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Abstrakt  
Syftet med uppsatsen är se om positiv etnisk särbehandling kan införas och vilka för- och 

nackdelar det kan innebära. För att kunna se möjliga för- och nackdelar görs en redogörelse 

av hur rätten ser ut vad gäller positiv särbehandling i dagsläget. En del av analysen är skriven 

med analysinstrumentet intersektionalitet. Med hjälp av intersektionalitet belyses 

skärningspunkterna och sambanden mellan olika kategorier i form av kön, klass, sexualitet 

mm. Uppsatsen är skriven med juridisk metod och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.  

Rätten för positiv särbehandling är snäv och utgår från EU-regleringar. Fördelarna med 

åtgärden är att det kan bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Det kan även öka 

medvetenheten om den strukturella diskriminering som sker på den svenska arbetsmarknaden 

av personer med utländsk etnicitet. Risken finns att åtgärden leder till segmentering istället för 

integrering av etniska minoriteter. Åtgärden spås få en låg användning då både fackföreningar 

och andra organisationer på arbetsmarknaden är skeptiska. Det finns ett flertal praktiska 

problem, främst målgruppsavgränsning och registrering. Att avgränsa och definiera så att alla 

utsatta grupper gynnas av åtgärden är svårt. Positiv särbehandling måste ske inom ett 

målinriktat arbete. I ett målinriktat arbete är kartläggning viktigt vilket gör att registrering har 

fått en central roll. Registrering av etnicitet är förbjudet enligt PUL och är 

integritetskränkande vilket gör registrering problematisk. Det finns en misstänksamhet mot 

registrering av etniska minioriteter grundat i historiska händelser.   

 

Positiv etnisk särbehandling borde gynna alla klasser i samhället då etnicitet läggs större vikt 

än klasstillhörighet vid en anställningssituation. Det har visats att högre klasser är mer 

tillåtande mot invandrare och andra minioriteter. En slutsats kan då dras att individer från 

högre klasser i högre utsträckning kommer gynnas av åtgärden.  

 

Nyckelord: Positiv särbehandling, etnicitet, diskriminering,  
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the possibilities to establish positive discrimination 

and to understand what benefits and disadvantages it could bring. In order to achieve an 

understanding, a description of the current legal situation regarding positive discrimination  

has been done in the study. One part of the analysis is done by using an intersectional 

perspective. By using this method, the crossline and connections between different categories 

such as gender, class, sexuality etc. is investigated. The study has been written with the right 

dogmatic approach and from a social science perspective.  

The legal grounds to use positive discrimination are narrow and the legislation and regulations 

are assumed by the EU. This action can contribute to a more equal labour market. In addition, 

it can increase the awareness of the structural discrimination that people with foreign ethnical 

background experience. A potential risk is that positive discrimination may lead to 

segmentation instead of integration of ethnical minorities. The chances that such an action 

would be used are predicted as small, due to unions and other organizations on the labor 

market being sceptic. There are several practical problems, the primary challenge is to 

establish clear target groups and registration. Making sure that benefits are reached by 

vulnerable minorities is hard. Positive discrimination requires working with structured action 

plans, in this work, registration is important.  Registration of ethnicity is forbidden according 

to Swedish law, PUL, and is intrusive making the registration an issue. Based on historical 

events ethnical minorities have a suspicion against registration.     

 

Positive ethnical discrimination should favor all classes in society since ethnicity often is 

more valuated than class in case of employment. It has been showed that higher classes are 

more permissive against immigrants and other minorities. Leading to a conclusion that 

individuals coming from higher classes, will most likely be the most beneficial group.  

