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Sammanfattning 
 

Statistik pekar på att personer födda utomlands eller personer med föräldrar födda 

utomlands har sämre möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. En 

förklaringsmodell för detta är strukturell diskriminering och som motvikt till detta 

kan lagstiftning om diskriminering användas. Diskrimineringslagen innehåller 

förutom diskrimineringsförbud även aktiva åtgärder såsom positiv särbehandling 

på grund av kön.   

 Uppsatsen utforskar förslaget om att införa positiv etnisk särbehandling 

inom arbetsmarknaden inför tillkomsten av diskrimineringslagen 2008:567 och 

regeringens argument för att avslå förslaget. En kritisk diskursanalys av 

regeringens motivering pekar på ett motstånd att erkänna strukturell 

diskriminering och dess konsekvenser.    

 

Nyckelord: positiv särbehandling, strukturell diskriminering, 

diskrimineringslagen, etnisk tillhörighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 
 

Statistics indicate that people born abroad or people with parents born abroad 

have less opportunity to break into the Swedish labor market. An explanation for 

this is structural discrimination and to counterbalance this legislation on 

discrimination can be used. The Swedish Discrimination Act contains, in addition 

to the prohibition of discrimination, active measures such as affirmative action on 

the basis of sex. 

 The thesis explores the proposal to introduce affirmative action on the 

ground of ethnicity in the labor market in the Discrimination Act 2008:567 and 

the government's arguments for rejecting the proposal. A critical discourse 

analysis of the Government's reasons indicates a resistance to recognize structural 

discrimination and its consequences. 

 

Keywords: affirmative action, structural discrimination, Discrimination Act, 

ethnic origin.  
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1 Inledning 

Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att personer med en eller två föräldrar 

födda utomlands har en lägre förvärvsfrekvens än de med båda föräldrar födda i Sverige 

och var föräldrarna är födda har även inverkan på befattningar.1  

 Forskning har visat på strukturell diskriminering som avgörande för exkludering 

på arbetsmarknaden av invandrare, det vill säga personer födda utanför Sverige.2 Den 

ovannämnda statistiken från SCB visar att den strukturella diskrimineringen även 

påverkar dessa personers barn.   

 Det finns en diskrimineringslag som ska motverka och förhindra diskriminering 

utifrån sju grunder, däribland ”etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande.”3  Diskrimineringslagen tillåter undantag från 

diskrimineringslagen genom positiv särbehandling inom arbetsmarknaden endast på 

grundval av kön.4 Det har vid olika tillfällen förekommit diskussioner om positiv etnisk 

särbehandling liksom det förekom i förarbeten till diskrimineringslagen. 

Diskrimineringskommittén som fick i uppdrag att utreda en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning och vars betänkande presenterades i SOU 2006:22 föreslog 

att positiv etnisk särbehandling skulle tillåtas. Det var inte en enig kommitté som stod 

bakom förslaget men en majoritet, regeringen höll dock inte med och behöll positiv 

särbehandling endast på grund av kön som redan existerade i jämställdhetslagen.5  

 Vid en genomgång av propositionen6 till diskrimineringslagen blev jag intresserad 

av diskussionen kring positiv etnisk särbehandling, särskilt avsaknaden av diskussion 

kring positiv särbehandling på grundval av kön jämfört med positiv etnisk 

särbehandling. Varför valdes positiv etnisk särbehandling bort och hur motiverades 

detta? 

                                                
1 SCB, Födda i Sverige – ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland, s. 12. Demografiska rapporter 2010:2, 
Örebro.  
2 SOU 2005:56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, s. 253-315.  
3 SFS 2008:567, Diskrimineringslag, §5.3. 
4 SFS 2008:567, §2.2. 
5 SFS 1991:433, Jämställdhetslag.  
6 Proposition 2007/08:95, Förslag till ny diskrimineringslag och ny lag om Diskrimineringsombudsmannen.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

I januari 2009 trädde diskrimineringslagen 2008:567 i kraft. Lagen ersatte tidigare 

diskrimineringslagar och skyddar grunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder inom ett antal samhällsområden såsom arbetslivet, utbildning och 

offentlig anställning.7 Regeringen tillsatte en parlamentarisk sammansatt kommitté med 

uppdrag att överväga en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och resultatet 

presenterades i utredningsbetänkandet SOU 2006:22 En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning. Kommittén hade även i uppdrag att bland annat överväga 

om regler om positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet borde införas i 

arbetslivet.8 Diskrimineringskommittén kom fram till följande:  

Enligt våra förslag skall positiv särbehandling på grund av etnisk 
tillhörighet och på grund av kön vara tillåten i arbetslivet. Undantag från 
förbudet mot diskriminering i arbetslivet införs därför.9  

Regeringen var av annan mening och ansåg inte att positiv särbehandling på grund av 

etnisk tillhörighet skulle införas men behöll positiv särbehandling på grund av kön som 

redan existerade.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka regeringens resonemang om positiv 

särbehandling på grund av etnisk tillhörighet inom arbetslivet. För att undersöka detta 

ställs följande frågor:  

 Vilka förutsättningar finns det för undantag från diskrimineringslagen på 

grundval av etnisk tillhörighet inom arbetsmarknaden? 

 Vilka diskurser framkommer i regeringens motivering till att inte införa positiv 

etnisk särbehandling inom arbetsmarknaden?  

Första frågan är till för att fastställa gällande rätt för att få en förståelse för kontexten 

inom vilken positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet föreslogs och hur en 

sådan lag skulle kunna fungera samt varför den avfärdats. Den andra frågan är till för att 

inringa motiveringen till regeringens beslut och detta är intressant för att det visar att 

lagen är politiskt präglad.  
                                                
7 Gabinus Göransson, Håkan, Slorach Martina, Flemström, Stefan, del Sante, Naiti, 2011. Diskrimineringslagen, s.29-
35.  
8 SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, del 1, s. 124.  
9 SOU 2006:22, del 1, s. 32. 
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1.2 Forskningsfältet  

Uppsatsen befinner sig inom forskningsfältet för strukturell diskriminering och positiv 

särbehandling. Även frågan om meriter behandlas eftersom att detta är kopplat till 

problematiken kring positiv särbehandling inom arbetslivet då det krockar med 

uppfattningen om att den mest meriterade personen ska tilldelas en tjänst.  

1.2.1 Strukturell diskriminering 

I oktober 2003 fick Mona Sahlin i egenskap av statsråd i uppdrag av regeringen att 

tillsätta en utredning om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös 

tillhörighet. Juristen Paul Lappalainen, nuvarande senior expert på 

Diskrimineringsombudsmannen, tillsattes som särskild utredare. Ett flertal rättskunniga 

ingick som experter och rapporten Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i 

Sverige10 färdigställdes i juni 2005. Denna uppsats tar avstamp i denna utredning då den 

ligger till grund för förståelsen av strukturell diskriminering i Sverige som påverkat 

utformningen av diskrimineringslagen. Utredningen är i sig en forskningsöversikt kring 

strukturell diskriminering.  

 Utredningens uppgift bestod bland annat i att redovisa den existerande kunskapen 

om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i Sverige 

inom sju samhällsområden11 för att bidra till en medvetenhet om denna diskriminering 

”[…] samt utgöra underlag för bedömningar av vilka åtgärder och vilken ytterligare 

kunskap som behövs.”12 I utredningen ingick även att föreslå åtgärder för att motverka 

den strukturella diskrimineringen. Denna utredning och Lappalainens slutsatser rörande 

strukturell diskriminering och positiv etnisk särbehandling utgör en viktig del i 

uppsatsen och har varit vägledande i analysen.  

                                                
10 Betänkande från utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, 
SOU:2005:56.  
11 Arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, massmedier, det politiska systemet, rättsväsendet, utbildningsväsendet och 
välfärdstjänsterna.   
12 SOU 2005:56, s. 21.  
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I direktiven till utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller 

religiös tillhörighet som resulterade i rapporten Det blågula glashuset – strukturell 

diskriminering i Sverige13 definierades strukturell diskriminering på följande vis:  

Med strukturell diskriminering på grund av etnicitet eller religiös 
tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, 
vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra 
samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att 
uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. 
Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt 
eller oavsiktligt.[…] 
 
Det har också varit viktigt att inse att konsekvensen av regler, normer och 
beteenden är att vissa drabbas negativt och andra påverkas positivt. Därför 
är maktfrågan central för min förståelse av diskriminering.14  

Det som i Sveriges kallas för strukturell diskriminering kallas t.ex. i Storbritannien och 

USA för strukturell rasism (structural racism).15 Forskning visar att i Sverige är det 

vanligast med en form av kulturellt präglad rasism där stereotypa föreställningar om 

invandrares och svenskars kulturer ses som väsensskilda och oförenliga.16 

 Individrelaterade och strukturella förklaringsteorier till ojämställdhet återfinns 

även inom feministiska rättsteorier, övertygelsen om att kunskapen är social och 

kontextuell innebär att kontexten måste synliggöras och problematiseras. Detta innebär 

att kön och föreställningen om kön är en central del i organiseringen av samhället samt 

hur detta speglas och reproduceras i rätten och rättsvetenskapen behöver synliggöras 

och förklaras.17 I denna studie innebär detta att belysa hur etnicitet och föreställning om 

etnicitet är centrala i organiseringen av samhället och hur detta återspeglas och 

reproduceras i lagstiftningen.  

