinnor".217 Syftet med detta 
framhålls inte och implikationerna går enbart att spekulera i. Det bör dock 
nämnas att lesbiska som grupp oundvikligen är storleksmässigt mindre och 
att bakom begreppet finns en politisk rörelse med mindre styrka än det 
gemensamma homosexualitetsbegreppet.218 Användandet av begreppet 
"lesbiska kvinnor" skulle kunna vara en implicit hänvisning till 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck samt 
transsexualism. Om det rättsligt mellan heterosexuella och homo-/bisexuella 
par som ansöker om assisterad befruktning inte föreligger en jämförbar 
situation, som framgår av två av de tre fallen219, finns anledning att 
förtydliga att skillnaden mellan paren baseras på deras biologiska kön. Ett 
lesbiskt par där den ena kvinnan biologiskt är man samt inte genomgår en 
process för könskorrigering220 skulle i sådana fall vara i en jämförbar 
situation med ett heterosexuellt par. Motsatt skulle ett heterosexuellt par 
bestående av en biologisk kvinna och en transman inte vara jämförbart med 
ett heterosexuellt par bestående av en biologisk man och en biologisk 
kvinna. Av regleringen av sexuell läggning i DiskL framstår dock ett sådant 
förtydligande som onödigt eftersom gränserna mellan de tre skyddade 
sexualiteterna baseras på biologiska kön. En sannolik orsak till användandet 
av "lesbiska" istället för "homosexuella" är att ett homosexuella par 
bestående av två biologiska män aldrig kan komma ifråga för insemination 
eller IVF-behandling. Det innebär dock också att distinktionen i rättsfallen 
förefaller omotiverad. 

                                                 
217 T 7473-10, TR i 9187-08 samt T 1795-08. 
218 Se exempelvis Hallgren, 2008. 
219 T 1795-08 samt T 9187-08. 
220 Med anledning av steriliseringskravet i 1§ 2st lag (1972:119) om fastställelse av 
könstillhörighet i vissa fall. 
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7 Avslutande diskussion 
Som nämndes i beskrivningen av diskursanalys i kap. 2.2.2 utgör analysen 
av samhällets "behov" av de normer, diskurser, normaliseringar och 
avvikandeförklaringar samt hegemonier som framgått i min analys en viktig 
del av metoden. Jag kommer inledningsvis i detta kapitel att sammanfatta 
mina analyser. Därefter kommer jag att poängtera vilka orsaker som ligger 
bakom strukturerna och därigenom beskriva behovet av samhällsproblemet. 
Efter det kommer ytterligare analyser av diskrimineringsrätten att dras 
utifrån de tidigare slutsatserna. Avslutningsvis förs en diskussion kring 
andra möjliga sätt att lagstifta i syfte att förändra de problem som de tidigare 
analyserna pekat ut. 

7.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att de grupperingar som används som bas för 
diskrimineringsgrunderna behandlas som oproblematiska utgångspunkter. 
Tvåkönsmodellen och den heterosexuella matrisen är basen för den rättsliga 
regleringen och tillämpningen. Könsuppdelningen tas för självklar och 
enkel. Den framhålls som en inneboende essens och de två könskategorierna 
som varandras motsatser. Detta framställs som naturligt och varken 
diskuteras eller ifrågasätts i propositionen. Det könsöverskridande formas 
till något avvikande från den enkla föreställningen av kön. Det blir en tagg i 
det binära könssystemet. Det rannsakas och framstår som ett komplicerat 
tillägg. Det könsöverskridande både synliggörs och marginaliseras. 
 
Även sexualitetens område av diskrimineringsrätten kännetecknas av 
processer av normalisering och avvikandeförklaring, inkludering och 
exkludering samt vi och de Andra-relationer. Grundläggande för dessa är 
synen på sexualitet som en inneboende essens. Den anses vara universell 
och obligatorisk, men skiljer sig åt tillsammans med preferenserna. 
Gemensamt för de som skyddas, och de enda som existerar enligt förarbetet, 
är att preferenserna enbart baseras på kön - det egna och det som personen 
attraheras av. De sexuella läggningar som baseras på andra preferenser 
avskrivs helt och behandlas med skepticism. En generell skepticism till 
sexualitet, sexnegativitet, genomsyrar det rättsliga materialet. Sexualitet 
som diskrimineringsgrund kännetecknas av tydliga särskiljanden mellan de 
tre skyddade sexualiteterna samt mellan dessa och de som faller utanför 
DiskL:s skydd. 