 

Keywords: Positive discriminations, ethnicity, discrimination,  
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Förkortningar:  
AD – arbetsdomstolen  

DL – diskrimineringslagen 

DO – Diskrimineringsombudsmannen 

DS - departementserie 

FEUF-fördraget – Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

RFSL- riksförbundet för sexuellt likaberättigade  

SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 

SOU – statens offentliga utredningar  

SSB – statistisk sentralbyrå (Norges) 

SCB - Statistiska centralbyrån (Sveriges)  

PUL – personuppgiftslagen 
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1. Inledning  
På Sveriges arbetsmarknad finns det en strukturell diskriminering gentemot människor av 

annan etnisk tillhörighet än svensk.
1
 Den strukturella diskrimineringen visar sig bland annat i 

högre arbetslöshet för utlandsfödda svenskar.
2
 Sysselsättningsgraden mellan utrikesfödda och 

inrikesfödda skiljer sig mycket åt och speciellt mellan kvinnor. Utrikesfödda kvinnor hade en 

sysselsättningsgrad på 58,7 % jämfört med inrikesfödda kvinnor på 74,7 %.
3
 Endast 7 av 10 

högutbildade utrikesfödda hade ett arbete 2009 jämfört med 9 av 10 inrikesfödda 

högutbildade.
4
 Skillnaden i sysselsättning minskar desto längre tid utrikesfödda bor i Sverige 

men även efter över 20 år i landet är risken 30 % högre att utrikesfödda drabbas av 

arbetslöshet än inrikesfödda.
5
  

Den diskrimineringen som sker är förbjuden enligt lag. Diskrimineringslagen (2008:567), 

hädanefter förkortat DL, fastslår att ingen diskriminering får förekomma på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
6
 Förutom förbud mot 

diskriminering är det även lagstadgat om aktiva åtgärder. Arbetsgivare och arbetstagare ska 

tillsammans vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och skapa lika möjligheter 

för alla arbetstagare oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.
7
 De aktiva åtgärderna kan ta olika form och diskrimineringsgrunden kön har 

fler reglerade åtgärder än de andra diskrimineringsgrunderna. För diskrimineringsgrunden kön 

är positiv särbehandling tillåten.
8
 Det innebär att arbetsgivare får frångå principen om 

likabehandling och välja en individ på grund av dess kön. Positiv särbehandling används för 

att motverka den strukturella diskrimineringen som sker på grund av kön. Syftet är att skapa 

jämställdhet och minska sned könsfördelning på arbetsplatsen.
9
 Är positiv särbehandling ett 

möjligt verktyg att använda även för att motverka strukturell diskriminering på grund av 

etnicitet? Vilka för- och nackdelar innebär det?   

                                                           
1
 SOU 2006:22 s 650 

2
 SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden s 15 

3
 IBID s 62-63 

4
 SCB, Tema utbildning: Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda – en jämförelse mellan personer födda 

i annat land än Sverige och personer födda i Sverige, SCB, befolkning och välfärd/utbildning och arbete, Örebro, 
2009 s 9 
5
 Schröder, Lena, Regnér, Håkan & Arai, Mahmood, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden i DS 2000:69 

Alla är lika olika – mångfald i arbetslivet s 222 
6
 1 kap 1 § Diskrimineringslag  

7
 3 kap 1 § DL 

8
 2 kap 2 § 2p DL 

9
 SOU 2006:22 s 624 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om den aktiva åtgärden positiv särbehandling inom 

arbetslivet kan utökas och användas även för diskrimineringsgrunden etnicitet. 

Diskrimineringsgrunden kön är den enda diskrimineringsgrund som i nuläget använder sig av 

positiv särbehandling. Jag ämnar undersöka om positiv särbehandling kan stärka skyddet för 

de som utsätts för diskriminering på grund av etnicitet på arbetsmarknaden. För att kunna nå 

syftet med uppsatsen kommer en redogörelse göras av den rätt som gäller angående 

diskriminering och aktiva åtgärder. I den nuvarande rätten ingår till stor del EU-rätten vilket 

innebär att uppsatsen intar ett internationellt perspektiv. Analysen avser delvis göras ur ett 

intersektionellt perspektiv.
10

 Förhoppningen är att min uppsats genom den intersektionella 

analysen kan bidra till en ökad förståelse och ge nya perspektiv.  