 Begreppet strukturell, att det existerar överindividuella mönster och där relationer 

mellan kvinnor och män är en fråga om makt och om ojämnt fördelad makt, är inte 

vanligt inom rättsvetenskapen.18 Detta gäller överlag diskussionen om strukturell 

diskriminering. Lappalainen beskriver hur det i andra länder förekommit händelser som 

fungerat som ”ögonöppnare” för den offentliga debatten om diskriminering och rasism 

och att det i Sverige förekommit händelser som hade kunnat vara ”ögonöppnare” men 

                                                
13 SOU:2005:56.  
14 SOU:2005:56, s. 21-22. 
15 SOU 2005:56, s. 22 – 23 
16 De los Reyes, Paulina, Molina, Irene och Mulinari, Diana (red.), 2005. Maktens (o)lika förklädnader, s. 313 - 314. 
17 Gunnarsson, Åsa, Eva-Maria Svensson, 2009. Genusrättsvetenskap. s.140. 
18 Ibid. 
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de har inte haft samma effekt, vilket kan bero på förnekelse av Sveriges rasistiska 

historia och förtryck av etniska minoriteter.19   

1.2.2 Positiv särbehandling 

Forskning kring positiv särbehandling är relevant för frågeställningen som ställs och det 

finns olika ingångar till detta ämne, bland annat juridisk, samhällsvetenskaplig och 

historisk. Fokuset i denna uppsats är främst juridiskt då frågeställningen fokuserar på 

möjligheterna för positiv särbehandling inom diskrimineringslagen. Den juridiska 

metoden är att fokusera på förarbeten, förutom detta har jag även använt mig av Maria 

Törnqvists avhandling om debatterna kring kvotering inom de politiska partierna, så 

kallad varannan damernas och positiv särbehandling inom tillsättningen av 

proffesurtjänster20. Törnqvist studerar vad som händer när stora samhällspolitiska 

visioner hamnar i konflikt med varandra t.ex. när jämställdhetspolitiska mål och ideal 

drabbar samman med en viss definition av rättvisa och vad livliga eller uteblivna 

reaktioner säger om synen på kön, politik och förändring.21 Utifrån denna uppsats 

omfång är det intressant att titta på vad reaktionerna säger om synen på etnicitet, med 

reaktionerna menas här regeringens argument i propositionen och diskurserna som 

förekommer.   

 Törnqvist visar på det historiska motståndet gentemot positiv särbehandling och 

kvotering, hur kvoteringsprincipen vinner mark och omvandlas från ett hot till ett löfte. 

Utifrån ett lagstiftningsperspektiv råder det inte längre en diskussion kring om positiv 

särbehandling på grundval av kön ska vara tillåtet, endast en remissinstans hade 

invändningar mot detta.22 Törnqvist behandlar två skilda åtgärder: positiv särbehandling 

och kvotering. Denna uppsats behandlar positiv särbehandling och inte kvotering då 

kvotering inte är tillåtet enligt lag.  

 Det fanns rapporter och utredningar som lyft kvinnors underrepresentation inom 

politiken och även föreslagit könskvotering, 1987 utkom en utredning som väckte liv i 

könskvoteringsfrågan men det var först 1991 i samband med riksdagsvalet som det 

utvecklades till en offentlig debatt.23 Anledningen till detta var att andelen kvinnor i 

                                                
19 SOU 2005:56, s. 23. 
20 Törnqvist, Maria, Könspolitik på gränsen – debatterna om varannan damernas och Thamprofessurerna.  
21 Törnqvist s. 14.  
22 Prop 2007/08:95, s. 161.  
23 SOU 1987:19, se Törnqvist s.47 
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riksdagen sjönk vilket ledde till krav på kraftfulla åtgärder. En av rösterna i denna 

debatt var det nyetablerade nätverket Stödstrumporna som hotade att ställa upp i 

följande val med ett kvinnoparti. Utifrån argumenten som fördes fram i samband med 

debatten om könskvotering och jämn könsfördelning/ökad kvinnorepresentation 

utkristalliseras tre huvudargument enligt Törnqvist: resurs-, demokrati- och 

intresseargument.  

Ett resursargument framhåller kvinnors bidrag till de politiska besluten och 
samhället i stort, ett demokratiargument hävdar att beslutande församlingar 
bör representera ett tvärsnitt av samhället för att kunna betraktas som 
demokratiska och ett intresseargument utgår från att kvinnor har särskilda 
intressen som inte med självklarhet kan företrädas av män.24  

Liknande argument framkommer när det talas om positiv särbehandling eller överlag 

när det talas om att öka andelen personer med ”annan etnicitet”, utlandsfödda personer 

och personer med utlandsfödda föräldrar. De los Reyes och Molinas pekar på 

särartsbehandling som leder till uppfattningen om att personer med olika bakgrund 

antingen är väldigt olika vilket leder till konflikter eller att olikheterna berikar och 

skapar positiva värden.25  

 Törnqvist kommer åt komplexiteten med positiv särbehandling när hon använder 

sig av rättviseretorikern Iris Marion Young och berör dilemmat att positiv särbehandling 

innebär diskriminering:  

[…] istället för att stirra oss blinda på det som klassas som diskriminering 
bör [vi] ställa bredare frågor om förtryck, där aktiva åtgärder (som positiv 
särbehandling) ska förstås som ett medel för att underminera skeva 
maktordningar snarare än som en strategi för att motverka diskriminering.26  

 

Young lyfter begreppet förtryck i relation till begreppet diskriminering och menar att 

diskriminerande taktiker kan orsaka eller förstärka förtryck men förtryck innefattar 

samtidigt många åtgärder, handlingar och strukturer som inte endast handlar om 

diskriminering, att föredra eller exkludera grupper.27 

 I Sverige har positiv särbehandling främst handlat om ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män medan det i USA handlat om minoriteters rättigheter. Förklaringen 

ligger i skillnader i ländernas befolkningar, traditioner och historia såsom den 
                                                
24 Törnqvist, s. 50. 
25 De los Reyes och Molina, s.314.  
26 Törnqvist, s. 152. 
27 Young, Iris Marion, 1990. Justice and the Politics of Difference. s. 195. 
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diskriminering som den svarta befolkningen varit utsatt för sedan slaveriet.28 Trots de 

historiska skillnaderna är det intressant att studera positiv särbehandling i USA då deras 

lagstiftning fokuserar på minoriteter. Det är i denna kontext som Youngs inlägg i denna 

fråga bäst förstås:  

Supporters of affirmative action policies would be less on the defensive, I 
suggest, if they positively acknowledged that these policies discriminate, 
instead of trying to argue that they are an extension of or compatible with a 
principle of nondiscrimination. We should moreover, deny the assumption, 
widely held by both proponents and opponents of affirmative action, that 
discrimination is the only primary wrong that groups suffer. Oppression, not 
discrimination, is the primary concept for naming group-related injustice. 
While discriminatory policies sometimes cause or reinforce oppression, 
oppression involves many actions, practices, and structures that have little to 
do with preferring or excluding members of groups in the awarding of 
benefits.29  

Positiv särbehandling medges enligt lag som ett undantag från diskrimineringslagen, 

och kan därmed beskrivas som ett undantag från diskriminering då det medges som en 

tillåten form av diskriminering. Young stödjer aktiva åtgärder, inte på grunderna av 

kompensation av historiska oförätter utan som ett verktyg för att undergräva förtryck 

och för att ifrågasätta antagandet om att de privilegierades synpunkter är neutrala.30  

 Det som framförallt anses skilja den svenska respektive amerikanska modellen är 

graden av statlig intervention i välfärdspolitiken. I USA bygger välfärden på en 

samhällsfilosofi som betonar ekonomisk individualism samt minimal statlig inblandning 

och frivilligorganisationer spelar en stor roll i systemet. I Sverige omfattar 

välfärdssystemet i princip hela befolkningen och är i grunden kollektivt uppbyggt och 

finansierat. Positiv etnisk särbehandling i USA är omdiskuterat. Undersökningar visar 

att en majoritet av vita är skeptiska eller negativa till positiv särbehandling medan svarta 

i huvudsak är positivt inställda. Positiv särbehandling har blivit alltmer omstritt i USA 

och argumenten emot handlar om att positiv särbehandling går emot den amerikanska 

individualismen.31 

  Ett vanligt sätt att beskriva välfärdsstater är genom ”generell” och ”selektiv” 

välfärdspolitik, Sverige faller under kategorin generell. Förenklat innebär det att service 

och ekonomiska förmåner ska täcka hela befolkningen i olika livsskeden och efter 

                                                
28 Åsard, Erik, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA”, Åsard, Erik och Runblom, Harald (red.), s. 11, 20, 34. 
29 Young, s. 195.  
30 Young, s. 12.  
31 Åsard, Åsard och Runblom (red.), s. 18 -19, 31-33. 



 

 8 

någorlunda enhetliga regler. Därmed kan det förväntas att det finns en motvilja mot 

positiva åtgärder i Sverige då det kan sägas vara:  

[…]motsatsen till den princip om likabehandling, som välfärdspolitiken 
bygger på. Den bryter dessutom mot en ideologi om att skapa jämlikhet 
genom enhetliga och för hela befolkningen gällande system.32  

Det går dock att hitta motiv bakom välfärdspolitiken som överensstämmer med 

argument som förespråkar positiv särbehandling:  

Välfärdspolitiken övergripande målsättning kan sägas vara att skapa jämlika 
förutsättningar för alla medborgare, genom att kompensera för vissa 
olikheter framför allt i ekonomiska och sociala villkor. På samma sätt är 
skapandet av jämlika chanser genom kompensatoriska åtgärder ett viktigt 
motiv bakom åtgärder som bygger på positiv särbehandling.33  

Det finns en skillnad mellan formell och materiell likhet. Formell rättvisa handlar om 

den behandling någon ges medan materiell rättvisa kan sägas handla om resultatet och 

att jämna ut förutsättningar.  

