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Abstract
The Swedish government submitted proposal 2007/08: 95 to the Parliament (Riksdagen) in

2007. The proposal contains the main ideas and pricipals of Sweden's first cohesive

discrimination law. The proposal aims to describe how the legislation should act more

efficiently and comprehensively, something the older laws could not manage. The aim of

this thesis has been to explain the problems associated with the term comprehensive from an

intersectional perspective, where the term comprehensive is used in relation to

intersectionality. This thesis makes use of  the method described by Carole Bacchi in her

work  ”What's the problem represented to be?”. Her method derives from the discursive

analysis of gender and thereby conforms to accepted theories of social constructionism. The

focus areas of the thesis have mainly been to examine the  motivations and aims of proposal

2007/08: 95  in its categorization of gender and ethnicity. The conclusion shows that there

are problems within the proposal and the one-sided thinking surrounding the categorizing of

individuals based on different grounds of discrimination. In order to be able to create a more

comprehensive and effective legislation, an intersectional analysis could create a larger

inclusion scale than exclusion scale.

Nyckelord: Diskriminering, inkludering, exkludering, kategorisering, intersektionalitet,

heltäckande.

Keywords: Discrimination, inclusion, exclusion, categorization, intersectionality,

comprehensive.
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1. Introduktion
“Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, ojämlikhet mellan människor,

främlingsfientlighet och utanförskap, misstro och rädsla mot den som ”är annorlunda”,

rasism och homofobi – allt detta är samhällsproblem som måste prioriteras i ett öppet

samhälle. Lagstiftning enbart kan inte förändra verkligheten. Men lagstiftning är ett av flera

verktyg som inte kan avvaras” (SOU 2006:22). Citatet är från regeringens offentliga

utredning, som hade till syfte att undersöka ifall Sverige behövde en sammansatt

diskrimineringslagstiftning. Det lyfts att det finns aktiva problem inom det svenska

samhället och det behöver ske en förändring, regeringen belyser att lagstiftning inom

området skulle kunna bidra till ett bättre Sverige. 6 mars 2007 överlämnade regeringen

lagförslaget till riksdagen angående en sammanhållen diskrimineringslag.

Propositionen1 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering är den proposition som

behandlar grundtankarna till hur Sveriges diskrimineringslag ska utformas. En proposition

är därav viktig då den fyller funktionen till att undersöka hur och varför lagen ser ut som

den gör. I propositionen förs olika argument fram och det beskrivs tydligt hur regeringen har

motiverat sina val. Propositionen börjar med att beskriva att diskrimineringslagen ska ha

som mål att främja allas lika rättigheter och motverka diskriminering (Prop. 2007/08:95:1).

Uppsatsen är skriven ur ett feministiskt forskningsperspektiv. Det feministiska fältet präglas

av tankarna att vilja utmana status quo (Leavy, Harris 2019:5) och med detta hoppas jag

kunna uppmana till nya uppfattningar kring propositionen. Som teoretiskt verktyg kommer

intersektionalitet att tillämpas för att tillföra nya perspektiv på diskriminergslagsftning.

Intersektionalitet har sina rötter inom det juridiska fältet eftersom det används av Kimberle

Crenshaw, som är en framträdande röst inom den juridiska feministiska forskningen

(Crenshaw,1989:140). Jag fann det därav viktigt och intressant att tillämpa Crenshaws

feministiska förhållningssätt till intersektionalitet i denna uppsats. Uppsatsen kommer

således använda sig av flera feministiska forskare som har bidragit en stor del till

forskningsfältet, flera av deras centrala tankegångar och åsikter kommer att presenteras.

1 En proposition är ett lagförslag från regeringen till riksdagen.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att problematisera proposition 2007/08:952 ur ett feministiskt

perspektiv, det som jag ämnar att undersöka är hur begreppet heltäckande används i relation

till intersektionalitet. Metoden som kommer att användas är Carol Bacchis What’s the

problem represented to be?, metoden kommer tillåta mig att problematisera proposition

2007/08:95 och få en djupare förståelse för hur regeringen motiverar sina val inom

propositionen. Jag avser granska vad som ligger bakom regeringens motiveringar till

grunderna kön och etnisk tillhörighet för att belysa nya perspektiv av propositionen.

Studiens syfte är således inte att faktiskt bevisa brister utifrån propositionen utan istället

problematisera det, utifrån ett feministiskt förhållningssätt. De frågeställningar jag kommer

att använda mig är följande:

- Hur använder propositionen ordet heltäckande?

- Vilken roll har heltäckande i propositionen, när det berör området kön och etnisk

tillhörighet?

- Vad finns det för problematik med att använda sig av ordet heltäckande?

1.2 Bakgrund

Innan en lag stiftas tillsätts en särskild utredande eller en kommitte som ska undersöka

behovet av en ny lag. Kommitten ska utreda en särskild fråga eller fundering kring just det

området. Resultat av denna utredning kallas statens offentliga utredningar även kallad

SOU-rapport (Statens offentliga utredning, Regeringskansliet.se). Efter en SOU-rapport har

skrivits och lämnats in till regeringen, skriver regeringen en proposition. En proposition kan

beskrivas som ett förslag till en ny lag, proposition görs av regeringen för att senare gå

vidare till riksdagen. En propositionen kan vara mindre eller större, beroende på vad som

behandlas (Proposition, Regeringskansliet.se). I fallet med propositionen som används i

denna uppsats, är propositionen en av de större, då en ny lag ska komma till kraft.

2 Uppsatsen kommer enbart använda sig av propositionen 2007/08:96. Så när det skrivs propositionen menas
det prop 2007/08:96.
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Diskrimineringslagen tillsattes 1 januari 2009 och ersatte då de sju diskrimineringslagarna

som fanns tidigare. De äldre lagarna var:

- Jämställdhetslagen (1991:433)

- Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

- Lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell

läggning

- Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan

- Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

- Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av

barn och elever.

Författarna påpekar att den nya diskrimineringslagen innehåller ett flertal av dessa lagar och

mycket av bestämmelserna övergick enbart till en sammanhållen lagstiftning. Dock har

mycket av bestämmelserna inom dessa lagar granskats och bearbetats för att anpassas till

den nya lagen. Grundtanken med den nya diskrimineringslagen var att den skulle vara enkel

att läsa och förstå. Skyddet är detsamma som det var innan men det har istället utvidgas till

flera områden inom samhället. I sin helhet är den nya diskrimineringslagen lik de äldre i

grundtanken men skillnaden är att den nya lagen har som ändamål att uppfattas som enklare,

mer enhetlig och ska kunna användas på ett bredare vis (Göransson, Slorach, Flemström, del

Sante 2013:29).

Mycket av svensk diskrimineringslag baseras på internationella åtaganden. Därav är det

viktigt att ha en viss förståelse kring Sveriges åtaganden gentemot FN och EU. Swanstein

och Henrikz menar på att Europakonventionen har särskild makt inom svensk lagstiftning, i

synnerhet inom anti-diskriminering, eftersom Sverige är medlem i EU. Sedan 1995 utgår

därmed mycket av svensk rätt från EU:s centrala bestämmelser. I sin helhet ska det påpekas

att svensk rätt präglas av både FN:s centrala bestämmelser och EU-rättens bestämmelser

(Swanstein, Henrikz2014:16,18).
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I artikel 21 i Europeiska unionen stadgas det att: “all diskriminering på grund av bland annat

kön, ras, hudfärg, etnisk eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller

övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet,

börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning är förbjuden.” I artikel 22 bestäms det att

Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. År 2009

fastslogs det att denna stadga kommer att bli juridiskt bindande för alla dess medlemsländer

och därmed även Sverige (Swanstein, Henrikz,2014:18).

1.3 Tidigare forskning

Eva Schömer har arbetat inom det rättssociologiska fältet och är idag aktiv inom

genusvetenskaplig forskning. I denna SOU-rapport (2014:34) framkommer det att Schömer

använder sig av det intersektionella perspektiv kring hur inkludering och exkludering sker

inom arbetsrättsliga sammanhang. Schömer bearbetar och problematiserar den nya

diskrimineringslagen genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Hon använder sig av

det arbetsrättsliga perspektivet då arbetslivet är en av de främsta delarna inom den nya lagen

för att exemplifiera hur det intersektionella perspektivet kan användas, hon tillämpar senare

detta på olika rättsfall. Schömer plockar isär diskrimineringslagens arbetsrättsliga

paragrafer. Hon menar att det inte råder konsensus mellan alla diskrimineringsgrunderna och

att grunden kön prioriteras över de andra grunderna. Därav menar hon på att det inte

uppmärksammas att diskriminering kan ske på flera olika plan (SOU 2014:34:61,66,68).