Med utgångspunkt i syftet har uppsatsen följande frågeställningar:    

- Hur ser regleringarna ut vad gäller positiv särbehandling?   

- Vilka fördelar och nackdelar finns det att utöka positiv särbehandling till att förutom 

kön även inbegripa etnicitet?   

1.2 Metod  
Uppsatsen är skriven ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv vilket innebär att utreda vad 

rättsreglerna ger för konsekvenser för samhället. Det gör jag genom att undersöka de fördelar 

och nackdelar för samhället och individen som det innebär att utöka positiv särbehandling till 

att även omfatta etnicitet.
11

   

Denna uppsats är skriven med en juridisk metod.  Det innebär att jag kritiskt granskar och 

tolkar gällande rätt (de lege lata).  För att göra det krävs en god kunskap i rättskälleläran och 

normhierarkin inom denna.
12

 I studien har följande rättskällor använts i den mån det behövts 

och har kunnat tillföra något av vikt till studien: lagstiftning, förarbeten, domstolspraxis, 

doktrin och juridiska artiklar. Till min hjälp att hitta lagrum och rättsfall har jag använt mig av 

sökmotorn Zeteo.se. Zeteo är en rättsdatabas utgiven av Norstedts Juridik. Jag har studerat 

förarbeten till lagen i form av propositioner och statens offentliga utredningar. Förarbeten ger 

mig en djupare förståelse för hur lagen ska tolkas och vilket resonemang som fördes när den 

bildades. Sverige har sedan sitt medlemskap i EU blivit starkt påverkat vad gäller lagar och 

                                                           
10

 I kapitel 1.2.1 Analysinstrumentet Intersektionalitet beskrivs vad intersektionalitet är.   
11

 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 15 
12

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2006 s 38 
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regleringar.
13

 För att få en korrekt bild över rättsläget behövs därför även EU rätten granskas i 

denna uppsats. Fördrag och direktiv har använts som är aktuella vad gäller diskriminering, 

aktiva åtgärder och positiv särbehandling. Jag har inget strävan att med uppsatsen redovisa 

utvecklingen av regleringar och direktiv vilket gör att jag bara har redovisat de dokument som 

är aktuella och gäller i dagsläget. I uppsatsen kommer praxis både från Sverige och EU att 

användas. Rättsfallen som förekommer i uppsatsen vad gäller positiv särbehandling med kön 

som diskrimineringsgrund är praxis och är välkända inom området då de bidragit till att 

fastställa rätten. Jag har hittat rättsfallen genom att söka på www.curia.europa.eu. Mina 

sökord var positiv särbehandling kön varpå jag fick 33 stycken träffar. Jag har till viss del 

använt mig av norsk lagstiftning för att visa hur positiv etnisk särbehandling regleras där. 

Norsk rätt ingår i den nordiska rättsfamiljen och är besläktad med svensk rätt.
14

 Jag har använt 

mig av en proposition och ett förarbete till den propositionen. Jag hittade dessa genom Norges 

regerings hemsida, www.regjeringen.no.  

 

För att hitta litteratur till uppsatsen använde jag mig främst av Linnéuniversitets 

bibliotekskatalog. De främsta sökorden för att hitta litteratur var: Arbetsrätten (31 träffar), 

positiv särbehandling (11 träffar) och diskrimineringslagen (6 träffar). För att avgöra vilken 

litteratur som var av värde har jag iakttagit författare, dess aktualitet och litteraturens relevans 

för mitt ämne.  Viss litteratur har jag fått tips om som Nedslag i den nya arbetsrätten och 

tidskriften Retfӕrd. Genom att jag läst litteratur i ämnet har jag tagit del av det källmaterial 

som författare använt sig av. Källmaterialet har jag granskat och på det sätt fått tag på 

litteratur som är av relevans. Ett exempel är hur jag genom Eva Schömers text i boken 