1.2.3 Myten om Meriter 

En av anledningarna till att positiv särbehandling möter motstånd är att det 

diskriminerar personen som väljs bort till förmån för någon annan och idén om rättvisa 

rubbas. Det finns även en tro på att personen med bäst meriter och kvalifikationer får 

utlysta tjänster. Marion Iris Young ifrågasätter detta meritsystem genom att tala om 

myten om meriter.  

 Enligt Young har debatten om aktiva åtgärder handlat om omfördelning av 

privilegierade positioner mellan grupper och bortsett från institutionella organisationers 

och beslutfattares makt. Det tas för givet att tjänster ska fördelas utifrån meriter genom 

att mäta de individuella tekniska kompetenser och tilldela den mest konkurrenskraftiga 

positionen till den som bedöms ha de bästa kvalifikationerna enligt objektiva mått på 

sådan kompetens.34 För att meritsystemet ska vara applicerbart krävs det kriterier som är 

                                                
32 Borevi, Karin, ”Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige”, Åsard, Erik och Runblom, Harald (red.), s. 
129.  
33 Borevi, Åsard och Runblom (red.), s 129.  
34 Young, s. 192-193. 
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normativa och kulturellt neutrala men de flesta utvärderingskriterierna som används 

såsom utbildningsmeriter och standardtester har normativt och kulturellt innehåll.35  

 Meritprincipen bygger på att positioner bör utdelas till de mest kvalificerade 

individerna. Denna princip är central för att legitimera en hierarkisk arbetsfördelning. 

Meritprincipen hävdar att denna arbetsfördelning är rättvis när ingen grupp får 

privilegierade positioner från födseln eller genom godtyckliga egenskaper såsom ras, 

etnicitet eller kön.36 Detta kan förstås som att fokus på meriter ska motverka 

diskriminering.  

 Meritprincipen kräver ett utbrett rättvist förfarande i utvärderingen av 

kvalifikationer eller positioner/ tjänster. Kvalifikationerna är i sin tur kriterier som är 

jobbrelaterade och som rättvist kan tolkas som indikationer på kompetens eller 

motivation för en individs prestation. Anhängare av meritprincipen anser att dessa 

kriterier kan uppfyllas, något som Young inte håller med om. Young anser att idén att 

meritkriterier är objektiva och opartiska är en version av opartighetsidealet och lika 

omöjlig.37 Handlingen att intyga och rangordna personers kvalifikationer är en fråga om 

makt, makt att definiera vad som är en merit och kvalifikation.38  

 Young använder sig av exempel som kan uppfattas som specifika för den 

amerikanska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocess. Svensk forskning om 

diskriminering vid rekrytering visar dock tydligt på att diskriminering utifrån etnicitet 

förekommer vid rekrytering.39  

1.3 Teori 

1.3.1 Genusrättsvetenskap – en kritisk rättsvetenskaplig inriktning  

Genusrättsvetenskapen ingår i den samhällskritiska och kunskapskritiska 

rättsvetenskapliga tradition där rätten och rättsvetenskap kritiskt granskas.40 

                                                
35 Young, s. 193. 
36 Young, s. 200.  
37 Young, s. 201-2012. 
38 Young, s. 210-211.  
39 Oxford Research, 2012, Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet – Forskning som publicerats vid svenska 
universitet och högskolor sedan år 2000, s. 36.  
40 Gunnarsson och Svensson, s. 91.  
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 Under de drygt 30 åren som forskningsfältet funnits har det förändrats och 

utvecklats, tre huvudinriktningar kan enligt Gunnarsson och Svensson urskiljas: 

kvinnorätt, feministiskt perspektiv på rätten samt genus och rätt. De tillhör alla samma 

tradition men synen på rätten, rättsvetenskapen, kön/genusbegreppen, teorier och 

metoder varierar.41 Gunnarsson och Svensson använder genusrättsvetenskap som en 

sammanfattande beteckning av de tre ovannämnda begreppen som nedan beskrivs 

kortfattat.  

 Kvinnorätt utgick från kvinnors erfarenheter och utvecklades samtidigt som 

kvinnorörelsens mål om könsneutral lagstiftning med samma rättigheter för kvinnor och 

män hade uppnåtts. Det var en reaktion på att den könsneutrala strategin inte räckte: 

formell könsneutral rätt leder inte automatiskt till reell eller materiell könsneutralitet. 

Med materiell rätt menas att rätten aktivt används för att uppnå jämställdhet. Det kan 

därför krävas olika behandling för att resultatet ska bli lika. 42   

 I Sverige byttes termen kvinnorätt ut mot ”kvinnoperspektiv” eller ”feministiskt 

perspektiv” på rätten och betecknar en forskningsinriktning som systematiserar rätten 

utifrån kvinnors levnadsvillkor. Forskningsansatsen var kritisk och med syfte att 

identifiera, analysera och förändra makstrukturerna som är förbundna med kön.43  

 Under 90-talet stärktes jämställdhetspolitiken som byggde på att ojämställdhet var 

ett uttryck för ojämn maktrelation mellan könen och något strukturellt. Denna syn kom 

att påverka straffrättsreformer såsom kvinnofridsreformen och bidrog till att 

jämställdhetsprincipen förstärktes i rätten. Forskningens inriktning påverkades av 

förväntningarna på att rätten kunde bidra till att förverkliga jämställdhetsmålen. Den 

strukturella analysen av diskriminering och ojämställdhet som jämställdhetspolitiken 

baserades på bidrog till ett fördjupat kritiskt perspektiv på rätten.44  

De feministiska perspektiven riktades, till skillnad mot den tidiga 
kvinnorätten, mer mot hur rättsliga strukturer formades utifrån 
asymmetriska maktförhållanden mellan könen.45  

Utgångspunkten för forskningsfältet var att kön har betydelse för rätten men att 

behandla kön som en given social kategori fångade inte upp kön som en föränderlig och 

                                                
41 Gunnarsson och Svensson, s. 24. 
42 Se Gunnarsson och Svensson, s. 20, 25. 
43 Gunnarsson och Svensson, s. 27. 
44 Gunnarsson och Svensson, s. 28. 
45 Gunnarsson och Svensson, s. 29. 
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social konstruktion.46 Genus används som ett analytiskt begrepp för att studera hur 

sociala föreställningar om kön konstrueras och reproduceras i rätten liksom frågor om 

maktförhållanden i genusrelationer. Inom genus och rätt problematiseras rättsbegreppet. 

Det är den kritiska inriktningen på rättsvetenskapen som jag inspirerats av för att 

besvara frågeställningarna som ställs i denna studie eftersom att även föreställningen 

om etnicitet formar våra lagar såsom framgår i rapporten Är rättvisan rättvis? Tio 

perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet.47 I 

utredningen konstateras det att studier om diskriminering inom rättsväsendet är ett 

etablerat forskningsområde i Storbritannien och USA men i Sverige är det till skillnad 

från i dessa länder inte officiellt erkänt att diskriminering inom rättsväsendet 

förekommer trots att det finns flera studier som visar på att strukturell och institutionell 

diskriminering förekommer inom rättsväsendet i Sverige.48 Utredningen behandlar 

diskriminering som förekommer i utövandet av lagar som stiftats medan denna uppsats 

analyserar resonemangen bakom att inte införa en viss lag och visar på den 

maktförståelse som framkommer.  

 Utredningen förklaras på följande vis: 

Lagarna är oftast skrivna på ett neutralt sätt men de tillämpas i ett 
institutionellt sammanhang där det finns normer, värderingar, praxis och 
oskrivna regler som präglar mänskliga möten. Denna antologi visar att 
diskriminering mot personer med invandrarbakgrund förekommer i en rad 
områden inom rättsväsendet, från polisens ingripande till domstolarnas 
praxis.49  

Antologin sammanfattas med att forskningen i Sverige kring diskriminering av etniska 

och religiösa minoriteter kommit igång sent och att frågan först på senare tid 

uppmärksammats i forskning. Ur domstolsmaterialet finns det få tecken som pekar på 

särbehandling av etniska minoriteter, särbehandlingen tycks komma till uttryck i mer 

subtila processer och tycks handla om en bristande medvetenhet om de stereotypa 

föreställningar som styr enskilda individers och hela systemets agerande.50 I 

sammanfattningen berörs även den poäng genomsyrar denna uppsats: att de metoder 

som används för att motverka könsdiskriminering såsom positiv särbehandling kan 

                                                
46 Gunnarsson och Svensson, s. 29. 
47 SOU 2006:30 
48 SOU 2006:30, s.3.  
49 SOU 2006:30, s.5. 
50 SOU 2006:30, s.29-30, 32. 
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användas för att komma till rätta med diskriminering på grund av etnisk/religiös 

bakgrund.51   

 Antologin beskriver tillämpningen i rättsystemet som diskriminerande medan 

lagar beskrivs som skrivna på ett neutralt sätt. Lagar kan även skapas för att befästa en 

önskad norm52 med resultatet att staten diskriminerar en viss grupp, något som Joan W 

Scott behandlar i The Politics Of The Veil. Flera europeiska länder har lagstiftat mot 

huvudduk i offentliga sammanhang såsom i skolan eller som funnits på förslag i 

Nederländerna att förbjuda den heltäckande dräkten burka, som i realiteten väldigt få 

kvinnor bär.53 Scott pekar på att lagen i Frankrike, som förbjuder tydliga religiösa 

symboler i skolan, handlar om den franska självbilden som en sekulär, individualistisk 

och kulturellt homogen nation.54 Hon menar att det är en lag som ges en allmän 

formulering men som onekligen kom till för att riktas mot muslimska kvinnor som bär 

huvudduk. Lagen framställdes som en lösning på alla problem som ansågs finnas i 

Frankrike p.g.a. dålig integration som i sin tur skylldes på muslimer som var så pass 

avvikande att de aldrig skulle kunna assimileras eller passa in. Dessa fördomar, visar 

Scott, har ett förflutet i Frankrikes koloniala historia och rasismen reproduceras ständigt 

men erkänns inte som grund för beslut såsom stiftandet av lagar.55  

 I uppsatsen används genusrättsvetenskapens kritiska analysmetod och 

maktförståelse för att undersöka positiv särbehandling på grundval av etnisk 

tillhörighet. Kön byts ut mot etnicitet som kategori då premissen är att båda dessa 

variabler är utsatta för strukturell diskriminering och därmed kan metoderna för att 

motverka strukturell diskriminering vara likartade. Uppsatsens problemområde ligger 

inom den kritiska synen på rätten samt strukturell diskrimineringsforskning.   