I SOU-rapporten använder Schömer sig av fenomenet multipel diskriminering och använder

begreppet intersektionalitet i relation till det. Multipel diskriminering är när en anses blivit

diskriminerad utifrån fler än en diskrimineringsgrund. Hon beskriver att multipel

diskriminering inte kan beskriva den komplexa relation som finns mellan två

diskrimineringsgrunder såsom intersektionalitet kan. I sin helhet applicerar hon ett

intersektionellt perspektiv på hur olika rättsfall och domar, hon visar således på att det finns

stora brister i den nya diskrimineringslagen (SOU 2014:34:62-63,68 ).

Lann Hornscheidt kapitel Intersektionalitet som analytiskt perspektiv i konstruktivistisk

språkforskning – metod och metodologi beskriver hur en kan använda sig av ett
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intersektionellt perspektiv vid forskning inom diskriminering. Hornscheidt beskriver att

intersektionalitet öppnar nya dörrar för diskriminerings forskning, då en flersidig bild av ett

fenomen visar sig. Hornscheidt använder sig främst av hur det språkliga påverkar

diskriminering och menar att hur vi talar och skriver om diskriminering påverkar hur vi ser

på det. Hen beskriver hur social kategorisering påverkar hur vi ser på oss själva och hur

andra ser på en. Vidare diskuterades hur vi talar om diskriminering som ett fenomen är hur

vi reproducerar förtryck gentemot individer. Vad som då poängteras är hur intersektionalitet

bidrar till en djupare förståelse kring hur språk och diskriminering samverkar (Hornscheidt,

2015: 73, 78-79, 92).

Susanne Fransson och Per Norberg skriver i deras bok Att lagstifta om diskriminering om

hur diskrimineringslagstiftning är ett komplext område. Fransson och Norberg skrev deras

bok ett år innan Sveriges första sammansatta diskrimineringslag trädde i kraft vilket innebär

att det finns några delar av boken som kan anses som föråldrade inom området, men trots

detta lyfter de en intressant diskussion om hur juridik och samhällsvetenskap i flera fall kan

krocka. Författarna går igenom den dåvarande lagstiftningen som finns år 2007 när boken

släpptes. De analyserar hur intersektionalitet bör uppmärksammas i frågan angående hur

kategoriseringen fungerar inom diskrimineringslagar och hur det kan uppstå problematik då

flera grunder kan sammanfalla. Författarna beskriver hur juridiken använder sig av

kategoriseringar för att förenkla deras arbete och med detta går det att se viss del av

verkligheten men inte helhetsbilden. Problematiken som presenteras av författarna är då att

strukturell diskriminering kan hamna i bakgrunden (Fransson, Norberg 2007:56-57).

Författarna använder sig av grunderna, kön, etnisk tillhörighet och ålder för att

problematisera diskriminergslagsftning, för att exemplifiera detta använder de sig av

välkända rättsfall inom dessa områden (Fransson, Norberg 2007:77-79, 89-93). I helhet

beskriver Fransson och Norberg hur samhället rör sig i snabbare fart än juridiken inom just

diskrimineringslagstiftning. Därav är det viktigt att juridiken åberopar ett intersektionellt

perspektiv när de utreder olika rättsfall. Författarna avslutar med att beskriva hur

diskriminergslagsftning kan förbättras i framtiden (Fransson, Norberg, 2007:111-113).
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Ett annat forskningsfält inom området, är levd erfarenhet av diskriminering, vilket Paula

Mulinaris text i SOU 2014:34 bearbetar, Tystnad och osynlighet. Hur hanteras

diskriminering inom organisationer?. Istället för att beröra lagstiftning har Mulinari valt

undersöka hur upplevelser av diskriminering uppfattas och hanteras. Det finns flera

feministiska texter som berör samma område inom diskriminering. I SOU-rapporten

2006:59 har Paulina De los Reyes texten, Arbetslivets (o)synliga murar: Diskriminering i

arbetslivet, som diskuterar erfarenheterna av diskriminering och lyfter problematiken som

finns inom diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:59:31). Även Leila Brännströms artikel,

The Terms of Ethnoracial Equality: Swedish Courts’ Reading of Ethnic Affiliation, Race and

Culture (2018), beskriver problematiken och begränsningarna inom svensk

diskrimineringslagstiftning. Mulinari, Paulina De los Reyes och Brännström söker efter att

undersöka hur diskriminering ska hanteras och med detta blir det annat fokus på

forskningen. I denna uppsats kommer Mulinaris text diskuteras mer djupgående, den

diskuterar relevanta tolkningar på intersektionalitet.

Paulina Mulinari kapitel i SOU-rapporten behandlar hur inrikes och utrikes födda läkare

upplever och hanterar diskriminering i arbetslivet. Mulinari använder sig av intervjuer för

att ta sig an sin forskning. Hon intervjuar 15 läkare totalt, varav tio är utrikes födda, sex av

dessa är kvinnor och fyra är män och de resterande fem kvinnor är inrikes födda.

Forskningen grundar sig i att förstå hur dessa läkare exkluderas indirekt från sin arbetsplats

och avser att ge en inblick i hur de lär sig att hantera svårigheterna som de bemöter.

Mulinari använder sig av intersektionalitet som ett teoretisk verktyg för att kunna påvisa hur

olika maktformer uttrycker sig inom organisationer (SOU 2014:34:223-224).

I SOU-rapporten beskriver Mulinari att det råder en tydlig vi och dom inom arbetsvärlden.

De inrikes födda informanterna kunde skapa ett vi med de andra vita kvinnorna på deras

arbetsplats för att skapa motstånd, medans de utrikes födda informanterna behövde finna

andra sätt att utföra motstånd. Hon beskriver att bristen på att erkänna att det råder etnisk

diskriminering på arbetsplatsen är en av anledningarna till att det inte går att motverka.

Mulinari avslutar med att beskriva hur intersektionalitet är det teoretiska verktyget som kan

synliggöra hur olika processer samverkar. Alltså att synliggöra hur individer kan vara en del

av skapandet av ojämlikheterna och samtidigt skapa motstånd gentemot den. Mulinari
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menar således att en intersektionell analys är viktig eftersom den visar hur maktförhållanden

påverkar individer i vardag och arbetsliv. Om ett intersektionellt perspektiv inte tillämpas

finns det en risk att förändring aldrig kommer ske (SOU 2014:34:239,240).

Forskningen som har presenterats här ovan har haft intersektionalitet som en genomgående

röd tråd. Gemensamt för samtliga fyra studier är att författarna påpekar att intersektionalitet

är ett användbart analytiskt verktyg att använda sig av när det rör juridiska frågor men

speciellt inom diskriminering. Författarna använder sig av olika perspektiv på begreppet och

väljer att tillämpa det inom olika områden inom diskrimineringslagstiftning eller där

diskriminering förekommer, därav fyller de en funktion i att bevisa hur intersektionalitet kan

appliceras inom dessa fält. Två av dessa studier har även använts av eller skrivits för statens

offentliga utredningar (SOU). SOU-rapporter är skrivna för att utreda behovet av ändring

inom någon form av lag (SOU-rapport, Regeringen.se), i fallet med de jag har använt har

dessa inte använts för att utföra en sådan ändring i lag. Trots detta uppfattar jag det viktigt

att dessa rapporter är med då de lyfter viktig och innehållsrik information kring hur

diskriminering sker.

Även om intersektionalitet inom det juridiska fältet i dagens akademiska sfär är ett populärt

verktyg, fann jag det svårt att hitta forskning skriven av feministiska forskare som berörde

just det området inom diskriminering som denna uppsats ämnar att göra. Det fanns mycket

forskning skrivna av internationella feministiska forskare men det berörde inte svensk rätt,

därav använde jag ej dem. De flesta studier som har gjorts är skrivna som SOU-rapporter,

därför är två av dem med.

Min forskning driver mer mot att problematisera det som kommer innan lagen alltså

propositionen. Istället vill jag undersöka hur ett intersektionellt tänk hade kunnat bredda

förståelsen kring hur diskriminering kan ses från flera olika maktasymmetrier. Uppsatsen

bygger till en stor del på det intersektionella perspektivet men lyfter även andra teorier som

bidrar till en djupare förståelse kring regeringens motivering till varför diskrimineringslagen

bör vara utformad på det viset som presenteras inom propositionen. Därav finns det tydliga

paralleller mellan min forskning och de ovanstående, skillnaderna är att jag har valt att
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undersöka enbart propositionen till diskrimineringslagen även att jag har valt inte använda

mig av olika rättsfall, utan enbart bedriver en diskursanalys.

2. Teori

Jag kommer att använda mig av Carol Bacchis metod What's the problem represented to be

(WPR i resten av uppsatsen). Metoden har sina rötter i både de metodologiska och teori då

den härstammar från diskursanalysen. Jag kommer att använda mig av diskursanalys för att

presentera och problematisera regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot

diskriminering utifrån WPR-metoden. Eftersom större delen av uppsatsen kommer att

grunda sig i diskursiv analys kommer det även att behandla begreppet och teorin

socialkonstruktivismen då diskursanalysen härstammar från dessa tankar. Uppsatsen

kommer även bestå av en intersektionell analys eftersom begreppet bidrar till att skapa en

djupare analys av problemen som presenteras. Nedanför kommer ett antal olika teorier att

presenteras.