Nedslag i den nya arbetsrätten fick tips om Paulina de los Reyes. Paulina de los Reyes är 

docent i Ekonomisk historia och har skrivit mycket om intersektionalitet. Jag sökte därför på 

Paulina de los Reyes i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog vilket gav 17 träffar och uppslag 

till ny litteratur. Jag har i största möjliga mån använt mig av ursprungskällor under uppsatsen, 

I de få fall jag inte har lyckats nå ursprungskällan har jag refererat till den artikel eller 

litteratur som källan förekommit i.    

 

Jag har använt mig av olika källor från internet. De viktigaste kriterierna när jag har undersökt 

om en källa har tillräckligt hög trovärdighet och relevans är att, i likhet med litteraturen, se 

                                                           
13

 Nyström Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb.uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s 15 
14 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2. uppl., Stockholm : Norstedts juridik, 2003 s 81-82 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.regjeringen.no/
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över vem som är författaren, vilken organisation eller vem som är ansvarig för sidan och när 

texten publicerades. De källor från internet som jag använt mig av är 

Diskrimineringsombudsmannen, Nationalencyklopedin och SCB vilket alla är välkända 

organisationer med hög trovärdighet. Förutom källor från internet har även en tidsskrift 

använts. Retfӕrd är en nordisk juridisk tidsskrift. Tidsskriftens redaktion i Sverige består av 

Eva Schömer professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitet, och Ulrika Andersson docent i 

straffrätt vid Lunds universitet. Det gör att jag finner att tidskriften har hög trovärdighet.  

Jag har valt att inte göra en empirisk studie på grund av bristen på utrymme och svårigheten 

att därmed skapa en studie med hög reabilitet och validitet. För att kunna dra slutsatser kring 

en studie krävs det att studien, förutom reabilitet och validitet, är tillräckligt stor.
15

 Att inte ha 

en empiriskt studie skulle kunna innebära en nackdel och jag har försökt att kompensera det i 

den mån jag kunnat genom att bland annat se på remissvar. Remissvaren har gjort att jag 

beaktat vad olika organisationer i samhället uttryckt för åsikter vad gäller positiv etnisk 

särbehandling.   

Ordet jämställdhet används flitigt i uppsatsen. Traditionellt används ordet jämställdhet för att 

beskriva kvinnor och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
16

 I denna uppsats 

kommer ordet få en bredare betydelse och även innefatta lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter mellan människor från olika religioner, kulturer och nationella bakgrunder. Kön 

som diskrimineringsgrund är den enda nuvarande diskrimineringsgrunden som använder sig 

av positiv särbehandling vilket gör att det är en naturlig utgångspunkt för att undersöka 

möjligheterna att införa det även för etnicitet. Därför kommer positiv särbehandling vad gäller 

kön redovisas och dess utformning kommer att undersökas. Efter utredningen kan paralleller 

dras till om denna reglering även kan innefatta etnicitet.  

1.2.1 Analysinstrumentet Intersektionalitet 

En del av analysen kommer skrivas ur ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet innebär 

att analysera de olika kategorier som görs i samhället för att se dess effekter. I det här fallet på 

arbetsmarknaden. Kategorierna kan vara kön, klass, sexualitet och etnicitet. De ses inte 

ensamma och tagna ur sin kontext, utan en analys görs av hur de olika kategorierna 

sammanflätas och påverkar varandra.
17

 När en person diskriminereras på mer än en 

                                                           
15

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.]uppl., Liber, Malmö, 2011 s 151 
16

 http://www.ne.se/lang/jämställdhet [2014-03-14 kl 09.41] 
17

 Selberg, Rebecca & Mulinari, Paula (red.), Arbete: intersektionella perspektiv, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 
s 8-9 

http://www.ne.se/lang/jämställdhet
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diskrimineringsgrund sker en multipel diskriminering. Vid en multipel diskriminering kan en 

intersektionell analys göras för att förklara hur de olika diskrimineringsgrunderna hänger 

ihop. En intersektionell analys gör det möjligt att se sambanden mellan de olika 

diskrimineringsgrunderna.
18

 Analysen hjälper till att förklara en struktur, händelse eller 

fenomen då en analys gjord ur en enda kategori sällan kan ge hela förklaringen.
19