1.3.2 Postkoloniala studier  

Bakgrunden till positiv särbehandling och jämställdhetsarbetet har varit skillnader i 

möjligheter för kvinnor och män som kan förklaras utifrån en könsmaktordning. För att 

förstå etnisk diskriminering som något strukturellt, som strukturell diskriminering som 

                                                
51 SOU 2006:30, s.32. 
52 Det skulle kunna hävdas att lagar och rättssystemet i sig är till för att upprätthålla enligt samhället önskvärda normer 
men detta är en diskussion för sig som lämnas utanför på grund av avgränsning i denna uppsats.  
53 Scott, Joan W, The Politics of the Veil, 2000, s. 3-4. 
54 Scott, s. 15, s. 84-85.  
55 Scott, s. 17, s. 41, s. 45, s. 67-68, s. 75.  
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bygger på rasistiska föreställningar, behövs postkoloniala studier som lämpar sig för att 

förstå den historiska bakgrunden till rasism.56  

Inom postkolonialismen betraktas rasism som en produkt av invecklade 
relationer mellan över- och underordnade grupper, och en i högsta grad både 
föränderlig och kontextberoende process. Detta gör rasismen till ett mycket 
komplicerat problemområde som knappast kan diskuteras utifrån enkla 
maktstrukturer eller politiska förhållanden.57  

Med koloniseringen spreds uppfattningen om den vita rasens överlägsenhet. I dagens 

samhälle återfinns snarare en kulturell rasism, en slags rasism utan raser. Det är en 

ideologisk konstruktion som används för att dels förklara ojämlikheter mellan länder 

och dels för att hävda behovet av en åtskillnadspolitik. Denna särartsideologi bidrar till 

en retorik som hävdar att människor med olika bakgrund inte kan leva tillsammans på 

grund av konflikterna som detta ger upphov till eller att olikheter mellan människor 

berikar och skapar positiva värden.58 Båda förhållningssätt utgår från essentiella 

olikheter, naturliga och oundvikliga. ”Skillnaderna, oavsett vad de baseras på, görs till 

grund för politiska lösningar och ideologiska förklaringar.”59  

 Det råder en enighet om att raser i biologisk mening inte existerar, däremot finns 

det en idé om ras som en social konstruktion som är av betydelse som ideologi och 

social praktik och som därmed påverkar många människors materiella villkor. De los 

Reyes och Molina anser att begreppen ”ras” och rasism är nödvändiga i kampen mot en 

rasistisk organiserad struktur av maktförhållanden, mildare begrepp som t.ex. 

”främlingsfientlighet” och ”xenofobi” fördröjer medvetandegörandet om att det finns 

rasistiska föreställningar i samhället.60 Etnicitet är ett begrepp som förefaller användas 

istället för ras, möjligen för att det verkar mildare.  

Etnicitet förefaller oss vara en neutraliserande terminologi som undviker att 
synliggöra den eller de markörer som placerar människor längs en 
hierarkisk skala av social, ekonomisk, politisk och kulturell diskriminering 
och uteslutning.[…] 
 
Också viktigt är att försöka förstå på vilka sätt denna levande koloniala 
känslostruktur präglar samhällets institutioner till den punkt, att handlingar 
som resulterat i en rasbaserad diskriminering dagligen får förekomma i ett 

                                                
56 De los Reyes, Paulina och Molina, Irene, ”Kalla Mörker Natt! Kön klass och ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige” 
ur Maktens (o)lika förklädnader, De los Reyes, Paulina, Molina, Irene och Mulinari, Diana (red.), 2005, s. 313. 
57 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s. 313. 
58 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s. 313-314. 
59 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s. 314. 
60 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s. 315. 



 

 14 

samhälle som fortfarande inte vill acceptera att rasismen präglar dess olika 
beståndsdelar. Allt detta går inte att förklara med eufemismen ’etnicitet’.61  

De los Reyes och Molina anser att segregeringen i samhället beror på föreställningar om 

invandrares olikheter och att i Sverige, liksom i övriga Västvärlden, har mänskligheten 

rangordnats ”[…] utifrån den position som deras ursprungsländer har spelat i den 

koloniala världsordningen.”62 Denna föreställning påverkar människors möjligheter till 

bland annat jobb.  

1.3.3 Likhet inför lagen 

Begreppen ”likhet” och ”likhet inför lagen” har haft varierande innebörd genom tiderna 

och det finns en ideologisk koppling till dess tolkning. Idén om att skapa en formell 

likställdhet på individnivå i lagen baserad på individrättigheter som bortser från 

individers grupptillhörighet har kopplingar till liberal ideologi. Skillnaden mellan 

formell och materiell likhet är att formell rättvisa handlar om den behandling någon ges 

och materiell rättvisa är den faktiska rättvisan, dvs. resultatet. Den ideologiska 

skillnaden mellan att sträva efter formell eller materiell rättvisa har betydelse för vilka 

metoder som tillämpas för att nå dessa mål. För formell rättvisa eftersträvas en korrekt 

rättstillämpning, utan att obefogad hänsyn tas. Det strävas efter formell likställdhet på 

individbasis, fokus läggs på likhet i behandling och inte i resultat. Bilden av den blinda 

Justitia är en symbol för en blind rättvisa, där staten och rättvisan är blind till de 

enskilda medborgarna och alla skall vara formellt likställda i lagen. På detta sätt uppnås 

relevant likhet och därmed uppnås rättvisa.63 

 Individfokuseringen påverkar även möjligheten att få gehör för synpunkter om att 

det finns strukturella orättvisor:  

Råder formell likställdhet mellan individer bemöts strukturell kritik med 
påståendet att individers misslyckanden inte beror på strukturella 
missförhållanden utan på individerna själva: misslyckas individen A i 
konkurrensen beror detta inte i någon relevant utsträckning på att A tillhör 
gruppen kvinna, invandrare, underklass, utan istället på hennes personliga 
egenskaper. Meningsmotståndaren formulerar det därför som att 

                                                
61 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s. s. 315-316. 
62 De los Reyes och Molina , De los Reyes, Molina och och Mulinari (red.), s.  s. 316. 
63 Lernestedt, Cleas, ”Rättsfilisofiskt perspektiv” ur Likhet inför Lagen, Diesen, Christina, Lernestedt, Claes, Lindholm 
Torun och Pettersson, Tove, 2005, s. 39. 
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’strukturalisterna’, när de föreslår aktiva åtgärder för att angripa 
strukturerna, strävar efter ojämlikhet och orättvisa i konkurrensen.64 

Kritiken som riktas mot formell likställdhet på individbasis bygger på att denna metod 

inte anses ge relevant ”likhet” eftersom att samhällets strukturer är alltför starka. 

Likställandet kan istället bidra till att skymma och förstärka kvarvarande strukturell 

orättvisa. Metoder för att uppnå materiell rättvisa går ut på att synliggöra strukturer för 

att stötta ”svaga” grupper och fokus ligger på resultat framför behandling: lagen kan 

behöva behandla olika för att få resultat som är lika. Åtgärder som är vanliga: förbud 

mot diskriminering, införandet av grupprättigheter och positiv särbehandling.65 Det som 

eftersträvas är en materiell likhet, likhet i resultat och då måste det individbaserade och 

det ”blinda” synsättet överges eller kompletteras. Individer bör ses mer 

kontextualiserad. Lagstiftningsmässigt förklaras det att formell likställdhet kompletteras 

med diskrimineringsförbud så det individbaserade fungerar likhetsskapande. Därefter, 

utifrån tanken att detta är otillräckligt, vidtas aktiva åtgärder som är gruppbaserade för 

att det anses att strukturer behöver bekämpas strukturellt.66  

 Diskrimineringslagen bygger på gruppbaserade rättigheter, aktiva åtgärder kan ses 

som en åtgärd för att uppnå materiell rättighet men dessa åtgärder gäller främst 

skyddsgrunden kön. Diskrimineringsombudsmannen anser att den svenska statens 

ansats i arbete mot diskriminering kan sägas ge uttryck för ambitionen att uppnå 

fullständig och verklig jämlikhet i rättigheter, möjlighet och utfall. Detta eftersom 

diskrimineringslagen och jämlikhetspolitiken är bred och ger uttryck för en ambition att 

gå längre än vad som kan åstadkommas med formell jämlikhet, exempel på detta är 

aktiva åtgärder.67  

 Idén om och strävan av formell rättvis präglar flera åtgärder för att komma åt 

diskriminering, ett exempel är anonymiserade ansökningsprocesser som föreslagits som 

en metod för att minska diskriminering på arbetsmarknaden. En sådan process består i 

att arbetsgivaren inte ser den arbetssökandes namn och därmed inte väljer bort 

kandidater med ”utländskt klingande” namn.68 Denna process handlar om att minimera 

diskriminering i rekryteringsprocessen men egentligen behandlar det endast ett led, 

första urvalet, eftersom det vid intervjutillfällen inte är möjligt att bortse från personens 
                                                
64 Lernestedt, s. 41. 
65 Lernestedt, s. 29, s. 39. 
66 Lernestedt, s. 42.  
67 Diskrimineringsombudsmannen (DO), Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och 
trovärdighet, 2012, s. 30-31. 
68 SOU 2005:115, Prop 2007/08:95, s. 171. 
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etniska tillhörighet. Motsatsen till detta är kvotering där någon väljs just på grund av 

”utländskt klingande” namn eller positiv särbehandling där ett ”utländskt klingande” 

namn skulle få vara utslagsfaktorn.  