7.2 Behovet av samhällsproblemet 
Av de tidigare nämnda slutsatserna kan konstateras att lagstiftningen 
befäster normer, marginaliserar och osynliggör normavvikande grupper 
samt producerar och reproducerar andrafiering. Det gör att skyddet är 
bristande för flertalet grupper - genom att de inte omfattas av skyddet alls, 
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genom att de enbart skyddas till viss grad eller genom att lagstiftningen får 
en exkluderande eller ossynliggörande verkan. Kort sagt gynnar 
lagstiftningen de som uppfyller normen och missgynnar de som avviker från 
den. Med "normen" menar jag här varje norm som stadgar viss normalitet 
inom varje diskrimineringsgrund. Dessa normer är till viss del identiska med 
de gränsdragningar som finns kring vad som faller innanför eller utanför 
viss diskrimineringsgrund. 
 
Det normala könet består av ciskönade och cissexuella män och kvinnor 
samt transsexuella män och kvinnor. I diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet eller uttryck fångas de personer som avviker 
från normen i grunden kön upp. De som avviker från denna är således ändå 
skyddade mot diskriminering. Problematiken med särskiljandet som tidigare 
diskuterats kvarstår dock. Genom att diskrimineringsgrunden 
könsöverskridande identitet eller uttryck i sig är en avvikelse till grunden 
kön kvarstår ett hierarkiskt förhållande där personer som tillhör den 
förstnämnda gruppen exkluderas, avvikandeförklaras och andrafieras. 
Detsamma gäller gränsdragningen som sker inom diskrimineringsgrunden 
kön mellan transsexuella och cissexuella. Den normala sexualiteten består 
av bi-, hetero- och homosexualitet samt vissa typer av praktiker (se ovan). 
Sexuella läggningar som inte omfattas drabbas således av samma 
mekanismer som nämnts för de som avviker från det normala könet. 
 
2008-års DiskL gynnar de hegemoniska strukturer som finns i dagens 
samhälle. Den producerar och reproducerar en vi och Dem-relation. Som 
tidigare beskrivits bygger en sådan relation på att andrafieringen 
konstituerar vi:et genom att peka ut vad det inte är. Denna 
avvikandeförklaring skapar en känsla av normalitet samt positiv 
särbehandling för de som tillhör vi:et. Vi:et i detta fall utgörs av 
"cispersoner", personer som definierar sig som och som anser sig tillhöra 
någon av de uppräknade sexualiteterna, de som lever i eller söker 
monogama relationer (både vad gäller sex och kärlek) tvåsamhetsrelationer 
och de vars sexuella praktiker inte avviker från den goda delen av Rubins 
värdehierarki. Denna vi och Dem-relation leder i sin tur till olika sorters 
förtryck såsom exkludering, osynliggörande och diskriminering. 
Diskrimineringslagstiftningens utformning riskerar alltså att återskapa den 
typ av föreställningar som i sin tur skapar diskriminering. Vidare behandlas 
de Andra som perversiteter och patologiseras, vilket bygger upp vi:ets 
hälsosamhet. Detta gäller inte enbart för de som faller utanför 
diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning, utan även av 
transsexuella som trots att de omfattas av skyddet inom grunden kön 
avvikandeförklaras och exkluderas. De strukturer som framkommit i min 
analys kan sammanfattningsvis sägas upprätthålla och upprätthållas av 
processer av andrafiering. Detta vidmakthåller vi:et och dess makt. 
 
Som implicit framgår av det tidigare stycket har andrafieringsprocessen en 
identitetsskapande effekt. Både vi:et och de Andra tillskrivs vissa 
egenskaper och därmed skapas en viss identitet. Kön, utlevelse och 
upplevelse av kön samt sexuell läggning och dess utlevelse skapar subjekt. 
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De kroppar, känslor och praktiker som knyts till kön och sexualitet 
uppvärderas så till den grad att de anses konstituera identiteter. 
Andrafieringen blir där central genom att en grupp eller kategori enbart kan 
få mening gentemot en annan grupp eller kategori. Det kräver ett 
särskiljande mellan grupper. DiskL:s skydd tycks således inte baseras på en 
likhetspolitik där essenser inte anses finnas. Istället utgår den från tanken att 
det finns olika essenser, men att dessa har ett lika värde, det vill säga en 
särartspolitik. 
 