 

Intersektionalitet synliggör de skärningspunkter där förtryck eller makt förekommer.
20

 

Analysen kan ses som ett hjälpmedel för att undvika en rangordning mellan olika kategorier. 

Den synliggör inte bara hur dessa kategorier kan innebära nackdelar för individer utan kan 

även hjälpa till att skapa förståelse hur makt skapas i form av kategorier som vithet, 

medelklass och heterosexualitet.
21

 

Intersektionalitet kommer från USA där det under 1900-talet växte fram en svart feministisk 

rörelse. Den dåvarande feminismen fick kritik för att endast ha som utgångspunkt den vita 

kvinnan. Genom ett rättsfall visades hur svarta kvinnor blev utsatta för diskriminering. De 

ansågs inte bli diskriminerade på grund av att de var kvinnor då det arbetade många vita 

kvinnor på arbetsplatsen, inte heller för att de var svarta då det arbetade många svarta män på 

arbetsplatsen.
22

 I det fallet hjälpte en intersektionell analys att klargöra sambanden mellan de 

olika diskrimineringsgrunderna och se hur de regler som finns i samhället påverkar enskilda 

individer.  

I en intersektionell analys kan olika faktorer ge olika utslag beroende på situationen. Det har 

visat sig att restauranger ibland väljer personal efter etnicitet, restauranger med t.ex. asiatisk 

mat anställer då personal som har asiatiskt utseende för att ge restaurangen en autentisk 

känsla. Ett utländskt utseende är då till fördel vid dessa anställningssituationer men kan andra 

gånger innebära nackdelar.
23

 En teknik för att se ur ett intersektionellt perspektiv är att 

använda sig av metoden ”fråga den andra frågan”. Det innebär att när något ser ut att vara 

rasistiskt kan frågan ställas – vad spelar klass för roll i detta? Likadant på situationer som 

                                                           
18

 Eva Schömer, Intersektionella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv i Nyström, Birgitta, 
Nyström, Örjan & Malmberg, Jonas (red.), Nedslag i den nya arbetsrätten, 1. uppl., Liber, Malmö, 2012 s 167 
19

  Eriksson-Zetterquist, Ulla  & Styhre, Alexander, Organisering och intersektionalitet, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2007 s 10  
20

 NE http://www.ne.se/lang/intersektionalitet 
21 Dahl, Ulrika, "Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör": från 

hatbrott och homofobi till heteronormativitet och intersektionalitet : en kunskapsinventering och situering av 

forskning, Forum för levande historia, Stockholm, 2005 s 23 
22

 Schömer,Eva, Intersektionella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv i Nyström, Birgitta, 
Nyström, Örjan & Malmberg, Jonas (red.), Nedslag i den nya arbetsrätten, 1. uppl., Liber, Malmö, 2012 s 168 
23

Ahrne, Göran, Intersektionalitet i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle: makt, 

intersektionalitet och social skiktning, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 s 157-159 
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uppfattas som sexistiska kan frågan ställas – vad spelar etnicitet för roll i detta?
 24

 Tekniken 

ställer olika perspektiv på samma situation för att utlösa hur de olika kategorierna påverkar 

och sammanflätar varandra.
25

  

Förhoppningen är att genom ett intersektionellt perspektiv kunna bidra till en djupare och 

intressantare analys där samhället och individer ses ur ett helhetsperspektiv och inte tagna ur 

sin kontext.  