 Idéerna om likhet inför lagen är grundläggande för förståelsen av positiv 

särbehandling eftersom att det är denna grundidé som sätts ur spel vid positiv 

särbehandling. Någon särbehandlas på bekostnaden av någon annan, någon gynnas 

samtidigt som någon missgynnas. Detta är av vikt inom arbetsmarknaden där den 

sökande med bäst meriter och kvalifikationer anses vara den som bör få en tjänst men 

som kommer att visas är denna idé inte oproblematisk.  

1.4 Metod 

För att besvara frågeställningarna har jag utgått från två olika metoder när jag bearbetat 

materialet. För att förstå diskrimineringslagen och positiv särbehandling har jag utgått 

från den rättsdogmatiska metoden och för att förstå regeringens motivering till att inte 

införa positiv etnisk särbehandling inom arbetsmarknaden har jag inspirerats av 

diskursanalys. Dessa metoder, urval och processer förklaras mer ingående nedan.   

1.4.1 Rättsdogmatik och genusrättsvetenskap  

För att angripa frågan om positiv särbehandling var det viktigt att ha kontexten klar, det 

innebär att förstå diskrimineringslagen och möjligheten till undantag. Materialet som 

används för att utreda gällande rätt inom ett visst område är lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin.69 Mitt syfte med att titta på diskrimineringslagen är att visa på 

möjligheterna till undantag från lagen. Det finns inga rättsfall att titta på kopplade till 

min specifika frågeställning som berör positiv särbehandling på grund av etnisk 

tillhörighet inom arbetslivet. Jag har använt mig av förarbeten för att följa diskussionen 

som fanns angående positiv särbehandling utifrån etnisk tillhörighet inför antagandet av 

diskrimineringslagen för att förstå den slutliga versionen av lagen.  

                                                
69 Andersson, Ulrika, Hans (o)rd eller hennes? – En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 
övergrepp, 2004, s. 39. 
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 För att systematiskt gå igenom lagen har jag använt mig att en rättsdogmatisk 

metod, i analysen har jag intagit en kritisk hållning till rätten och där inspirerats av 

genusrättsvetenskapens kritiska hållning till rättsvetenskapen.  

 Den rättsdogmatiska metoden är den metod som tas för given i stor del av 

rättsvetenskaplig forskning och innebär förenklat att fastställa gällande rätt med hjälp av 

rättskälleläran.70 Rättsdogmatikens teori om rätten och rättsvetenskapen är framför allt 

en metodlära.71 Det anses inte nödvändigt att ta upp metodfrågor inom rättsvetenskaplig 

forskning och därför beskrivs denna metod sällan, en god rättsvetare förväntas intuitivt 

ha insikt på detta område.72 Det kräver att jurister och forskare är överens om vad som 

är auktoritativa rättskällor och detta har bestämts genom en normativ rättskällelära.73  

 Trots att det är en normativ rättskällelära går åsikter något isär om exakt vad detta 

innebär, det som skiljer dem åt är antalet rättskällor som ingår samt i någon mån i vilken 

ordning de bör användas (vilka som väger tyngre än andra). De som definitivt ingår och 

anses viktigast är: lag, förarbete, rättsfall (praxis) och doktrin (rättsvetenskapliga 

arbeten).74  

 Kritiska rättsvetenskapliga perspektiv är relativt nya och där ingår 

genusrättsvetenskapen vilket innebär att forskningen genom att belysa något har en 

ambition att åstadkomma en social och politisk förändring. Genusrättsvetenskapen utgår 

från att rätten är viktig för att uppnå jämställdhetsmål samtidigt som rätten är en 

maktfaktor i sig som formar samhället och skiljer sig från rättsdogmatiken genom att 

vara en del av en politisk och social rörelse, den är dock inte politiskt styrd.75  

 Eftersom kön är relevant för det mesta i samhället anses det viktigt att synliggöra 

dess betydelse för hur rätten ser ut och kunskaperna om den.76 Jag använder mig av 

dessa antaganden och analyser och applicerar det på materialet som studeras.  

 Rätten ses som ett normkomplex präglat av föreställningar, ställningstaganden och 

värderingar omvandlade till begrepp, principer och regler.77 Det är människor som 

formar och skapar lagar utifrån särskilda intressen och maktförhållanden, ifrågasättandet 

av rättens objektivitet är en gemensam ståndpunkt för flertalet forskare inom det 

                                                
70 Andersson, s.38, Gunnarsson och Svensson, s.91. 
71 Gunnarsson och Svensson, s.93. 
72 Andersson, s.39. 
73 Gunnarsson och Svensson, s.93. 
74 Gunnarsson och Svensson, s.157.  
75 Gunnarsson och Svensson, s. 101-105.  
76 Gunnarsson och Svensson, s. 101. 
77 Gunnarsson och Svensson, s. 124. 
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genusrättsvetenskapliga fältet.78 De bakomliggande orsakerna till diskrimineringslagens 

utformning utifrån diskussionerna kring positiv särbehandling på grund av etnisk 

tillhörighet är intressanta för mig att titta på för det säger något om vilken uppfattning 

regering och remissinstanserna (och i en förlängning samhället) har angående etnicitet 

samt om utanförskap och hur det bäst kan lösas specifikt satt i relation till diskussionen 

kring positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet. Lagen är utformad som den 

är på grund av politiska beslut, liksom alla lagar.  

1.4.2 Kritisk diskursanalys 

För att besvara frågeställningen inspireras jag av kritisk diskursanalys för att arbeta med 

vad som faktiskt skrivits och sagts kring positiv etnisk särbehandling för att undersöka 

vilka mönster som finns i dessa utsagor och vilka sociala konsekvenser detta får.79 

Genom att belysa diskursen om etnicitet och positiv särbehandling på grund av etnisk 

tillhörighet inom arbetsmarknaden i förarbeten till diskrimineringslagen 2008:567 blir 

det möjligt att peka på rätten som en representation av uppfattningar om hur den sociala 

verkligheten är konstruerad.80  

 Jag kommer att analysera texten i propositionen angående positiv etnisk 

särbehandling för att se återkommande mönster och på så sätt identifiera diskurser. 

Genom att identifiera dessa diskurser i utformandet av lagen möjliggör det att belysa 

rätten och diskrimineringslagen som en social konstruktion som bärare och skapare av 

värderingar. Detta inspireras av Faircloughs perspektiv på kritisk diskursanalys som 

konstituerande och konstituerad. Diskurs ses som en viktig form av social praktik, som 

både reproducerar och förändrar kunskap och sociala relationer såsom maktrelationer 

och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. Endast textanalyser är 

otillräckligt som diskursanalys, det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där 

textanalys och social analys kombineras.81 För att besvara frågeställningen räcker det 

inte att endast analysera diskurserna i propositionen, utan en social analys behövs. I 

detta fall är den sociala analysen en förståelse av den strukturella diskrimineringen i 

samhället. Endast i den kontexten kan diskurserna i propositionen förstås.  

                                                
78 Gunnarsson och Svensson, s. 124. 
79 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys - som teori och metod, 2000, s.28. 
80 Gunnarsson och Svensson, s. 176. 
81 Winther Jørgensen och Phillips, s. 70-72. 



 

 19 

 I denna uppsats ska jag applicera kritisk diskursanalys genom att belysa diskurser 

i propositionen som låg till grund för diskrimineringslagen.82 Dessa diskurser formar 

inte endast lagen och därmed sociala strukturer utan speglar dem också. Diskurser om 

etnicitet skapas inte i förarbetena utan de speglar diskurser som finns i samhället och 

reproducerar och befäster dem i lagar. Orden och meningarna som används för att 

beskriva positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet kommer att analyseras 

och grupperas efter teman som identifieras. Diskurser fungerar ideologiskt och 

diskursen om positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet bidrar till skapa och 

reproducera maktförhållanden mellan etniska svenskar och personer med utländsk 

bakgrund dvs. personer födda utomland eller med föräldrar födda utomlands. Genom att 

studera diskursen i propositionen vill jag belysa den roll som den diskursiva praktiken 

spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden i samhället genom lagar som 

stiftas. Jag kommer att identifiera teman och diskuterar dem för att komma fram till 

vilka diskurser som styrt regeringens handlingar.  

1.5 Material 

För att besvara frågeställningarna krävs en fördjupning i diskrimineringslagen genom 

att studera traditionella rättskällor såsom lagtext, utredningsbetänkande (SOU), 

propositionen och lagkommentarer.  

1.5.1 Förarbeten, rapporter och diskrimineringslagen (2008:567) 

Förarbeten är ett samlingsnamn för utredningar, propositioner och betänkanden som 

vanligtvis tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.83 Att studera förarbeten ingår 

i den rättsdogmatiska metoden.  