Foucault menar att om länders suveräner tidigare hade en dödsrätt, har de 
numera makt över alla livsprocesser. Från 1600-talet var makten inte längre 
begränsad till att bestämma vem som skulle leva eller dö, exempelvis 
genom dödsstraff och krig.221 Kring kroppen formades två diskurser; om 
kroppen som maskin och som representant av sin art med alla de biologiska 
processer som är knutna till den. Kroppen kom därefter att kontrolleras på 
två sätt. För det första fick den ett pris och kunde utnyttjas ekonomiskt. För 
det andra blev den föremål för en administrering av kroppar i exempelvis 
hälsans eller befolkningspolitikens namn. Denna kontroll av kroppar 
benämner Foucault som biopolitik.222 
 
Kön och sexuell läggning utgår, både i diskrimineringslagstiftningens och 
samhällets ögon, ifrån kroppar. Det är kroppen som är avgörande för det 
biologiska könet och det socialt sett rätta genuset som följer därpå. Kroppen 
besitter begäret, det fysiska och det mentala. Kroppen är utgångspunkten för 
utlevelsen av sexualiteten i sexuella praktiker och är ett objekt att attraheras 
av. Regleringen av kön och sexualitet blir oundvikligen en reglering och en 
kontroll av kroppar. Av vad som framgår av min analys i de två tidigare 
kapitlen är kropparna tydligt politiserade. Normerna för och de 
normaliserade könen och sexualiteterna utgör implicita beskrivningar av vad 
som är rätt, önskvärt och tillåtet. Diskrimineringsrätten är en slags biopolitik 
och den är en av många. Just därför är DiskL som del av den biopolitiska 
administreringen och disciplineringen viktigt att poängtera. Biopolitik är ett 
sätt att begränsa och befästa makt över befolkningens kroppar, och 
därigenom deras liv. Att lagstiftningen om diskriminering är en del av detta 
kan för mig inte betraktas som något annat än problematiskt.  

7.3 Det ideala offret 
Inom straffrätten diskuteras teorin om det ideala brottsoffret - en teori där 
föreställningar om kön, religion, etnicitet och så vidare, domstolens (och 
polisens) objektivitet samt brottsspecifika krav på brottsoffret korsar 
varandra. Brottsofferbegreppet har inte någon juridisk definition eller 
motsvarighet. Det fylls istället ut av samhällets normer, krav och 
förväntningar. Teorin, utvecklad av Nils Christie, tar sikte på just det; vad 
som krävs för att målsäganden ska betraktas och legitimeras som ett 
brottsoffer i domstolens och offentlighetens mening och därigenom 

                                                 
221 Foucault, 2002, s. 137-140. 
222 Foucault, 2002, s. 140-146. 
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berättigas samhällets stöd. Christie räknar upp sex egenskaper som 
kännetecknar det ideala brottsoffret, däribland att den som utsatts för brott 
har makt att påkalla sig som ett offer, och menar att minst en av dessa krävs 
för att den som utsatts för brott ska anses vara ett brottsoffer. Motsatsvis 
innebär varje förväntning som inte uppfyllts att den som utsatts för brott bär 
ett visst ansvar för händelsen. Av de uppräknade egenskaperna förstås att 
föreställningen om det ideala brottsoffret inte enbart är knutet till den 
skadelidandes egenskaper. Även gärningspersonen och situationen i övrigt 
är relevanta.223 Till dessa förväntningar knyts även normer och 
uppfattningar av exempelvis kön och etnicitet. Exempelvis kan nämnas att 
misshandel mot en kvinna av en man räknas upp som exempel på artbrott, 
men inte misshandel mot en annan man224 eller att det inom vissa grupper 
anses att män inte kan våldtas. Idén om det perfekta brottsoffret är även 
tydligt sammanbundet med domstolens bevisvärdering och målsägandens 
trovärdighet och tillförlitlighet.  
 
På samma sätt som brottsstadgandena avser DiskL att skydda från vissa 
oönskade handlingar. I båda rättsområdena står även en utpekbar 
skadelidande som utsatt för den otillåtna gärningen. Således är teorin 
överförbar på diskrimineringsrättens område. Tidigare i uppsatsen har 
beskrivits lagstiftningskonstruktionen av vad som krävs för att 
diskriminering ska föreligga objektivt sett. Men vilka krav ställs på den som 
utsätts för diskriminering? Vem riktar sig skyddet mot - vem är det ideala 
offret för diskriminering? Dessa frågor är för stora för att helt besvaras i 
denna uppsats. Av vad som framgår av den genomsyn av lagstiftning, 
förarbete och praxis som jag har gjort kan dock några kriterier konstateras. 
 