  

                                                           
24 Matsuda, Mari presenterat av Schömer, Eva, Multiple discrimination – A smokescreen over differences i 

Retfærd: nordisk juridisk tidsskrift, Scandinavian University Press, Oslo, utgåva nr 3 2012  s 31-32 
25 Schömer, Eva, Multiple discrimination – A smokescreen over differences i Retfærd: nordisk juridisk tidsskrift, 

Scandinavian University Press, Oslo, utgåva nr 3 2012  s 31-33 
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2. Etnicitet i arbetslivet 
För att kunna göra en korrekt bedömning av vilka för- och nackdelar det finns att utöka 

positiv särbehandling i fråga om etnicitet behövs vetskap om hur arbetsmarknaden ser ut för 

de personer som inte är av svensk etnicitet. Följande kapitel ämnar redogöra det. 

2.1 Arbetsmarknaden 

Av de invandrade i Sverige är merparten från Europa eller Asien. Från Asien kommer 

majoriteteten från Irak och från Europa kommer majoriteten från forna Jugoslavien (bortsett 

från Norden).
26

 Högutbildade utrikesfödda hade i lägre utsträckning arbete än högutbildade 

inrikesfödda. Endast 7 av 10 utrikesfödda högutbildade i arbetsför ålder (mellan 25-64 år) 

hade ett arbete 2009, liknande andel bland inrikesfödda låg på 9 av 10.
27

 Lågkonjenktur 

drabbar ungdomar och utrikesfödda som varit i Sverige kort tid hårdast. Det beror på att dessa 

grupper i högre grad innehar tillfälliga anställningar. De tillfälliga anställningarna är de som 

tidigast dras in på vid en lågkonjunktur. 
28

 46 % av de högutbildade utrikesfödda upplevde det 

svårt att få ett arbete som motsvarade deras utbildning. Bland inrikesfödda motsvarade denna 

siffra bara 16 %.
29

 

För de som varit i Sverige i minst 20 år är arbetslösheten tre gånger mindre än vad de är för de 

som har bott i Sverige i mindre än 10 år. Denna skillnad kan förklaras med att det tar tid att 

bygga upp ett kontaktnät och förstå den svenska arbetsmarknaden men även att det tar tid att 

lära sig svenska, vilket ofta krävs för att få ett jobb. Svårare att förklara är att utrikesfödda 

som varit i Sverige i över 20 år fortfarande visar upp en större arbetslöshet än inrikesfödda. 

Siffror visar att invandrare som bott i Sverige i minst 20 år hade 30 % högre risk att drabbas 

av arbetslöshet än vad en person född i Sverige hade under 1997. 1999 hade denna risk ökat 

till 40 %. Det har visat sig finnas en större risk för arbetslöshet desto högre ålder invandrare 

har när de ankommer till Sverige. När dessa siffror togs fram togs det hänsyn till denna faktor 

                                                           
26 SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden, SCB, prognosinstitutet, Stockholm, 2009 s 58 
27

 SCB, Tema utbildning: Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda – en jämförelse mellan personer 
födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige, SCB, befolkning och välfärd/utbildning och arbete, 
Örebro, 2009 s 9 
28

 SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden s 54  
29

 SCB, Tema utbildning: Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda – en jämförelse mellan personer 
födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige, SCB, befolkning och välfärd/utbildning och arbete, 
Örebro, 2009 s 13 
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tillsammans med faktorerna utbildning, kön och ålder. För Sverige innebär dessa siffor att det 

finns ett allvarligt problem med integration i landet.
30

  

Den bransch som sysselsätter mest inrikesfödda män är tillverkningsbranschen vilket även 

gäller för utrikesfödda män. För kvinnor gäller vård- och omsorgsbranschen för båda 

grupperna. Sysselsättningsgraden mellan utrikesfödda och inrikesfödda skiljer sig mycket åt 

och speciellt mellan kvinnor. Inrikesfödda kvinnor hade en sysselsättningsgrad på 74,7 % 

jämfört med 58,7 % för utrikesfödda kvinnor under 2009.
31

 I alla branscher är invandrare 

underrepresenterade förutom på arbeten som inte kräver någon utbildning, t.ex. hantverks- 

och servicearbeten.
32

  

Det finns en rangordning mellan olika nationaliteter. Ursprungsmedborgarskap har visat sig 

vara viktigt för de utlandsfödda i fråga hur deras chanser att få ett arbete föreligger. 