 Genom direktivet 2002:11 tillsatte regeringen i januari 2002 

diskrimineringskommittén  som samlade sina slutsatser i betänkandet En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning del 1 och 2 (SOU 2006:22). Slutbetänkandet som 

presenterades i februari 2006 består av sammanlagt drygt 1500 sidor. Regeringens 

proposition 2007/08:95 överlämnades till riksdagen i mars 2008 och består av drygt 760 

                                                
82 Winther Jørgensen och Phillips, s. 67-70. 
83 http://www.lagrummet.se/rattsinformation/forarbeten/ , 130103, kl: 23.00.  
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sidor. Diskrimineringslagen SFS 2008:567 antogs i juni 2008 och trädde ikraft den 1:a 

januari 2009. Lagen består av sex kapitel:  

Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande 
bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot 
diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om 
aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte 
kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet 
finns bestämmelser om rättegången.84 

Diskrimineringslagen ersatte ett flertal diskrimineringslagar, bland annat 

jämställdhetslagen (1991:433) JämL och lagen (1999:130) om åtgärder mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, EtnL. Lagarna slogs samman för att förenkla lagstiftningen och göra 

den mer enhetlig samt utvidga samhällsområden och förstärka och/eller ändra lagar för 

att anpassas till EU:s rättssystem. Ytterligare en förändring var att två nya 

diskrimineringsgrunder infördes: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.85 

Diskrimineringsbegreppet som används i svenska lagar har utformats av EG domstolen, 

med diskriminering avses direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.86 

 För att få kunskaper om strukturell diskriminering har jag studerat Det blågula 

glashuset – strukturell diskriminering i Sverige SOU 2005:56.  

 Till analysen och för en djupare förståelse av kontexten använde jag mig av lagen 

SFS 2009:724 om Nationella minoriteter samt Forskningsöversikt om rekrytering i 

arbetslivet som beställdes – Forskning som publicerats vid svenska universitet och 

högskolor sedan 2000 av Oxford Research som beställdes av DO 2012 och DO 

rapporten Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och 

trovärdighet från 2012. 

 2004 tillsatte regeringen Utredningen om Makt, integration och strukturell 

diskriminering med uppdrag att identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk 

och religiös tillhörighet samt identifiera och analysera mekanismerna bakom och föreslå 

åtgärder. Resultaten redovisades i fem rapporter. För denna uppsats har rapporten Är 

rättvisan rättvis? – Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiös minoriteter 

inom rättssystemet (SOU 2006:30) som granskat den strukturella/institutionella 

                                                
84 SFS 2008:567 §2.  
85 Gabinius, mfl, s. 29-30 
86 Proposition 2007/08:95, s. 96-97. För definiering av diskriminering se SFS 2008:567, §4.  
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diskrimineringen inom rättsväsendet varit av intresse. Antologin består utav nio kapitel 

skrivna från rättsfilosofiska, rättsvetenskapliga, psykologiska samt kriminologiska 

traditioner. Den har varit av vikt eftersom att den behandlar etnisk diskriminering inom 

rättssystemet och har använts för att förstå hur etnicitet är en variabel inom 

rättssystemet. 
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2 Analys  

2.1 Positiv etnisk särbehandling i arbetslivet? 

Inom den kritiska inriktningen av rättsvetenskap, där bland annat genusrättsvetenskapen 

hör till, utgås det från att rätten är viktig för att uppnå mål såsom jämställdhetsmål 

samtidigt som rätten är en maktfaktor i sig som formar samhället.87 För denna analys 

innebär det att jag utgår från att lagar skapas utifrån diskurser som finns i samhället och 

hos de instanser som förbereder lagar såsom regeringen som skriver propositioner till 

lagar samt att lagar i sig skapar diskurser och reproducerar diskurser om exempelvis 

etnicitet. De lagar som finns säger något om samhället vi lever i samtidigt som de 

upprätthåller, uppmuntrar och reproducerar en norm, beteende och handling.  

 Inför diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009 fanns möjligheten att 

införa positiv etnisk särbehandling såsom diskrimineringskommittén föreslog men 

regeringen valde att gå emot förslaget och hänvisade bland annat till svårigheter i att 

genomföra det praktiskt.  

 Diskrimineringskommittén föreslog i SOU 2006: 22 följande:  

Vårt förslag: Ett undantag från förbudet mot diskriminering i arbetslivet 
införs för positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet i den nya 
lagen om förbud och andra åtgärder mot diskriminering. Förbudet mot 
diskriminering gäller inte om en arbetsgivares handlingssätt i frågor som 
gäller anställning, uttagning till anställningsintervju eller andra åtgärder 
under anställningsförfarandet, befordran, utbildning för befordran eller 
annan utbildning är ett led i strävanden att främja likabehandling oavsett 
etnisk tillhörighet (positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet).88  

Regeringen höll inte med diskrimineringskommittén och ansåg inte att positiv 

särbehandling på grund av etnisk tillhörighet skulle vara tillåtet inom arbetslivet och 

skrev i propositionen:   

                                                
87 Gunnarsson och Svensson, s. 102-105.  
88 SOU 2006:22 del 1, s. 659.  
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Regeringens förslag: Förbudet för arbetsgivare att diskriminera hindrar inte 
åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor. 
 Regeringens bedömning: Positiv etnisk särbehandling bör inte vara 
tillåten.89  

Detta förslag är det som står i nuvarande diskrimineringslag.90  

 Regeringen behandlar frågan om positiv etnisk särbehandling under rubriken 

Positiv etnisk särbehandling – några utgångspunkter och börjar med att konstatera att 

det inte var en enig diskrimineringskommitté som föreslog positiv etnisk särbehandling. 

Regeringen anser att det finns behov av åtgärder men positiv särbehandling bör inte 

vara tillåten. I regeringens motivering har jag identifierat följande tema: underminera 

diskrimineringskommittén, Vi och Dom, registrering och integritet, ej belägg för 

effekter samt satsningar och integration.  

 
Underminera diskrimineringskommittén 

Diskrimineringskommittén föreslog att positiv etnisk särbehandling skulle vara tillåtet 

inom arbetsmarknaden i den nya diskrimineringslagen men regeringen höll inte med.  

Regeringen poängterar i sin proposition att diskrimineringskommittén inte varit eniga i 

detta beslut något som framgår av reservationen som ordföranden Göran Ewerlöf lade 

fram och som ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) anslöt sig 

till.91 Regeringen lyfter att flera ledamöter motsätter sig förslaget och att detta förslag, 

majoritetens förslag, även mött motstånd bland remissinstanserna.92 Regeringen 

benämner diskrimineringskommittén för majoriteten när den hänvisar till dess förslag 

om att tillåta positiv etnisk särbehandling, när det gäller utredningen och de svårigheter 

och problem som lyfts fram talas det om diskrimineringskommittén93 såsom i följande 

citat: 

Diskrimineringskommitténs majoritet framhåller i linje med det anförda 
som sin avsikt att positiv särbehandling inte ska vara det enda instrument 
som kan användas för att bidra till förändring. Majoriteten framhåller att 
positiv särbehandling är ett av flera redskap som kan ha betydelse och att 
det vore att försitta ett tillfälle att inte ta till vara möjligheten.94 

                                                
89 Prop 2007/08:95, 8.1.4, s. 161 
90 SFS 2008:567, §5.2. 
91 SOU 2006:22, del 2, s. 529.  
92 Prop 2007/08:95, 8.1.4, s. 169 
93 Prop 2007/08:95, 8.1.4, s. 160, s. 165, s. 166 för att nämna några exempel.  
94 Prop 2007/08:95, s. 169. 
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Det framstår som om det finns en ovilja hos regeringen att kännas vid förslaget och 

därmed distansera sig till dem som förespråkar det. Det finns även en politisk 

dimension, de som reserverade sig tillhör regeringspartierna och kan antas företräda sina 

partiers linje i denna fråga.  

 

Vi och Dom 

Regeringen medger att det förekommer utanförskap och marginalisering men 

diskriminering nämns inte. Regeringen anser inte att det råder tvivel om att personer 

med utländsk bakgrund typiskt sätt är arbetslösa i högre grad.95 Regeringen utvecklar 

vidare sitt resonemang med följande meningar:  

De upplever sig också många gånger orättvist behandlade på arbetet när det 
gäller lön, arbetsuppgifter, karriär och kompetensutveckling. Uppsökande, 
uppmuntrande och förstärkande åtgärder har hittills inte visat sig tillräckliga 
och det behövs mer ingripande åtgärder för att kompensera personer med 
utländsk bakgrund för deras underläge och för att ge dem lika möjligheter 
som andra att få arbete som motsvarar kompetens och önskemål. En åtgärd 
som därvid skulle kunna övervägas är positiv etnisk särbehandling.”96  

I texten finns inget Vi men det finns ett DE och DEM som belyses ovan, det talas om 

deras underläge och för att ge dem lika möjligheter som andra, syftande på personer 

med utländsk bakgrund. Maktperspektivet framträder för finns det ett dem måste det 

rimligtvis finns ett vi. De är personerna med utländsk bakgrund som ska kompenseras 

och ges möjligheter och de icke nämnda Vi är de som kan ge dessa möjligheter. Vi är 

regeringen, staten, dem är delar av befolkningen, dem är personerna med utländsk 

bakgrund. I viljan att lyfta vikten av personliga upplevelser bidrar det till att osynliggöra 

strukturer för det är personer som upplever att de blivit orättvist behandlade, inte att de 

faktiskt blir orättvist behandlade utav rådande strukturer.  Denna förnekelse påverkar 

lagstiftningen:  

Förnekelsen av etnisk diskriminering som en viktig fråga syns i 
invandrarpolitiken, integrationspolitiken och svårigheterna med att förbjuda 
etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och andra delar av samhället.97 

Dessa svårigheter hänger samman med att det finns en föreställning om att Sverige är 

annorlunda än andra länder och saknar en historia av rasism och förtryck av etniska 

                                                
95 Prop 2007/08:95, s. 169. 
96 Ibid. 
97 SOU 2005:56, s. 24. 
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minoriteter. Trots att det i Sverige finns historiska exempel av förtryck mot samer och 

romer och att Sverige var först i världen med att inrätta ett rasbiologiskt institut. I 

Sverige förknippas och likställs rasism och etnisk diskriminering med nazism och 

apartheid och ses som något som finns i andra länder och ofta saknas ett makt- och 

strukturellt perspektiv.98 

 Forskningen angående invandrares situation på arbetsmarknaden och i arbetslivet 

har utgått från egenskaper som anses avvika från ”det svenska” samt brister i t.ex. 