För det första kan nämnas att DiskL är skriven med vissa personer och 
situationer för ögonen. Detta kan jämföras med Robin Wests syn på 
lagstiftningen och rättsvetenskapen som maskulina. Män har skrivit och 
grundat dem och de har skrivits och grundats (till gagn) för män. Denna 
androcentrism utesluter som konsekvens kvinnan.225 På samma sätt som 
lagstiftningen har synliggjort och normaliserat ett visst kön har skett med en 
typ av sexualitet samtidigt som andra typer har osynliggjorts. Lagstiftningen 
tar sin utgångspunkt i normer och kodifierar dem, samt producerar och 
reproducerar dem. Således är den inte endast könad utan lagstiftningen har 
också en viss sexualitet eller en viss funktion. Den har en viss idealperson 
för ögonen som därmed förutsätts för att diskriminering ska anses föreligga 
samt reproduceras som norm. 
 
Lagstiftningen och dess implementering bygger på föreställningen om ett 
normalt kön, tillåten avvikelse från denna samt en normal sexualitet. Som 
beskrivits tidigare utgörs det normala könet av den ciskönade och 
cissexuella mannen eller kvinnan. Genom införandet av 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck görs dock 
vissa avvikelser från detta normala kön tillåtna. Diskrimineringsgrunden är 

                                                 
223 Christie, 1986, s. 19. 
224 Jareborg & Zila, 2007, s. 137. 
225 West, 1993, s. 89ff. 
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utformad som en avvikelse till grunden kön och med en sådan konstruktion 
kan de inte ses som jämbördiga. Vidare utgör en diskriminerad kvinna på 
samma sätt som en homo- eller bisexuell som utsätts för diskriminering mer 
ideala offer än en man eller heterosexuell. Detta beror givetvis på 
diskrimineringsförbudens syfte att skapa jämställdhet och likabehandling 
samt dagens könsmaktsordning och heteronormativitet. Vad gäller den 
normala sexualiteten består den som sagt dels av de tre uppräknade sexuella 
läggningarna och inga andra dragningar, dels av vissa sätt att leva ut den. En 
skofetischist som lever i asexuella, men romantiska polyamorösa 
förhållanden skulle, förutom att hens sexuella läggning inte skyddas i sig, ha 
svårare att framstå som ett offer för diskriminering på grund av hens 
homosexualitet. Personer i tvåsamma, stabila relationer som lever ut sin 
sexualitet enligt Rubins värdehierarki226 har däremot egenskaper som gör att 
de är mer benägna att betraktas som ideala diskrimineringsoffer. 
 
För det andra ställs vissa krav på den diskriminerades beteende i den 
missgynnande situationen. Som nämndes i analysen av rättsfallet T 4652-07 
nedtonas parens handlingar av DO och domstolen, medan svarandesidan 
beskriver dem som mer sexuellt aggressiva. Av detta kan utläsas att vid 
diskriminering på grund av sexuell läggning tycks en begränsad sexuell 
utlevelse på offentlig plats utgöra det ideala. Likaså visar lagkonstruktionen 
av trakasserier att vissa handlingar åläggs den som utsätts för dem. Det är 
deras uppgift att tydligt säga ifrån. Det innebär att det perfekta 
diskrimineringsoffret måste kunna åberopa sig själv som ett offer - något 
som i en position av underläge i form av både strukturell diskriminering och 
arbetstagarrollen kan vara svårt.  
 
Den tredje aspekten av det ideala diskrimineringsoffret som kan nämnas är 
det tämligen självklara faktumet att den diskriminerade måste befinna sig i 
en jämförbar situation med en person med annan tillhörighet inom 
diskrimineringsgrunden. Jag nämner detta i syfte att tydliggöra att detta 
även kan få konsekvenser i bedömningen av den diskriminerade. Eftersom 
en jämförelse sker finns implicit kravet att den som utsatts för 
diskriminering inom arbetslivet ska vara likvärdig eller bättre än sin reella 
eller hypotetiska jämförelseperson på sitt arbete. Det finns således en risk att 
personer som tillhör grupper som oftare utsätts för diskriminering avkrävs 
större eller bättre prestationer än vad som annars vore fallet. 