Utrikesfödda från Afrika, Östeuropa, Asien och Latinamerika riskerar i mycket högre grad att 

drabbas av arbetslöshet än personer födda i andra länder. För personer födda i Afrika, Asien 

och Östeuropa kan vägen till arbete bli lång då risken att bli arbetslös är mer än dubbelt så 

hög som för en inrikesfödd och det efter över 20 år i Sverige. Den här rangordningen är kvar 

efter att faktorer som utbildning, kön, ålder och ålder vid ankomst till Sverige beaktats.
33

  

2.2 Orsaker till en sämre situation för utrikesfödda på arbetsmarknaden 
Orsakerna för arbetslöshet för utrikesfödda beror på flera faktorer. En viktig myt att ta död på 

är att arbetslösheten bland utrikesfödda beror på låg utbildningsnivå. Utbildning är ofta en 

viktig beståndsdel för att få ett jobb men är inte orsaken att utrikesfödda uppvisar en högre 

arbetslöshet än inrikesfödda. Viss statistik har bidragit till en uppfattning att det är 

utbildningsnivå som är orsaken till arbetslöshet bland utrikesfödda. Den statistisk som gör det 

har inte kategoriserat upp enligt ursprungsmedborgarskap då det visar att främst personer från 

nordiska länder har en låg utbildningsnivå. Personer från länder utanför norden har skilda 

utbildningsnivåer. Uppfattningen att en låg utbildningsnivå är orsaken till hög arbetslösheten 

                                                           
30

 Schröder, Lena, Regnér, Håkan & Arai, Mahmood, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden i DS 2000:69 
Alla är lika olika – mångfald i arbetslivet s 222 
31

 SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden s 62-63 
32

 Schröder, Lena, Regnér, Håkan & Arai, Mahmood, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden i DS 2000:69 
Alla är lika olika – mångfald i arbetslivet  s 224 
33

 IBID s 222-223 
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bland utrikesfödda kan innebära att andra hinder som påverkar arbetslösheten fått mindre 

fokus.
34

  

Lågkonjunkturer drabbar som redovisats hårdast utrikesfödda personer som varit i Sverige i 

kort tid. Vid personalneddragningar drabbas först de tillfälliga anställningarna vilket går ut 

över de utrikesfödda hårdast då de i större mån innehar dessa anställningar. Läget försvåras då 

de som varit i Sverige kort tid är nya på arbetsmarknaden och inte har hunnit skapa kontakter 

eller erfarenhet vilket gör inträdet tillbaka till ett jobb extra svårt.
35

 

Utrikesfödda med hög utbildning upplevde att bristen på kontakter, deras utländska härkomst 

och språksvårigheter som de största orsakerna till problemen att hitta ett arbete som 

motsvarade deras utbildning. Trots det upplevde en majoritet sin svenska som god, av 

utrikesfödda med utbildning upplevde fyra av fem som inte hade arbete som huvudsaklig 

sysselsättning att de kunde delta i ett samtal på svenska mycket eller ganska bra.
36

  