”svenska koder”. Det finns dock forskningsresultat som visar att dessa antaganden 

bygger på felaktiga grunder och inte förklarar de skillnader som finns på 

arbetsmarknaden eller möjligheterna att få jobb. Forskningen pekar istället på strukturell 

diskriminering som anledning till exkludering från arbetsmarknaden och underordning i 

arbetslivet.99 

 

Registrering och integritet  

Det som praktiskt skiljer positiv etnisk särbehandling och positiv särbehandling på 

grund av kön är statistik. Det finns inte statistik över etnisk tillhörighet och därmed blir 

det svårt att införa positiv särbehandling utifrån en variabel som inte finns definierad. 

Detta gör att aktiva åtgärder skiljer sig åt gällande kön och etnisk tillhörighet. Andra 

länder för statistik och det finns inga internationella hinder för Sverige att göra 

detsamma utan endast en nationell önskan om att avstå.  

 Diskrimineringskommittén gjorde en kort genomgång av positiv etnisk 

särbehandling i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna och USA.100 

Ländernas inställning till positiv särbehandling varierar liksom registrering av 

information om etnicitet. I Norge är det tillåtet med frivillig positiv särbehandling men 

det medför inte en generell möjlighet att registrera information om etnicitet och 

liknande bestämmelser gäller i Danmark.101 I Storbritannien är positiv särbehandling 

tillåten inom utbildning men inte inom anställning, det ses som en åtgärd för att ge 

personer ur en viss etnisk grupp möjlighet att konkurrera på lika villkor på 

arbetsmarknaden. Etnicitet registreras i Storbritannien för att möjliggöra utvärdering av 

dess likabehandlingspolitik. Enligt lag ska de offentliga arbetsgivarna registrera de 

anställdas och arbetssökandes etnicitet, ålder, kön och funktionshinder. Registreringen 
                                                
98 SOU 2005:56, s. 31.  
99 SOU 2005:56, s. 25 - 26. 
100 SOU 2006:22, del 1, s. 607-613. 
101 SOU 2006:22, del 1, s. 607-609. 
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sker dels genom självidentifikation d.v.s. att personen själv anger sin etniska tillhörighet 

utifrån en färdig blankett, dels genom att arbetsgivaren registrerar etnicitet utifrån sina 

kunskaper och uppfattning om arbetstagarens etnicitet.102  

 När regeringen går igenom problematiken med registrering nämns inte exemplen 

från andra länder som diskrimineringskommittén lyft och regeringen konstaterar att: 

”Kommittén inte anvisar någon lösning på dessa problem.”103 Det kan ifrågasättas om 

det är diskrimineringskommitténs uppgift att komma med lösningar, de har lyft 

problematiken och visat på vägar som andra länder valt, bland annat de från 

grannländerna. Det borde rimligtvis åligga regeringen att välja ett alternativt som passar 

en svensk kontext eller tillsätta en utredning.  

 Problematiken kring registrering och lagstiftning för etnicitet har inte hindrat att 

Sverige genomfört en lag för minoriteter där minoriteter definieras.104 1999 beslutade 

riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter och riksdagen tog därmed ställning till att judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar skulle erkännas som nationella minoriteter i Sverige. 

Detta medförde att gruppernas språk erkändes som nationella minoritetsspråk.105 Att det 

blev dessa grupper förklaras med att:  

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
under lång tid. Minoritetsgrupperna har en uttalad samhörighet och en egen 
religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin 
identitet. De nationella minoriteterna har även aktiv värnat den egna 
gruppens kultur och språk så att dessa kulturer utgör en levande del av det 
svenska samhället och vårt gemensamma svenska kulturarv.106  

Det bedöms att dessa grupper utgörs av ca en halv miljon personer och tillhörigheten 

baseras på självidentifikation.  

Varje enskild individ avgör själv om han eller hon anser sig tillhöra en 
nationell minoritet och om han eller hon vill göra anspråk på det skydd och 
stöd som samhället erbjuder minoriteten. Tillhörigheten baseras således på 
individuell självidentifikation och etnisk förankring i gruppen. Något tvång 
för individen att ingå i en minoritet finns inte.107 

                                                
102 SOU 2006:22, del 1, s. 609-610. 
103 Prop. 2007/08:95, s. 170.  
104 SFS 2009:724. 
105 Prop. 2008/09:158, s. 14.  
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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Självidentifikation är inte ovanligt och som beskrivs ovan, något som bland annat 

används i Storbritannien och i Sverige.  

 Regeringen konstaterar att statistik över människors etniska tillhörighet kan 

innebära en integritetskränkning och att bestämmelserna i PUL finns till för att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter.108 Internationellt sett är det inte kontroversiellt att registrera 

människors etnicitet, enligt internationella rekommendationer måste uppgifter om 

invånares etnicitet regelbundet samlas in i samband med folkräkningar men i Sverige 

förekommer inte folkräkningar.109 I Sverige liksom i grannländerna Danmark och Norge 

bygger det statistiska systemet istället på uppgifter från administrativa register där 

folkbokföringen är viktig. SCB konstaterar att:  

Folkbokföringen har ingen uppgiftsinsamling om etnicitet. Några 
folkräkningar kommer inte att genomföras i framtiden. Att gruppera 
befolkningen i Sverige i etniska grupper är enligt nuvarande lagstiftning inte 
tillåtet.110  

Enligt nuvarande lagstiftning är det inte tillåtet att registrera etnicitet men det finns inte 

internationella hinder från sådan registrering, det är därmed fullt möjligt att ändra denna 

lag och därmed undanröja det som framställs som det största hinder mot frivillig positiv 

etnisk särbehandling.  

 I december 2011 fick Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag av regeringen att 

genomföra en förstudie gällande vilka metoder som kan användas för att samla in 

uppgifter för fem av diskrimineringsgrunderna, kön och ålder utelämnades då det redan 

finns statistik för dessa grunder.  Målet med förstudien var att undersöka möjligheten att 

i Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som SCB genomför årligen införa 

variabler relaterade till diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet.111  

Syftet med en sådan åtgärd är att få framjämförbart underlag för 
utformningen och uppföljningen av arbetet mot diskriminering och arbetet 
för de nationella minoriteterna.112  

I studien konstateras det bland annat att för att införa ytterligare variabler i ULF krävs 

det ändringar i regelverken gällande den officiella statistiken som regleras i lagen 

                                                
108 Prop 2007/08:95, s. 170. 
109 SCB, MIS 2002:3, Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken, s. 19. 
110 SCB, MIS 2002:3, s. 20. 
111 DO, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet, s. 5.  
112 Ibid. 
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(2001:99) om den officiella statistiken samt förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken.113 DO konstaterar att ULF kan vara en lämplig metod för att använda sig av 

diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.114 Utmaningen för den svenska 

jämlikhetspolitiken är att omsätta den i praktiken och för det krävs beslut om 

meningsfulla policyåtgärder som är relevanta och möjliga at följa upp, utvärdera och 

bedöma. För att detta ska vara möjligt behövs relevanta uppgifter och underlag.115 

En av förutsättningarna för en meningsfull nationell diskussion kring 
diskriminering och jämlikhet är ett kvalitativt och kvantitativt underlag som 
kan belysa form och omfattning av diskriminering. Ett sådant underlag är 
viktigt för den nationella diskussionen då det bidrar till att skapa en 
gemensam bild av verkligheten.116  

DO föreslår att en mer omfattande studie utförs. Beställningen av denna förstudie visar 

på att regeringen ser behov av att ändra variablerna som statistiken utgår ifrån för att 

inkludera fler diskrimineringsgrunderna däribland etnisk tillhörighet för att bedriva ett 

effektivt jämlikhetsarbete. Införs sådan statistik faller huvudargumentet för att inte 

införa positiv etnisk särbehandling.  

 
Dess effekt ifrågasätts 

Som en avslutande synpunkt framförde regeringen utrymmet för att använda sig av 

positiv särbehandling, som enligt EG-rätten endast får användas när det inte föreligger 

någon större skillnad i merit- och kvalifikationshänseende mellan arbetssökanden. 

Regeringen lyfter även att det gäller en frivillig insats och utifrån remissyttranden 

framgår det att parterna på arbetsmarknaden stödjer positiv särbehandling på grund av 

kön men inte etnisk tillhörighet.  