2.1 Intersektionalitet
1989 skrev Kimberle Crenshaw artikeln Demarginalizing the intersection of race. Artikeln

kom att bli starten för ett nytt perspektiv inom genusvetenskapen, intersektionalitet.

Crenshaw använder sig av intersektionalitet för att beskriva hur kategoriseringar kan

överlappa varandra. Hon använder sig av diskrimineringsärenden för att exemplifiera hur

diskrimineringen gentemot svarta kvinnor grundar sig både i deras etnicitet3 och deras kön. I

flera diskrimineringsärenden tenderar rätten att fokusera på en grund alltså antingen utifrån

etnicitet eller kön, vilket Crenshaw problematiserar. Hon poängterar att den naturliga

kategoriseringen av kön inom diskriminering ärenden alltid tar sin utgångspunkt i vita

kvinnor. Samma process sker i kategorisering av etnicitet, fast i det fallet är det främsta

svarta män som representeras. Crenshaw poängterar därav att fler kategoriseringar kan

överlappa och intensifiera förtrycket, såsom i den diskrimineringen som svarta kvinnor

upplever (Crenshaw 1989:139-142).

3 Crenshaw använder sig av ordet race istället för etnicitet men eftersom uppsatsen skrivs på svenska kommer
ordet etnicitet används, då etnicitet används inom den svenska sfären.
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Intersektionalitet som en teoretiskt verktyg kan således användas för att förstå samspelet

mellan olika sociala kategorier såsom kön och etnicitet. Lykke (2014:47) menar att det inte

går att avgränsa sig till enbart kategorin kön, då kön samverkar med andra kategorier såsom

etnicitet, klass och sexualitet. Teorin är därmed central eftersom det bidrar till en djupare

kunskap kring hur multipla former av förtryck utmärker sig (Leavy, Harris,2019:43-44). Det

är därav viktigt att använda sig av intersektionalitet då teorin visar hur flera diskurser

sammanvävs med de sociokulturella kategoriseringarna (Lykke 2014:105).

I denna uppsats kommer intersektionalitet tillämpas för att beskriva komplexiteten med att

kategorisera utifrån sociokulturella kategoriseringar såsom kön och etnicitet. Lykke

beskriver att intersektionalitet används av flera genusforskare för att visa hur intersektionen

mellan kön och andra kategorier. Tidigare forskare beskriver att maktordningar och

identitetskonstruktioner som grundar sig i kön samverkar med flera andra identiteter, såsom

klass, etnicitet, sexualitet etc (Lykke 2014:104-105). Uppsatsen kommer att grunda sig i

tankarna av nämnda genusforskare och ämnar att problematisera hur kategoriseringar

överlappar varandra och är i konstant rörelse.

2.2 Socialkonstruktionism
Vivien Burr beskriver att socialkonstruktivismen inte har en tydlig och exakt betydelse,

istället är teorin användbar på flera olika vis och varje enskild forskare formar en egen

tolkning av hur det är användbart för deras forskning. Grundtanken är dock att ställa sig

kritiskt gentemot det naturliga. En bör då problematisera det förgivet tagna och att uppfatta

sin verklighet som konstruerad av olika social processer. Burr poängterar till exempel att de

kategoriseringar som vi lever med bör bli problematiserade och ses utifrån ett kritiskt

perspektiv. Burr lyfter fyra olika synvinklar att använda sig av när en ska applicera teorin,

dessa synvinklar kommer även jag att använda mig av (Burr 2005:2).

- A critical stance toward taken-for-granted knowledge

- Historical and cultural specificity

- Knowledge is sustained by social processes
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- Knowledge and social action go together

A critical stance toward taken-for-granted knowledge, syftar till en ska ifrågasätta och

problematisera det som vi tar för givet av världen och oss själva. Det innebär att de

kategoriseringar världen är indelad i bör bli problematiseras och ifrågasatta. Burr använder

sig av kategoriseringar för att exemplifiera detta fenomen. Hon menar att kategoriseringar

inte bör ses som givna och naturliga, istället är fördelningen av individer på det här viset en

social konstruktion (Burr 2005:2-3).

Historical and cultural specificity, menas att mycket av vår omgivning och uppfattning av

världen, är historiskt förankrat. Burr påpekar att hur vi kategoriserar beror på vår historiska

och sociala kontext. Alltså att ens uppfattning av omvärlden beror på hur vi är uppväxta.

Vad som menas är att ens uppfattning alltid är historiskt och kulturellt förankrad i ens

verklighet, samhället runt oss påverkar vår bild av verkligheten (Burr 2005: 3-4).

Knowledge is sustained by social processes, används för att beskriva hur våra sociala

interaktioner påverkar vilka vi är som individer. Burr menar att språket är en central roll

inom denna aspekt, eftersom sättet som vi talar om fenomen påverkar hur vi uppfattar dem.

Kunskap sprids alltså genom språket. Det innebär att vår kunskap om samhället förs fram

genom aspekter såsom språk (Burr 2005:4-5).

Knowledge and social action go together, syftar till att påpeka att det sociala samspelar med

vår kunskap. Alltså att samhällets handlingar påverkar hur vi upplever fenomen. Burr

använder sig av alkohol för att exemplifiera vad som menas, hon beskriver att samhället i

1900-talet ansåg att alkoholister ansågs själva vara bundna av deras alkoholintag och därav

ansvariga för deras handlingar. När samhället började förändras och alkoholmissbruk sågs

mer som ett missbruk och en sjukdom, ändras synen på dessa individer. Istället ansåg en att

dessa individer behöver hjälp istället för att bli uppfattade som problem i samhället. Vad

Burr menar att samhällets handlingar går hand i hand med hur vi uppfattar fenomen (Burr

2005:4-5).
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Eftersom denna uppsats ämnar att problematisera de tillgivna kategoriseringar som

samhället använder sig av kommer socialkonstruktivismen att vara ett användbart verktyg

för att kunna bedriva en djupare analys av de socialt betingade kategorierna.

2.3 Diskursanalys
Diskursanalysen härstammar från socialkonstruktivismen (Winther Jørgensen, Phillips

2000:11) som syftar på att språket har en central roll i hur vi uppfattar vår omgivning,

språket formar hur vi ser och talar om fenomen. Språket har en viktig roll, då det skapar

olika verkligheter och därmed bidrar till hur olika sociala identiteter skapas. Dock ska det

poängteras att språket inte presenterar en sann verklighet (Bergström, Ekström 2018:255)

istället menas det då att språket skapar världsbilden. Diskurs är därav “ett bestämt sätt att

tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen, Phillips 2000:7). Bergström och Ekström

beskriver att diskursanalysen förhåller att språket utgör grunden för all vår kunskap och

därav kan en ställa sig kritiskt till att undersöka vilken kunskap som ska anses som den rätta.

I detta förblir makt ett centralt begrepp, då den som besitter makt, är den som senare kan

producera olika diskurser. Världen är därav i konstant rörelse då vår sociala verklighet

skapas av de aktuella diskurserna (Bergström, Ekström 2018:255).

I den här uppsatsen kommer Bacchis WPR-metod tillämpas, metoden har tydliga rötter i

både socialkonstruktivismen och i diskursanalysen, då den syftar till att undersöka språkets

centrala roll och undersöker det förgivettagna (Bacchi 2009:20). Metoden bygger på att

undersöka hur fenomen skapar legitimitet genom språket, syftet är alltså att blottlägga dessa

diskurser och problematisera dem (Bacchi 2009:xvi). Denna uppsats kommer att använda

sig av diskursanalysens tankar kring att språket formar hur vi tolkar och tar in information

på.
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3. Metod

Den metoden jag kommer att använda mig av är Carol Bacchis WPR-metod, det kommer

även finnas inslag av en klassisk diskursanalys då den kommer ämna sig att undersöka just

språkets centrala roll. WPR-metoden kommer att tillämpas på propositionen 2007/08:95.

WPR-metoden kommer kunna göra det möjligt för mig att problematisera propositionen

utifrån en vällagd grund och kunna tillämpa relevanta frågeställningar.

3.1 What's the problem represented to be?

WPR-metodens främsta funktion är att granska och problematisera olika policydokument,

detta har det dock utvecklats vidare och numera används på flera olika dokument och texter.