7.4 Förändringar, fallgropar och framtiden 
De resultat som framkommit av min analys av diskrimineringsrätten gör att 
det kan ifrågasättas om dagens lagstiftning lever upp till sitt syfte; att 
motverka diskriminering och främja jämlikhet. Som tidigare nämnts anser 
jag att makt är en relation, inte något som utövas uppifrån. Det innebär att 
de slutsatser som kan dras kring DiskL och dess tillämpning är resultatet av 
samhällets diskurser, normer och hegemonier. Det är alltså inte lagstiftaren 
eller domstolarna som har varit illvilliga. Förändringen av 

                                                 
226 Rubin i Abelove, Barale & Halperin, 1993, s. 11-14. 



 64 

diskrimineringsrättens implikationer är oundvikligen sammanknutna med 
förändringen av samhällets strukturer. I detta kan dock lagstiftaren, genom 
sitt diskursiva företräde som diskuteras i kap. 3.3, skapa ett visst skifte. 
Givetvis är också varje steg som tas i syfte att skapa en reell jämställdhet, 
och en reell jämställdhet reproducerar inte ojämlika normer, viktigt. 
 
Vad kan då göras för att åstadkomma en diskrimineringsrätt utan 
strukturella problem, och är en sådan ens möjlig? Jag ska i detta kapitel visa 
några alternativa lagstiftningslösningar samt kort beskriva deras förtjänster 
och problem, men även andra möjliga sätt att förändra de brister som 
framgår av den tidigare analysen. Detta sker i syfte att ge perspektiv på 
dagens lagstiftning samt att visa att den inte nödvändigtvis behöver ha de 
nämnda implikationerna. Det innebär dock inte att jag förutsätter att dagens 
lagstiftning inte är det bästa alternativet. Alla sätt att lagstifta bär sin egen 
problematik. 
 
Inledningsvis kan konstateras att delar av min kritik baseras på ordval och 
bristande normkritik. Därmed är det möjligt att ökade kunskaper och 
medvetenhet kring genus- och likabehandlingsfrågor samt teorier kring 
dessa skulle medföra, om inte en annan typ av lagstiftning, i alla fall en 
annan tillämpning genom exempelvis andra definitioner, andra diskussioner 
och sätt att tala samt en minskad andrafiering. 
 
Innan jag exemplifierar andra möjliga lagstiftningskonstruktioner vill jag 
poängtera att det inte är en självklarhet att en diskrimineringslagstiftning är 
det mest lämpliga eller effektiva sättet att försöka uppnå jämställdhet och 
likabehandling. DiskL utgör en slags jämställdhetssatsning och som sådan 
riskerar den att skapa en falsk trygghet genom att behovet av andra 
satsningar tonas ner eller åsidosätts. Samtidigt kan diskrimineringsförbuden 
enbart verka avskräckande och rätta till redan uppkomna 
jämställdhetsproblem (här bortses precis som i övriga uppsatsen från 
DiskL:s andra funktioner), inte helt förhindra att de uppstår. Andra 
jämställdhetssatsningar såsom normkritisk utbildning, kvotering eller gender 
budgeting227 har kanske potential att på ett effektivare sätt uppnå det målet. 
Ett problem med DiskL som tidigare nämnts är att den individualiserar 
strukturella problem. Det kanske inte är möjligt att skapa ett förbud mot 
diskriminering utan att det problemet medföljer. Det tydliggör att andra 
jämställdhetssatsningar krävs, oavsett om det är istället för eller utöver en 
DiskL. Det ska således inte tolkas som om lagstiftningstypen av 
jämställdhetssatsningar är mer lämpliga eller nödvändiga än någon annan 
typ av satsning. 
 
I art 21 i EU:s stadga om mänskliga rättigheter visas ett alternativt sätt att 
skapa ett diskrimineringsskydd: en öppen lista. Artikeln utgör en 
exemplifierande uppräkning av diskrimineringsgrunder. Andra grupper än 
de som räknas upp kan därmed tillgodoses ett skydd mot diskriminering. I 
svensk mening, förutsatt att lagstiftningen i övrigt kvarstår som den ser ut 
idag, skulle således personer med exempelvis andra sexuella läggningar än 
                                                 
227 Se exempelvis Europarådets Gender budgeting: practical implementation, 2009. 



 65 

de tre uppräknade kunna hävda diskriminering. Det innebär att dagens 
gränsdragningsproblematik (både i fråga om vem som omfattas av varje 
diskrimineringsgrund och rörande de otydliga gränserna mellan att vara ett 
kön och att överskrida det samt mellan att ha en sexuell läggning och ett 
sexuellt beteende) undviks. Det bör dock påpekas att så inte nödvändigtvis 
blir effekten. Dels riskerar en person som hävdar diskriminering på grund av 
en diskrimineringsgrund som inte räknas upp att drabbas av en större börda i 
domstol eftersom hen också måste visa att hen är en del av en skyddsvärd 
grupp, dels finns en risk att diskriminering inte anmäls eftersom en otydlig 
och svåröverskådlig lagstiftning är svårare att förstå för personer utan 
juridisk bakgrund. En öppen lista kan dock vara problematisk även om den 
får det förutnämnda långtgående skyddet. Här finns risken att den tillämpas 
för individer med behjärtansvärda skäl snarare än för att synliggöra 
strukturella problem. 
 