Att införa möjligheter till positiv etnisk särbehandling utan stöd hos 
arbetsgivare eller fackliga organisationer skulle sannolikt inte vara 
meningsfullt.117  

Lagens effektivitet ifrågasätts men regeringen utvecklar inte detta vilket kan bero på att 

effekten för positiv särbehandling på grund av kön som funnits sedan 1991 års 

jämställdhetslag inte är kartlagd. Inte ens diskrimineringskommittén verkade tro på dess 

effekt: ”Intrycket är att positiv särbehandling enligt jämställdhetslagen sällan kommer 

                                                
113 DO, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet, s. 6. 
114 DO, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet, s. 9. 
115 DO, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet, s. 31. 
116 DO, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet, s. 33. 
117 Prop 2007/08:95, s. 171. 
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till användning.”118 Regeringen lyfter även remissinstansernas motvilja till frivillig 

positiv etnisk särbehandling och menar att utan arbetsmarknadens aktörer är det inte en 

meningsfull lag. Detta går i linje med Sveriges historia av att vilja förlita sig på 

frivilliga insatser, först 1994 infördes ett förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet i 

Sverige men redan 1965, i samband med att Sverige skulle ratificera FN:s 

rasdiskrimineringskonvention, aktualiserades frågan.119 Utredningskommittén som 

förberedde ratificeringen övervägde om ratificeringen krävde en lag mot etnisk 

diskriminering i arbetslivet och kom fram till att:  

[…]’problemen rörande rasdiskriminering på arbetsmarknaden inte så stora 
att det är nödvändigt att nu ingripa med lagstiftning’. Arbetet mot 
diskriminering borde istället frivilligt genomföras av arbetsmarknadens 
parter.120  

Frågan behandlades 1970 av regeringen i en proposition som höll med 

utredningskommittén: ”’Man kan förutsätta att organisationerna på arbetsmarknaden 

strävar efter att hindra rasdiskriminering inom arbetsmarknaden’.”121 Denna 

samförståndslinje, uppfattning att problemen inte är stora samt tilltron till att 

organisationerna på arbetsmarknaden frivilligt skulle vilja motverka eventuell 

rasdiskriminering tycks ha påverkat den svenska lagstiftningen under lång tid och 

förklarar varför Sverige införde ett förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet så sent 

som 1994. Trots att det blivit uppenbart att frivilliga insatser inte får bukt med 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom arbetsmarknaden håller regeringen 

fast vid denna linje.   

 När regeringen ifrågasätter effektiviteten, vare sig det är på grund av den svaga 

formuleringen eller på grund av att aktörerna som insatserna vore frivilliga för inte är 

intresserade framstår det som att olika krav ställs på diskrimineringsgrunderna kön och 

etnisk tillhörighet. Positiv särbehandling på grund av kön tillåts på grund av en 

samhällsinsikt av kvinnors diskriminering och det finns en acceptans av 

könsmaktordning som grund för denna diskriminering. Detsamma gäller dock inte för 

skyddsgrunden etnisk tillhörighet, där analysen pekar på brister i förståelsen för 

maktstrukturerna bakom diskrimineringen.122  

                                                
118 SOU 2006:22, del 1, s. 602.  
119 Borevi s. 154.  
120 Borevi, s. 155.  
121 Borevi, s. 156. 
122 SOU 2006:22, s. 633. 



 

 30 

Satsningar och integration 

Regeringen poängterar satsningar såsom att diskrimineringsförbud även gäller dem som 

gör förfrågan om arbete, praktiserar eller är inhyrd arbetskraft123: 

”Detta främjar möjligheterna för bland annat personer med utländsk 
bakgrund att delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Regeringen har också 
i annat sammanhang initierat en försöksverksamhet inom offentlig sektor 
med avidentifierade ansökningshandlingar i samma syfte.”124 
 
”Likaså har arbetsmarknadspolitiken på flera punkter lagts om i syfte att 
främja en bättre och snabbare integration på den svenska 
arbetsmarknaden.”125  

Betoningen på satsningen ”att främja en bättre och snabbare integration” är belysande 

för det framstår som att problemet är integration, eller snarare bristen på integration. 

Dessutom handlar integrationen om att någon ska integreras på den svenska 

arbetsmarknaden, det vill säga att en invandrad person snabbt ska komma in i 

arbetslivet. Detta osynliggör de strukturer som håller arbetsmarknaden stängd för vissa 

personer beroende på deras ursprung eller uppfattade ursprung, vare sig de är födda i 

Sverige eller invandrade. Regeringen lägger fokus på personerna som är utanför 

arbetsmarknaden istället för på arbetsmarknaden och dess strukturer. De två meningarna 

som citeras ovan verkar stå i motsättning till varandra. I den första medges 

diskriminering som en anledning till att personer med utländsk bakgrund står utanför 

arbetsmarknaden och i den andra är det den långsamma integration som gör att personer 

med utländsk bakgrund står utanför arbetsmarknaden.  

 Analyser visar på att regeringen fokuserar på svårigheterna i att eventuellt 

förverkliga positiv särbehandling och när de argumenten är uttömda ifrågasätter de dess 

effektivitet. Ett vi och dom tänkande framträder som bottnar i en svårighet att acceptera 

att strukturell rasism existerar och vilka konsekvenser det innebär. Konsekvenser såsom 

en diskriminerande arbetsmarknad för vissa personer.  

 Positiv särbehandling hade varit ett steg mot att förverkliga materiell rättvisa och 

att låta bli är ett ideologiskt ställningstagande vilket inte minst framkommer utav 

reservationerna från diskrimineringskommitténs ledamöter som tillhörde 

regeringspartierna. 

                                                
123 Prop 2007/08:95, s. 171. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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3 Slutsatser 

Genomgången av propositionen till diskrimineringslagen visar på att regeringen 

motsatte sig diskrimineringskommitténs förslag om positiv etnisk särbehandling i 

arbetslivet på flera grunder. Vid en närmare analys av deras argumentation framkommer 

det att det saknas en vilja att införa positiv etnisk särbehandling och detta bottnar i en 

syn på rätten och i en förlängning samhället. Diskrimineringslagen finns till för att 

skydda vissa grupper som det via otaliga rapporter konstaterats diskrimineras. Däremot 

accepteras inte maktanalysen kring strukturell diskriminering fullt ut när det gäller 

etniskt ursprung, något som kan bottna i Sveriges ovilja att se sig som ett land där 

rasism förekommit och förekommer, där strukturerna som skapats och reproduceras 

påverkar människors liv. Synen på rätten är att det ska råda en formell rättvisa, en del 

eftergifter medges såsom självaste diskrimineringslagen som bygger på grupprättigheter 

men när det gäller materiella rättigheter, resultatet, går antingen åsikterna isär om vad 

som är bästa sättet att motverka diskriminering eller så ifrågasätts självaste 

diskrimineringen. Annars är det svårt att förstå varför positiv särbehandling på grund av 

kön, som inte kan bevisas ha bidragit till ökad jämställdhet eller minskad diskriminering 

av kvinnor eller män på arbetsmarknaden, får vara kvar medan positiv etnisk 

särbehandling inte införs utifrån att bland annat dess effektivitet ifrågasätts.  

 Det kan vara värt att poängtera att positiv särbehandling på grund av etniskt 

ursprung, liksom det är för kön, var tänkt att vara en frivillig insats. Det är inte en 

skyldighet för arbetsgivare utan en möjlighet. Det kan argumenteras att det är fritt fram 

för arbetsmarknaden att reglera detta och samförståndspolitiken var så pass utbredd att 

Sverige införde förbud mot diskriminering på arbetsmarknaden först 1994. Vad lagen 

nu gör är att den gör det olagligt för de arbetsgivare som skulle vilja använda sig av 

aktiva åtgärder såsom positiv etnisk särbehandling för att öka anställda med ”utländsk 

bakgrund” i sin verksamhet för att öka mångfald och representationen på sin arbetsplats 

– något som i sig kan problematiseras men som faller utanför ramen för denna studie. 

Regeringen poängterade risken för integritetskränkning vid registrering av etnicitet men 

en fråga som de inte ställde sig var om de negativa effekterna av kategorisering/ 
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registrering kunde kompenseras av de positiva effekter som positiv särbehandling hade 

kunnat medföra. 

 Genom att omdefiniera diskurser om privilegier och makt är det möjligt att lägga 

fokus på vem som får jobb, varför och hur. När det talas om diskriminering är fokus 

alltid på personerna som missgynnas men de missgynnas på bekostad av att andra 

gynnas. Detta kan även uttryckas med att någon tjänar och någon förlorar på de 

makstrukturer som finns i samhället. Det skapar en systematisk över- och underordning 

mellan (vita) svenskar och rasifierade personer. Detta visar sig i konkreta situationer 

t.ex. vid rekrytering samt i generella livsvillkor. Diverse faktorer kan utlösa 

diskriminering t.ex. namn, brytning, utseende och generaliserande föreställningar om 

invandrare och antagande om att de är annorlunda. Lappalainen slår i sin utredning om 

strukturell diskriminering fast att genom att tillämpa ett maktperspektiv på slutsatserna 

som utredningen visar framstår det att strukturell diskriminering leder till privilegier för 

majoritetsbefolkningen. Privilegier som leder till ett åtminstone underförstått intresse 

för dessa individer/grupper att behålla den rådande ordningen. Normerna och beteende 

är inte neutrala och dess konsekvenser är att vissa drabbas negativt och andra påverkas 

positivt.126  

 Forskningen som finns kring diskriminering har fokuserat på de som drabbats av 

strukturell diskriminering och fokuserat på ”invandraren” istället för på makthavarna 

och strukturerna i samhället som möjliggör och upprätthåller dessa strukturer.127 Vilket 

är något som Young poängterar när hon lyfter frågan om vem det är som bestämmer 

vilka meriter som ska räknas, vem som har makten att avgöra vad som räknas som 

kvalifikationer. Detta för tankarna till ett citat från Margot Wallström: 

-Jag är för kvotering. Varför skulle det vara mer förnedrande för kvinnor än 
ett system där män väljer män? Vid professorsutnämningar är relationen 75 
procent män och 25 procent kvinnor. Sakta men säkert försöker vi ändra på 
det här. 128 

För att föra en ärlig diskussion om strukturell diskriminering, dess konsekvenser och 

åtgärder krävs det att de med makt, de som tjänar på systemet, granskas och kanske blir 

det först då tydligt varför det finns ett motstånd mot åtgärder såsom positiv etnisk 

särbehandling.     

                                                
126 SOU 2005:56, s. 28-29.  
127 SOU 2005:56, s. 30-31.  
128 http://www.sydsvenskan.se/lund/wallstrom-i-lund-tre-ar-till/ , 130310, kl: 23.00.  
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