(Bacchi 2009:20)

I boken Analysing Policy: What's the problem represented to be? beskriver Bacchi att

policydokument skapas som en problemlösning. Bacchi menar att policydokument skapas

med målet om att genomföra en förändring. En kan då anta att varje policy innehar explicita

eller implicita problem som ska åtgärdas genom just en policy. Alltså är policydokumentet

ändamål inte att åtgärda ett problem utan snarare skapa en förändring, så att det problemet ej

sker återkommande gånger (Bacchi,2009:x). “Rather this is implicit in the whole notion of

policy - by their nature policies make changes, implying that something needs to change”

(Bacchi 2009:Introduction). Bacchi menar att problemet som ligger bakom förändringen ska

undersökas. WPR-metodens utgångspunkt är sex frågor som ska besvaras. Frågorna är

följande:

1. What’s the problem represented to be in a specific policy?

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem?

3. How has this representation of the problem come about?

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can

the problem be thought about differently?
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5. What effects are produced by this representation of the problem?

6. How/where is this representation of the ‘problem’ produced, disseminated and defended?

How could it be questioned, disrupted and replaced? (Bacchi,2009:xii).

Bacchi beskriver att dessa sex frågor kan användas på ett systematiskt vis, genom att

tillämpa samtliga på ens material. Dock kan en även genomföra ett urval av dessa sex frågor

och tillämpa dem som är mest lämpade till ens material och studie. Det kan även bidra till en

djupare och förbättrad analys genom att enbart tillämpa ett fåtal av de sex frågorna. (Bacchi

2009:181) I denna uppsats kommer enbart frågorna 1, 2 och 4 att tillämpas då jag anser att

dessa är mest välanpassade till det som uppsatsen har till syfte att undersöka. De tre frågorna

som kommer att tillämpas beskrivs tydligare här nedanför.

3.2 WPR-metodens frågor

Fråga 1: What is the problem?

Den här frågan syftar till att redovisa det exakta problemet som ligger bakom policyn.

Bacchi beskriver att en inte enbart bör se policyn som en åtgärd utan borde undersöka varför

denna policyn skapades i första hand. Bacchi själv beskriver att en ska jobba “bakåt” alltså

undersöka vilket problem som policyn ämnar att åtgärda. Detta är för att en ska kunna se

vad som är det presenterade problemet som policyn siktar på att åtgärda. WPR syftar då till

att en ska problematisera policyn istället för att undersöka det exakta problemet. WPRs

första fråga är startpunkten för ens analys, då frågans syfte är att identifiera de

underliggande representerade problemen inom politiska dokument eller policies (Bacchi

2009:2-3).

Fråga 2: What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem?

När en har hittat de underliggande problemen som presenteras i en policy går en vidare med

fråga 2. Fråga 2 syftar till att identifiera och analysera de antaganden och förutsättningar

som ligger mellan problem presentationerna. Bacchi beskriver att målet med fråga 2 är

följande: “The goal of question 2 of a WPR approach is to identify and analyse the

conceptual logics that underpin specific problem representations” (Bacchi 2009:5). I sin
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helhet kännetecknas fråga 2 av språkets centrala roll, alltså att undersöka diskurser,

kategorier och nyckelbegrepp (Bacchi 2009:4-5,8-9).

Fråga 4: What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences?

Can the “problem” be thought about differently?

Det centrala målet med fråga 4 är att uppmärksamma och reflektera kring dilemman och

perspektiv som blir nedtystade inom problemrepresentation. Frågan kännetecknas av att den

uppmärksammar spänningar och dilemman inom problemrepresentation. För att återigen

poängtera begränsningarna angående hur problemet har blivit framställt. Målet med frågan

är att skapa en form av reflektion kring vad som inte uppmärksammas eller problematiseras

inom problem presentationen (Bacchi  2009:12-13).

3.3  Material

Uppsatsens främsta utgångspunkt är regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd

mot diskriminering som överlämnades till riksdagen 6 mars 2008. Eftersom att dokumentet

består av 767 sidor har ett urval av dessa sidor gjorts. Urvalet grundade sig i vad som ansågs

relevant för mina frågeställningar och vad som ansågs som aktuellt för det jag vill

undersöka. Materialet består enbart av propositionen då den bearbetar vad det är jag vill

undersöka, eftersom jag vill problematisera specifika begrepp som används. I sökning av

material funderade jag först om jag även skulle ha med SOU-rapporter men efter en

noggrann läsning framkom det att propositionen innehåller den grundläggande

informationen som SOU-rapporten förmedlar. Propositionen förmedlar därav den

informationen som jag behöver för att bedriva min analys.

Urvalet grundade sig i sökningar av begreppen: heltäckande, kön, etnisk tillhörighet,

EU-direktiv och FN. EU-direktiv och FN:s direktiv är av vikt att använda sig av, då mycket

av svensk lagstiftning grundas i de åtaganden Sverige har mot EU och FN. EU och FN

användes då det beskrivs att antidiskriminering härstammar från dessa institutioner. Med

hjälp av en sökning av dessa ord kunde jag hitta relevanta textdelar som bidrar till en

problematisering och analys av proposition 2007/08:95. Analysen består till stor del av

texter inom propositionen som berör dessa begrepp, på grund av dokumentets sidantal har
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jag varit tvungen att hitta exakta och konkreta sidor som berör det som uppsatsen ska

innehålla. Jag har även valt att inte använda mig av några diskrimineringsområden, såsom

arbetslivet, då jag har valt att undersöka hur språket och attityden är rent generellt i

propositionen. Därav är sidantalet färre då jag har gjort ett aktivt val i att inte använda mig

av stora områden inom texten.

3.4 Etik

Eftersom att materialet i denna uppsats är en offentlig handling som går att finna på

regeringens hemsida är det öppet för alla, därav uppstår det inte ett etiskt dilemma angående

att jag använder mig av denna proposition. Dock kräver det att jag som forskare har respekt

för mitt material och just de ämnen som propositionen bearbetar, eftersom att dokumentet

hanterar känsliga ämnen såsom diskriminering gentemot marginaliserade grupper.

Vidare har jag även tagit ställning angående språket som används i propositionen.

Propositionen är från 2007 och med detta går det att se att mycket av språket som förs i

texten är relativt föråldrad. Som en följd till detta har jag valt att använda mig av andra

begrepp än propositionen, då jag anser att begreppen propositionen använder inte är aktuella

i dagens politiska sfär. Dock bör det påpekas att eftersom uppsatsen grundar sig i den

diskursiva analysen, har ingen ändring av propositionens begrepp gjorts. Alltså citaten som

är tagna ur propositionen är densamma, ändringen sker enbart när jag analyserar det tagna

materialet.

Jag som är genusstudent i 2021 anser inte att transsexualism är ett ord jag använder eller

skulle använda för att beskriva gruppen av individer som inräknas i begreppet. Just min roll

och hur min utbildning har format mig, är högst aktuell i skrivandet av denna uppsats, jag

finner det svårt att bryta mig loss från begrepp som jag har lärt mig är den korrekta

benämningen. Detta innebär att det krävs en form av reflexivitet. Leavy och Harris

(2019:103) beskriver att reflexivitet syftar till att en ska reflektera över ens roll och att

undersöka sin makt gentemot forskningen. I fallet med min undersökning innebär det att

granska min roll som genusstudent i läsandet av propositionen som skrevs år 2007 av

regeringen. Leavy och Harris beskriver att reflexivitet skapar en form av förståelse kring hur
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alla faktorer såsom politiska, personliga och teoretiska, kan påverka ens forskning, därav

behöver forskaren granska hur dessa aspekter kommer att påverka resultatet.  Det som ska

påpekas är att min roll som genusstudent har format den forskning jag väljer att producera,

reflexivitet används för att förstå hur min position kommer att påverka utfallet av

forskningen (Leavy, Harris 2019:103-104). Att inte använda mig av ord som jag uppfattar

som föråldrade är ett aktivt val som jag väljer på grund av min position. Det krävs en viss

förståelse kring varför jag väljer att bedriva min forskning på detta viset och det är där som

reflexivitet används. De begrepp jag har valt att ta egen ställning till är följande: People of

color, transpersoner och könsbekräftande vård.
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4. Analys

I följande kapitel kommer jag att presentera en analys från det insamlade materialet. Som

presenterat ovan kommer det samlade materialet bestå av olika delar från propositionen

2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. Jag kommer att använda mig av

WPR-metodens frågor 1, 2 och 4 för att kunna utföra en genomgående och tydlig analys av

mitt material. Analysen inleds med att beskriva hur propositionen använder sig av ordet

heltäckande. Analysen går sedan vidare med Bacchis andra fråga, som ämnar att

problematisera diskrimineringsgrunderna kön och etnisk tillhörighet. Avslutningsvis

kommer WPR-metodens fjärde fråga tillämpas, frågan syftar då till att undersöka vad som

döljs inom propositionen.

4.1 Hur framställs begreppet heltäckande?

Syftet med denna frågeställning är att undersöka vad som menas med ordet heltäckande och

hur det används det inom propositionen 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering,

Bacchis första fråga ska används för att hitta det explicita problemet som befinner sig

bakom policyn, alltså att undersöka policyn mer kritiskt.