Genom att använda en typ av lagstiftning som inriktar sig på att skapa ett 
allmänt skydd mot osakliga behandling eller beslut i arbetslivet undviks 
problemen med gränsdragning mellan diskrimineringsgrunder och mellan 
vem som omfattas av skyddet och vem som faller utanför. Detta skulle 
kunna ske exempelvis genom att diskrimineringsskyddet omvandlas till ett 
integritetsskydd eller att motiveringskrav åläggs arbetsgivaren. Det finns då 
inget behov av definitioner. Vidare skulle de problem kring bevisning och 
kunskap om vem som omfattas av skyddet som kan följa av en öppen lista 
inte uppstå eftersom syftet är att omfatta alla. Däremot misslyckas en 
sådan lagstiftningskonstruktion, i likhet med den öppna listan, att poängtera 
de maktstrukturer som diskrimineringslagstiftningen uppkom för att skydda 
mot. Fokuset flyttas här helt från maktfrågan. Lagstiftningen skulle förvisso 
inte producera och reproducera ojämlika normer som dagens DiskL, men 
den skulle inte heller uppmärksamma och motarbeta samhällets strukturella 
problem. Ett sådant osynliggörande är lika problematiskt som 
implikationerna av 2008-års DiskL. 
 
Ytterligare ett stort problem som framkommit i analysen är behovet av att 
definiera och skapa identiteter. Det gör att en diskrimineringslagstiftning 
utan definitioner av diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara en 
alternativ lagstiftningskonstruktion. En sluten lista över 
diskrimineringsgrunderna bibehålls, men deras innehåll definieras inte. En 
sådan konstruktion tar bort dagens gränsdragningsproblem samt öppnar upp 
för att inkludera grupper som idag utesluts från diskrimineringsskyddet. 
Alternativet blir på så sätt en blandning mellan dagens DiskL och en öppen 
lista. Som sådan riskerar den dels att vara otydlig, och därigenom 
rättsosäker, dels att diskrimineringsgrunderna ändå definieras i 
rättstillämpningen. 
 
Ett annat sätt att lagstifta vore att bibehålla legaldefinitioner, men att 
förändra strukturen som finns idag. Det skulle kunna ske genom att 
diskrimineringsgrunden kön även omfattar dem som omfattas av 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. För 
diskrimineringsgrunden sexuell läggning skulle förändringen kunna ske 
genom att definitionen frångår dagens uppräkning och istället skyddar rätten 
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att välja sexualitet och sexuella praktiker likt Grigolos förslag (med 
eventuella begränsningar i form av otillåtna handlingar i 6 kap. BrB). Dessa 
konstruktioner subjektiverar inte handlingar eller beteenden. Det är således 
enbart den egna individen som ges rätten att avgöra sin identitet. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att varje lagstiftningskonstruktion riskerar 
att medföra vissa problem. Samtidigt går inte att frångå att 2008-års DiskL 
är problematisk. Likaså bär alltid grupperingar och kategoriseringar vissa 
diskursiva implikationer just för att gränsdragningarna och särskiljandet 
implicerar att de ska betyda något. Dessa kategorier är, som Hirdman 
framför, förutsättningarna för att skapa hegemonier och strukturer.228 De 
ligger till grund för normer, vi och de Andra-förhållanden samt exkludering 
och osynliggöranden. För att skapa ett samhälle utan dessa problem krävs 
således ett ifrågasättande och en dekonstruktion av dessa kategorier. Kan då 
en diskrimineringslagstiftning som grundar sig på kategoriseringar bryta ner 
våra föreställningar, normer och strukturer kring kön, genus och sexualitet? 
En lagstiftning som förutsätter och grundar sig på kategorier kan inte 
samtidigt bryta ner dem. Mitt svar är således, med Audre Lordes ord, nej, 
"[f]or the master's tools will never dismantle the master's house"229. 
 

                                                 
228 Hirdman, 1998, s. 52-57. 
229 Lorde, 2007, s. 112. 
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