4.2 Propositionen framför behovet av en sammanhållen lag

Propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering, grundar sig i att alla sju

diskrimineringslagar skulle bli en lag. Det framställs att behovet för en ny och

sammanhållen diskrimineringslag behövs för att den nya lagen ska vara inriktad på att

motverka diskriminering på en större skala. Syftet med detta var att underlätta för den som

ska nyttja lagen. Propositionen motiverar anledningen bakom lagen med följande:

“För att diskriminering ska kunna bekämpas på ett verkningsfullt sätt är det viktigt att

lagstiftningen är så effektiv och så heltäckande som möjligt. Regeringen instämmer i det

Diskrimineringskommittén anför om att frågan om antalet diskrimineringslagar i och för sig

är underordnad frågan om det materiella skyddet mot diskriminering. Det är en självklarhet

att lagstiftningens innehåll är viktigare än lagarnas antal. Inte desto mindre har även antalet

lagar betydelse för hur effektivt skyddet mot diskriminering är” (Prop. 2007/08:95:83).
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Citatet belyser flera centrala aspekter bakom lagens innehåll och ändring, såsom att de

påpekar att den nya lagen ska agera “så effektiv och så heltäckande som möjligt” och med

detta påvisar regeringen att de har stora mål och ambitioner med denna lag. De motiverar

det med följande text:

“Särskilt finns det anledning att peka på att en gemensam lag kan antas göra regelsystemet

som helhet mera överskådligt och lättillgängligt. En sådan lag markerar också att all

diskriminering är oacceptabel oavsett diskrimineringsgrund och att det inte finns någon

rangordning mellan diskrimineringsgrunder eller samhällsområden. Regeringen anser att

diskrimineringsgrunderna ska behandlas lika så långt möjligt. Detta är en principiellt viktig

utgångspunkt för regeringens förslag. En praktiskt viktig synpunkt är att en samlad lag

underlättar för den som utsatts för diskriminering, särskilt om den diskriminerande

handlingen kan hänföras till mer än en diskrimineringsgrund” (Prop. 2007/08:95: 83).

Propositionen visar tydliga tecken på att den nya diskrimineringslagen kommer kunna

upprätthålla en mer heltäckande lag som ska motverka diskriminering i större skala.

Propositionen visar i grunden på att det som var bristfälligt i de föregående lagarna var att

de ansågs vara osammanhängande och föråldrade. Med skapande av en ny sammanhållen

diskrimineringslag ansåg regeringen att de hade skapat en heltäckande lag som ämnar sig

motverka diskriminering i allt större räckvidd. Det som ska påpekas här är beskrivningen av

den nya lagen.

Boréus och Seiler Brylla beskriver att det finns vissa ord som präglar den aktuella diskursen

och just de orden påverkar hur vi individer tolkar fenomenet. Vidare beskrivs det att inom

flera texter kan det finnas nyckelord, dessa nyckelord fungerar som en kärna inom

diskursen. Alltså att det specifika ordet kan representera de målsättningar som finns för just

den texten. I fallet med propositionens användande av heltäckande går det att granska detta

ord som ett nyckelord då den används som “en bärare av ideer” (Boréus, Seiler Brylla

2018:321-323). I sin helhet kan det tolkas som att ordet heltäckande används som ett sätt för

regeringen att utmärka att lagen kommer kunna agera som ett starkare skydd. Det ska

påpekas att regeringen i sitt fall kan använda sig av ordet heltäckande för att mena att den

nya lagen ämnar sig att användas inom flera delar av samhället, även att ordet används ofta i

relation med Sveriges internationella åtaganden. Propositionen tyder dock på att heltäckande
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även används som ett ord för att kunna visa att den nya lagen innehåller en mer inkluderade

lagstiftningen:

“Den hittillsvarande situationen med ett flertal lagar mot diskriminering är svår att

överblicka. Den kan närmast beskrivas som ett lapptäcke. Vår avsikt är att de lagförslag som

lämnas i detta slutbetänkande skall göra lagstiftningen både effektivare och mer

heltäckande”  (Prop. 2007/08:95:645).

Det som ska poängteras är hur propositionen syftar till att de föregående

diskrimringeringslagarna saknade förmågan att agera som heltäckande lagar då de

uppfattades som för osammanhängande för att kunna skydda och motverka diskriminering.

Det innebär att det explicita problemet som Bacchi beskriver finns bakom varje policy eller i

detta fallet propositionen, är att den skapades för att de äldre diskrimineringslagarna inte

kunde erhålla rätt mått av skydd som ska krävas av en diskrimineringslag gjord för

marginaliserade grupper (Bacchi 2009:2). Propositionen beskriver att genom att tillämpa en

heltäckande diskrimineringslag kommer det att kunna ha en kraftigare verkan på

diskriminering. Citatet ovan poängterar även att lagarna som fanns innan ansågs som

osammanhängande. Problemet som den här lagen syftar till att åtgärda är att skapa en lag

som ska lyckas skapa ett bättre skydd mot all form av diskriminering. Regeringen väljer att

använda sig av begreppet heltäckande för att tydliggöra att den nya lagen kommer att agera

starkare mot diskriminering.

4.3 Kön och etnisk tillhörighet

Nu när jag har undersökt vad som är det explicita problemet bakom grunden till den här nya

lagen kan en undersöka hur de har tillämpas det inom diskrimineringsgrunderna. Inom nästa

frågeställning kommer Bacchis andra frågeställning tillämpas. WPR-metodens andra fråga

syftar till att undersöka det explicita problemet ytterligare genom att granska vad som tas för

givet inom problem representationen. Det börjar med en kort presentation av kapitlen Kön

och Etnisk tillhörighet utifrån vad som skrivs i propositionen 2007/08:96 och kommer att

avslutas med Bacchis andra frågeställning.
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4.4 Kön

Då det nu föreligger en sammanhållen diskrimineringslag måste grunden kön för första

gången konkretiseras och ges en tydlig definition av vem som skyddas av denna grund.

Regeringens förslag till definitionen av diskrimineringsgrunden kön är då följande:

Regeringens förslag: Med diskrimineringsgrunden kön avses i diskrimineringslagen att

någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet

omfattas av diskrimineringsgrunden (Prop. 2007/08:95: 111).

Regeringen landar i tankegången att kön ska definieras så pass enkelt som de går, alltså “den

som avses vara kvinna eller man”. I sin helhet präglas könsdefinitioner av frågan angående

vem som inkluderas inom den. I propositionen lyfts alltså frågan kring huruvida

transpersoner (propositionen benämner som transsexuella) bör inkluderas inom denna

grund. Det beskrivs att de föregående lagarna inte innehöll en tydlig grund för skyddet för

transpersoner, därav inräknas denna grupp av skyddet som fanns under grunden kön.

Hittills har skyddet för dessa personer inte angetts uttryckligen i jämställdhetslagen eller

andra lagar med förbud mot könsdiskriminering men dessa anses som nämnts ovan ändå ha

omfattat transsexuella (Prop. 2007/08:95 : 111).

Anledningen varför denna diskussion förs i propositionen är på grund av att det kommer

införas en ny grund som särskilt skyddar transpersoner och därav behöver det göras en

gränsdragning av vem som inkluderas inom diskrimineringsgrunden kön. Dock lyfts

problemet att den individen som ämnar sig genomgå könsbekräftande vård ska även skyddas

av grunden. Därav tilläggs det att “den som avser ändra eller har ändrats sin

könstillhörighet” även omfattas av lagen.

Det som presenteras vidare i propositionen är motiveringen kring hur definitionen av

grunden ska lyda. Diskriminergskommitén yrkar på att grunden bör beskrivas så att den som

benämns som man eller kvinna enligt sitt personnummer bör skyddas av könsgrunden.

Alltså det könet som ges till en när en föds eller som en tar genom juridiskt könsbyte.
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Diskrimineringskommittén har föreslagit att kön definieras som ”det biologiska kön som

registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare fastställs för henne eller

honom”  (Prop. 2007/08:95: 113).

Regeringen problematiserar detta och menar istället att denna definition inte ger skydd för

alla kvinnor och män, då de som inte har blivit givna ett personnummer inte skyddas av

diskriminering. Propositionen använder sig av fall såsom: nyanlända, asylsökande och

turister. Istället menar regeringen på att definitionen ska vara så tydlig som möjligt.

4.5 Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet har funnits inom svensk diskriminergslagstfting länge på grund av de

EU-direktiv som Sverige har åtagit sig. Nu när diskrimineringslagarna sammansätts kommer

den nya föreslagna definitionen av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet vara följande:

Regeringens förslag: Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet avses i

diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande

förhållande ( Prop. 2007/08:95:117).

Propositionen beskriver att föregående lagstiftning har skiftat i vilka begrepp och ord som

ska inräknas inom definitionen:

Med etnisk tillhörighet avses enligt 1999, 2003 och 2006 års lagar att någon tillhör en grupp

av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Enligt 2001

års lag avses med etnisk tillhörighet att någon tillhör en grupp av personer som har samma

hudfärg eller nationella eller etniska ursprung. Ordet ras ingår således inte i definitionen.

Enligt förarbetena till 2001 års lag är dock någon saklig skillnad inte avsedd (Prop.

2007/08:95: 118).

Som det går att läsa i citatet ovan, har begreppet ras4 används inom den legala definitionen

av grunden etnisk tillhörighet. Etnisk diskriminering härstammar till stor del från

4 Ordet ras skrivs här då propositionen använder sig av ordet.
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EU-direktiven och med detta har det medfört att beskrivningarna som finns under

diskrimineringsgrunderna är anpassade till internationella sammanhang.

Diskrimineringskommitee (N 2002:06)5 yrkar på att ordet ras används för att ta tydligt

motstånd mot de tankar kring att individer är indelade i olika raser. Istället menar kommitten

att EU-direktiven använder sig av ordet ras för att skydda de individer som blir

diskriminerade gentemot på grund av den felaktiga synen på individer av en viss ras.

Regeringen yrkar istället på att ras bör tas bort ur lagtexten då de anser att det inte finns

någon vetenskaplig eller biologisk grund för att fördela individer mellan olika raser.

“Mot bakgrund därav, och då användningen av ordet ras i författningstexter riskerar att

underblåsa fördomar, har riksdagen angett att regeringen dels i internationella sammanhang

bör verka för att ordet ras, använt om människor, i så stor utsträckning som möjligt undviks i

officiella texter, … “ (Prop. 2007/08:95 : 119).

Det beskrivs att det saknas faktiskt grund för att använda sig av ordet ras i svensk lagtext.

Sveriges internationella åtagande gentemot EU-direktiven är inte tillräcklig anledning att

behålla ordet ras i lagtexten.

Regeringen beskriver att användandet av ordet ras hade i sin tur medfört en form av

legitimitet till rasistiska tankar, då ras fortplantar tankar om att sätta individen i kategorier.

Istället använder regeringen sig av begrepp såsom “hudfärg” och “nationellt eller etnisk

ursprung”.

4.6 Kategorisering inom propostionen

Bacchi beskriver att rättsliga policys tenderar att använda sig av kategorisering som ett

medel för att lättare kunna bedöma vad som har skett (Bacchi 1999:93-94). Det beskrivs i

propositionen att de grupper eller kategorier som klassas inom diskrimineringsgrunderna är

de grupper som är mer utsatta än andra och behöver ett starkare skydd. (Prop.

5Diskrimineringskommittén (N 2002:06), är den kommitte som har blivit tillsatt för att undersöka behovet av
en sammanhållen diskrimineringslagstiftning.
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2007/08:95:79) Vidare menas det att diskrimineringsgrunderna används för att kategorisera

de som skyddas av lagen. Prop lyder:

“Ordet ”diskrimineringsgrunder” brukar användas för att ange de kategorier av personer

eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen.” (Prop. 2007/08:95:

109)

Propositionen beskriver att Sverige tillämpar denna form av kategoriseringar på grund av

Sveriges internationella åtaganden. Propositionen lyfter även frågan kring om fler kategorier

bör införas inom svensk lagstiftning och frågan angående om det någon gång ska införas

“en öppen lista” angående diskriminering (Prop. 2007/08:95:110).

“Regeringen anser att den lämpligaste lösningen i nuläget är att

diskrimineringslagstiftningen utgår från de diskrimineringsgrunder som

Diskrimineringskommittén arbetat med och som i huvudsak motsvarar vad som följer av

olika EG-direktiv” ( Prop. 2007/08:95:111).

Problemet med hur kategoriseringen fungerar och vad som är dess konsekvenser är dock

inget som lyfts inom propositionen. Bacchi beskriver att kategoriseringen av individer är en

central del inom hur policydokument skapas men hon menar även att en inte ska ta denna

kategorisering för givet, utan att en ska problematisera det. En ska inte anta att dessa

kategoriseringar är givna utan istället undersöka hur dessa kategorier skapar och formar

problem. Bacchi beskriver att kategoriseringar av individer är något som skapas av

samhället. Kategoriseringar är alltså ett effektivt sätt för samhället och staten att organisera

individer på. Fördelningen av individer beror främst på det yttre utseendet såsom att en

individ kännetecknas av att vara person of color eller att personen benämner sig som kvinna.

Denna kategorisering kan vara skadlig i avseendet att individen intar rollen som den har

tilldelats av samhället (Bacchi 2009:9).

4.6.1. Kategorisering
Lindholm beskriver att särbehandling på grund av grupptillhörighet sker på grund av att det

finns likheter och skillnader mellan olika individer och det är detta som gör att vi fördelar

individer i olika grupper. Just begreppen likheter och skillnader är de begreppen som
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definierar grupper och individers behov till denna fördelning. Varför vi fördelar individer i

olika grupper menar Lindholm på grund av att kategorisering förenklar det för individen

(Lindholm 2005:395, 397). Det beskrivs att när det rör sig inom juridiska sammanhang att

det är lättare för juridiken att appliceras om det finns en så kallad kategorisering eller grupp

att utgå ifrån.

Socialkonstruktivismen ställer sig kritiskt gentemot denna uppdelning av individer på grund

av fysiska aspekter, istället är kategorisering av individer något som är socialt betingat och

är ett fenomen som vi individer har skapat och upprätthåller genom flera olika medel. Burr

beskriver att kategoriseringen inte är givet utan något som vi upprätthåller genom språket.

Alltså att ens identitet och en själv skapas av språket och upprätthålls genom historia och

aktuella diskurser. Socialkonservatismen menar att allt sker inom en historisk och kulturell

kontext. (Burr 2015:122) Vad som menas med detta är att kategoriseringar grundar sig i

historiska uppfattningar kring hur vi fördelar individer. Vi upprätthåller dessa äldre

kategoriseringar och klassiska kategoriseringar genom att än i dag använda oss av dem i vår

diskrimineringslagstiftning. Socialkonservatismen menar därmed att vi bör vara kritiska till

dessa kategoriseringar och inte anta att dessa är förgivettagna utan problematisera dem och

förstå dem i deras sociala och kulturella kontext.

Problemet som lyfts i första frågan är hur begreppet heltäckande används för att motivera

behovet av en diskrimineringslag, heltäckande används för att beskriva att lagen ska kunna

användas mer och inom fler områden. Men det som inte lyfts är hur olika kategoriseringar

kan överlappa varandra och kategoriseringarna kan både inkludera och exkludera.

Intersektionalitet kan användas i relation av begreppet heltäckande då propositionen belyser

flera gånger att lagen numera ska användas som en lag som ska täcka för ett större omfång

av diskriminering. För att kunna vidareutveckla denna tanke behövs en granskning av hur

kategoriseringar kan anses skadliga och hur flera kategorier kan överlappa. De los Reyes

och Mulinari skriver att kategoriseringar och separationer av binära kategorier kännetecknas

av maktutövande. Det som beskrivs är hur de bipolära representationerna av en verklighet är

centrala. Intersektionalitet är det verktyget som ska bidra till att förstå att etnicitet och kön
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samspelar och skapar nya former av förtryck. Det bidrar således till att förstå hur kvinnors

varienderade erfarenheter upplevs (De Los Reyes, Mulinari 2005:24-25).

Kategoriseringar är även en central del av hur makt utövas och reproduceras i samhället (De

los Reyes, Mulinari, 2005:126), det bidrar även till en felaktig och förenklad världsbild.

Författarna beskriver att genom att förenkla kategorier såsom just kön och etnicitet6 är att

förneka att andra faktorer bidrar till förtryck. Att ställa två kategorier mot varandra eller att

använda som enskilda kategorier är att i grunden inte uppmärksamma att kategorierna kan

överlappa och att individer kan identifiera sig med mer än en kategori. Att tänka i

kategorisering är att osynliggöra att det finns flera social olikheter och att det skiljer sig i

ojämlikhetens historia för vissa individer (De los Reyes, Mulinari 2005:127). Det är därav

viktigt att använda sig av det intersektionella perspektivet då analysen bidrar till att granska

alla aspekter av ojämlikhet. Det är relevant att synliggöra hur komplext det är att

kategorisera individer på det viset som propositionen gör, det saknas således en analys av

hur olika individer kan falla under flera kategorier.

Som presenterat ovan i redovisningen av grunderna fattades en analys av hur olika

kategorier sammanfaller. Dock kan det sägas att ett intersektionellt tänk påvisas under

grunden kön. Propositionen beskriver att grunden kön även ska innefatta transpersoner. Där

skrivs det på följande vis:

“Att transsexuella som avser att genomgå eller har genomgått ett könsbyte omfattas av

diskrimineringsgrunden kön är som nämnts i sak inte någon nyhet i svensk rätt. Det bör dock

framgå direkt av lagtexten. Till definitionen av diskrimineringsgrunden kön kan därför

lämpligen fogas att även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet

omfattas.” ( Prop. 2007/08:95: 113)

Proposition belyser att transpersoner bör uppmärksammas inom grunden kön och grunden

utmärker en form av intersektionalitet i att det visas förståelse för att flera individer

sammanfaller under flera kategorier.

6Den här uppsatsen använder sig av ordet etnicitet och inte ras, eftersom uppsatsen skrivs på svenska och har
svenska akademiker som målgrupp. I den kontexten fångar ordet etnicitet kärnan i det som åsyftas bättre än
ordet ras. Uppsatsen har som syfte att framföra det problematiska med att avlägsna ordet ras ur en lag samt
regeringens resonemang runt ordet ras.
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4.6.2. Rasifiering

Det framkommer även att ordet ras ska avlägsnas ur lagtexten, regeringens motivation till

detta är att  anses ge legitimitet till ett rasistiskt tänk. Regeringen poängterar även att den

nya lagen ska efterlikna aktuella åsikter och att lagen ska reflektera dagens samhälle (Prop

2007/08:95:120). I boken Om ras och vithet i det samtida Sverige skriver författarna att

Sverige tenderar att inte diskutera ras som en kategori, på grund av just den anledningen att

rasbegreppet har en negativ klang. Istället används ord såsom etnicitet och kultur. Men bara

för att Sverige inte använder sig av ordet ras, betyder det inte att ras som en aktiv faktorer

har försvunnit från samhället. Att blunda för faktumet att ras är en aktiv faktor i varför folk

diskrimineras är på flera vis, ett sätt att undvika det faktiska problemet och i längden blir det

svårare att åstadkomma ett mer jämlikt Sverige (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, René León

Rosales 2012:14).

Författarna benämner detta som att tänka färgblint och menar på att detta härstammar från

antirasistiska rörelser som har präglat Sverige och Europa i stort. Ofta associeras ordet ras

med något negativt eftersom det menas att ras härstammar från biologiska faktorer,

ytterligare ett vanligt argument tenderar att vara att ens utseende inte ska spela en stor roll. I

motsättning till detta menar författarna att ras är en social konstruktion som formas av ens

tid och omgivning. Vi tenderar att kategorisera vissa individer på grund av deras ras/hudfärg

och religion etc, därav är det viktigt att förstå begreppet rasifierade. Rasifierade som

begrepp syftar till att poängtera att ens ras görs i ett sammanhang (Hübinette, Hörnfeldt,

Farahani, René León Rosales 2012:14-15).

I propositionen beskrivs det att den nya lagen ska reflektera relevanta och nutida åsikter,

med detta menar dem att det är därför ordet ras ska tas bort i lagstiftningen.

“Det är angeläget att den nya diskrimineringslagen speglar nutida värderingar och synsätt

och att den motsvarar högt ställda förväntningar på lagstiftaren. Äldre förarbeten ger vid

handen att med ras åsyftas grupper av människosläktet som brukar upptas i antropologiska

framställningar (jfr prop. 1993/94:101 s. 44 och prop. 1970:87 s. 37). Ett sådant synsätt är

inte acceptabelt i en modern lag som syftar till att motverka diskriminering och fördomar”

(Prop. 2007/08:95:120)
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Propositionen visar tydliga tecken av att använda sig av det tänket som författarna sägs

finnas angående användandet av begreppet ras. Det skrivs att ras som begrepp används för

att beskriva en biologisk faktor. Här kan det finnas tecken av den färgblindhet som

författarna lyfter angående användandet av ordet ras.

Det som inte uppmärksammas inom propositionen är fenomenet rasifiering. I texten Stadens

rasifiering : etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997) beskriver Molina att rasifiering

som begrepp beskriver hur olika sociala processer får individer att diskriminera utifrån

någons etnicitet. Vidare menar Molina även att kategorin ras7 är en social konstruktion som

upprätthålls genom samhällets handlingar, såsom att kategorisera. (Molina 1997: 57,62)

Inom socialkonstruktionism anses kunskapen kring fenomen skapas genom olika sociala

aspekter till exempel genom hur vi talar om det eller skriver om det (Burr 2015:4).

Rasifiering bör alltså fylla en funktion inom bestämmandet kring grunden etnisk tillhörighet,

då begreppet lyfter en central aspekt av hur och varför diskriminering sker gentemot people

of color. Kategoriseringen av vad/vem som kan klassas inom grunden etnisk tillhörighet

beror på en rasifieringsprocess. Rasifiering fyller således en viktig funktion då det belyser

hur flera av dessa kategoriseringar härstammar från sociala konstruktioner.

4.7 Nya perspektiv på användandet av ordet heltäckande

Bacchis fjärde fråga kommer nu att tillämpas. Frågan belyser vad som ej uppmärksammas

som problematiskt inom problem presentationen. Frågans främsta syfte är att undersöka det

som tystats ner inom texten, alltså vad är det som inte visas, med hjälp av detta kan man visa

på nya perspektiv. Begränsningarna inom texten visas upp och med detta kommer en

tydligare analys av hur aktuella diskurser alltid påverkar utgången (Bacchi 2009:12-14). I

denna uppsats kommer frågan att användas för att påvisa vilka områden som propositionen

inte belyser i relation till att de ska skapa en ny och heltäckande lag.

7 Ras skrivs här då Molina (2006:57) använder sig av just ordet ras som en kategori. Därav har det skrivits här
då författaren framför ett tydligt argument med användning av ordet ras.
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4.8 “Alla har lika rättigheter”

I propositionen återkommer temat kring hur den här lagen ska anta en större överblick över

diskriminering och att lagen ska ha som ändamål att motverka diskriminering på ett mer

omfattande sätt. Propositionen visar även tydliga tecken på att den nya lagen grundar sig i

de internationella åtaganden som Sverige har tagit med EU och FN. Utifrån FN:s centrala

bestämmelser beskrivs det att alla individer är födda fria och har lika rättigheter.

I den allmänna förklaringens första artikel slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde

och rättigheter. I artikel 2 sägs att var och en är berättigad till alla de fri- och rättigheter som omfattas

av förklaringen utan åtskillnad av något slag såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt (Prop.

2007/08:95:47)

Vidare beskriver dom även att ingen människa ska bli diskriminerad utifrån flera grunder

och att alla har rätt till samma skydd:

Diskrimineringsförbudet är dock generellt i den meningen att det gäller oavsett på vilken

grund en person diskrimineras. I den allmänna förklaringen sägs vidare i artikel 7 att alla är

lika inför lagen och berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag

samt till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot förklaringen (Prop.

2007/08:95:47).

Sveriges diskrimineringslag grundar sig samma tankebana som FN:s direktiv och följer

därav de centrala bestämmelserna, i tanken att brott mot de grundläggande rättigheter ska

regleras inom lagstiftning.

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. I FN:s allmänna förklaring om de

mänskliga rättigheterna slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och

rättigheter. I artikel 2 i den allmänna förklaringen förbjuds diskriminering. Enligt artikeln är

envar berättigad till alla de fri- och rättigheter som omfattas av förklaringen utan åtskillnad

av något slag såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,

nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Förbudet mot

diskriminering finns också inskrivet i ett stort antal konventioner om mänskliga rättigheter

(Prop. 2007/08:95:79).
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Bacchi beskriver att grundtanken inom diskriminering är hur individer anser att

diskriminering härstammar från tanken att vissa individer är annorlunda och om annorlunda

inte uppmärksammas glömmer en bort att det finns sociala, kulturella och biologiska

skillnader (Bacchi 1999:95). Alltså menar Bacchi att om en grundar sin tanke i att alla är

födda fria med samma rättigheter, lika i värde och rättigheter glöms det bort att en del

individer är faktiskt inte är födda med samma förutsättningar. I sin helhet blir det då svårt att

uppmärksamma de faktiska skillnaderna som finns mellan individer. Bacchi menar på att

den generella diskursen kring diskriminering är att inte uppmärksamma olikheter, utan se

alla som likställda. Genom att göra detta glöms olikheter bort och det riktiga problemet till

diskriminering hamnar i bakgrunden. (Bacchi 1999:95). Detta tankesätt skapar en bristfällig

bild på de som utsätts för diskriminering. Bacchi beskriver det på följande vis: “There is

also a shift in focus from the perpetrators to the “objects” of prejudice, producing a

preoccupation with just what it is about “these people” which causes others to perceive them

as “different” (Bacchi 1999:95). Detta kan tolkas innebära att systemet bygger upp det till

att offret för diskrimineringen är det faktiska problemet.

4.8.1 Intersektionalitet i relation till heltäckande

Det uppstår ett problem kring hur tydliga skildringar mellan individer inte uppmärksammas

och de som befinner sig i en utsatt position förblir mer utsatta. Med hjälp av ett

intersektionalitetsperspektiv kan det bidra till en djupare förståelse kring hur olika former av

förtryck sker i takt med varandra. Intersektionalitet kan således påvisa att olika grupper kan

påverkas annorlunda av olika utfall. Intersektionalitet bidrar till en djupare maktanalys av

hur olika former av maktutövning sker på olika plan för olika individer. Analysen som

intersektionalitet tillför är därav viktigt då det bidrar till hur olika individer har olika

förutsättningar (Swanstein, Henrikz 2014:24-25). Proposition beskriver att FN menar att all

världens individer föds fria men genom att inte uppmärksamma alla olika faktorer som finns

för individer sker det en form av tystnad från det faktiska problemet inom diskriminering.

Detta är något som Sverige har åtagit sig i beslutet av att tillämpa en sammansatt

diskrimineringslag och problematiken med detta är att det osynliggör faktumet att alla

individer inte har lika förutsättningar.
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I relation till den nya diskrimineringslagen beskrivs det även att den nya lagen ska ämna sig

till att motverka diskriminering på ett effektivare vis. Det beskrivs att effektivitet och

heltäckande är de centrala målen med den nya lagen, något som de äldre lagarna inte kunde

erhålla.

För att diskriminering ska kunna bekämpas på ett verkningsfullt sätt är det viktigt att

lagstiftningen är så effektiv och så heltäckande som möjligt (Prop. 2007/08:95:83).

Propositionen använder sig av begreppet heltäckande i den meningen att beskriva vad lagens

centrala ändamål ska vara, vilket är att verka på större omfång. Bacchi beskriver att syftet

med fråga fyra är att påvisa vad som tystats ned inom en text och i fallet med propositionen

kan en form av nedtystning vara bristen på en förståelse kring en intersektionell blick på hur

diskriminering fungerar. Vidare menar Leavy och Harris att intersektionalitet skapar en

förståelse för att förtryck inte enbart kan ses som ensidigt utan att det agerar i takt med flera

andra aspekter (Leavy, Harris 2019:43-44). Vad som påvisas är att begreppet heltäckande

används för att beskriva att lagen ska fungerar på ett större omfång men problemet angående

hur flera olika former av maktförtryck sker samtidigt är inget som uppmärksammas i

användningen av begreppet heltäckande.
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5. Slutsats och avslutade reflektioner

Analysen visar propositionen 2007/08:95, har som syfte att lagen ska vara heltäckande, men

med hjälp av Carol Bacchis WPR-metod har jag kunnat problematisera detta begrepp och

dess innebörd. WPR-metoden bidrog till en strukturerad och djupare analys av

propositionen 2007/08:95, där begreppet heltäckande har satts i relation till grunderna kön

och etnisk tillhörighet. Det framkommer det att grunderna eller den formen av

kategorisering som juridiken använder sig av i fler fall kan vara problematiskt. Vidare kunde

metoden även bidra till att förstå hur och vad som kan antas vara problematiskt med att

användandet av just specifikt ordet heltäckande genom att ställa intersektionalitet i relation

till begreppet.

Uppsatsen har ämnat att problematisera ordet heltäckande. Mina frågeställningar har haft

olika infallsvinklar på hur heltäckande presenteras och vad som kan antas vara

problematiskt med användandet av ordet. Analysen påvisar att heltäckande beskrivs som det

nyckelordet i beskrivningen och motivering till den nya lagen i propositionen, Boréus och

Seiler Brylla (2018) menar att nyckelord kan anses vara ordet som är dominerande i just den

diskursen. Vad som framkom var att heltäckande används för att tydliggöra för läsaren att

denna nya lagen kommer ämna sig att vara mer effektiv och ha ett större omfång.

Problematiken med användandet av ordet heltäckande presenteras sist i analysen då

heltäckande sattes i relation till intersektionalitet. Analysen visar att propositionen använder

sig av FN:s och EU:s centrala bestämmelser då mycket diskrimineringslagstiftning

härstammar från internationella åtaganden. Där beskrivs det att alla är födda fria och med

samma rättigheter, Bacchi (1999) uttrycker dock att det är problematiskt att tänka i dessa

banor. Bacchi (1999) beskriver att det finns olikheter mellan individer och att vi bör istället

uppmärksamma dessa, alla individer är inte födda med samma förutsättningar. Leavy och

Harris (2019) beskriver att intersektionalitet kan används för att uppmärksamma hur olika

individer upplever olika former av förtryck. Analysen visade att problematiken med att

använda sig av ordet heltäckande är att lagen inte kan agera heltäckande om inte alla

individuella former av förtryck uppmärksammas.
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Analysen visade att det finns en del problematik med att kategorisera individer på det viset

som propositionen föreslår. Det framkommer att juridiken präglas av att tänka praktiskt och

förenklande, istället skiljer sig samhället gravt från vad propositionen föreslår, eftersom

flera kategorier överlappar varandra och individer ingår i flera än en. För att problematisera

kategorisering används intersektionalitet som teoretiskt verktyg. Lykke (2014) beskriver att

intersektionalitet syftar till att undersöka hur olika sociokulturella kategoriseringar

samverkar. Lykkes uppfattning kring intersektionalitet pekar på att teorin skulle kunna bidra

till att fler individer inkluderas än exkluderas ur kategoriseringar. I analysen framförs det att

det råder en form av förståelse kring hur flera individer kan ingå i flera kategorier under

grunden kön, där det presenteras att transpersoner ska inluderas under grunden. Dock

framkommer det i propositionen att de individer som inkluderas är de som har eller ska

genomföra könsbekräftande vård. Det presenteras alltså explicita krav för att en ska kunna

inräknas inom grunden och återigen införs en form av exkludering genom att införa det

explicita kravet.

Min andra frågeställning som syftar till att granska hur heltäckande agerar med grunderna

kön och etnisk tillhörighet. Bacchis andra frågeställning tillät mig att fördjupa min förståelse

kring vad som tas för givet inom propositionen. I detta fann jag att kategoriseringen av

individer var en del av propositionen som togs för givet. Lindholm (2005) beskriver att i en

kategoriseringsprocess sker även en tydlig fördelning mellan olika individer på grund av

deras fysiska attribut. I ett försök att förstå hur denna process sker har jag använt mig av

socialkonstruktivismen och begreppet rasifiering. I analysen framkom det att kategorisering

i sin helhet är en social konstruktion som upprätthålls genom språk och text. I detta kommer

då begreppet rasifiering in, Molina (1997) skriver om hur ras är en social konstruktion och

att kunna beskriva denna process används begreppet rasifiering, begreppet används för att

tyda på att det är en social process och att ens etnicitet skapas av ens omgivning. Vidare

beskriver Molina (1997) att kategoriseringar såsom etnicitet härstammar från sociala

konstruktioner och historiska företeelser, därav är det viktigt att använda sig av begreppet

rasifiering. Det här begreppet synliggör hur kategoriseringar skapas och upprätthålls.

Analysen visar att det kan vara problematiskt att använda sig av ord som heltäckande, då

avsaknaden av hur kategorisering både exkluderar och inkluderar osynliggörs, om

regeringen istället hade använt sig av en intersektionell förståelse och analys av vad
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effekterna är av kategorisering, hade det kunnat leda till en större inkludering inom

kategorierna.

Det påvisas att propositionen använder sig av ordet heltäckande för att beskriva att lagen ska

ha till ändamål att agera som ett större skydd mot marginaliserade grupper. Denna uppsats

har istället problematiserat ordet och sätter det i relation till det teoretiska perspektivet

intersektionalitet. Uppsatsen bygger på Carol Bacchis metod, WPR som har bidragit till att

problematisera propositionens centrala innehåll. Utifrån både min metod och teorier har jag

visat en flersidig bild på den kategoriseringen som propositionen föreslår, de förslagen som

regeringen lägger fram, kan i flera fall antas vara ensidig och problematisk, på det viset att

den inte uppmärksammar överlappning av sociokulturella kategorier. Uppsatsen har därav

bidragit till att undersöka och problematisera grundläggande information till Sveriges

diskrimineringslag.

6. Framtida forskning

Framtida forskning inom fältet är att gå vidare med en ännu mer fördjupad analys av hur

intersektionalitet en dag skulle kunna fungera inom en juridisk kontext. På grund av

uppsatsens begränsade omfång var det inte relevant för mig att utföra en sådan djup analys

som krävs för att skapa förändring. Jag tror att vidare forskning inom området hade kunnat

skapa en mer inkluderade lagstiftning, som överensstämmer med samhällets syn på

diskriminering. Problemet med framtida forskning är dock att det finns flera SOU-rapporter

skrivna av framgångsrika genusforskare men dessa leder inte till någon vidare förändring

inom lagen. Den här uppsatsen är också skriven i år 2021 och jag anser att Sverige är på väg

mot ett håll där genusforskning kommer att ha en större påverkan i viktiga beslut framöver,

såsom lagförslag.
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