Som konstaterats är arbetslösheten bland utrikesfödda högre än för inrikesfödda även efter 

mer än 20 år i landet. Dessa siffor är framtagna efter att utbildning, kön, ålder och ålder vid 

ankomst till Sverige har räknats bort.
37

 När flera av de vanligt förekommande anledningar till 

arbetslöshet inte kan fungera som förklaring till den missgynnande situation som utrikesfödda 

befinner sig i på arbetsmarknaden får större perspektiv antas. En förklaring utgår från 

föreställningen av de olikheter som finns mellan svensk kultur och utländsk kultur. Denna 

föreställning om skillnad i kultur ger invandrare problem att ta sig in på arbetsmarknaden. Det 

antas finnas stora kulturella avstånd mellan norm- och värderingssystem mellan olika kulturer 

desto längre geografiskt avstånd det är mellan de aktuella länderna. Förklaringen om 

kulturskillnader har blivit en allmänt vedertagen ursäkt för att förstärka och markera det 

främlingskap och utanförskap som skapas på arbetsmarknaden och i samhället. 

Föreställningen skapar höga murar mellan olika grupper av människor och projicerar lågt 

värderade egenskaper och beteenden till utrikesfödda grupper.
38

 Detta resonemang förs av 

                                                           
34

 Schröder, Lena, Regnér, Håkan & Arai, Mahmood, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden i DS 2000:69 
Alla är lika olika – mångfald i arbetslivet s 224  
35

 SCB, Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden s 53  
36

 SCB, Tema utbildning: Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda – en jämförelse mellan personer 
födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige, SCB, befolkning och välfärd/utbildning och arbete, 
Örebro, 2009 s 13, s 16 
37

 Schröder, Lena, Regnér, Håkan & Arai, Mahmood, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden i DS 2000:69 
Alla är lika olika – mångfald i arbetslivet s 222 
38

 Molina, Irene & De los Reyes, Paulina, Kalla mörkret natt! Kön klass och ras/etnictet i det postkoloniala 
Sverige, i De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.), Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass 
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Irene Molina och Paulina de los Reyes.
39

 Liknande slutsats drar Eva Schömer i sin artikel 

Multiple discrimination – A smokescreen over differences om Arbetsdomstolen (AD). I 

artikeln har hon undersökt ett flertal fall som hamnat i AD och undersökt utfall och 

resonemang. Den svenska kulturen och de svenska sociala koderna värderas högst vilket 

innebär en nackdel för individer med annan kultur.
40

  

Det är stor sannolikhet att det finns skillnad i de möjligheter och chanser som ges till personer 

med icke etnisk svensk bakgrund i jämförelse med personer som har etnisk svensk bakgrund. 

Dessa skillnader är strukturella och går inte att förklara genom att se på individernas 

personliga kapacitet.
41

  

2.3 Sveriges historia och självbild 

Sveriges historia består av diskriminering av många olika etniska minioriteter och av personer 

med mörk hy. Denna del av Sveriges historia har fallit i glömska för de allra flesta och efter 

andra värdskriget byggdes en självbild upp om den goda nationen. Sverige förkastade rasism 

och med Dag Hammarskjöld som FNs generalsekreterare förstärktes bilden av nationen med 

den goda moralen. Sverige uttalade sig om internationella problem som apartheid i Sydafrika 

och fokus på problemen inom landet fick lite fokus. Det bidrog till en självbild av en jämställd 

och jämlik nation som sågs som en förebild för andra nationer.
42

 

Sverige hade under lång tid ingen integrationspolitik. Tanken var att invandrare skulle anta 

Sveriges språk och kultur och glömma sin egen kultur, en assimilering snarare än en 

integrering. 1975 satte riksdagen nya mål som innebar att invandrare skulle ha friheten att 

välja språk och kultur själva, de skulle ha lika möjligheter och det skulle ske en samverkan 

mellan den övriga befolkningen och personer som invandrat till Sverige. Synen att invandrare 

var här tillfälligt och att målet var att de skulle återvända till sina hemländer var svår att få 

bort och fanns fortfarande kvar. På slutet av 90-talet övergick politiken till att tala om Sverige 

som ett mångkulturellt land och att se invandringen som en naturlig del i samhället. Det var 

steg framåt men var i stort sett bara ett namnbyte. Sveriges likgiltighet inför 

                                                                                                                                                                                     
& etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, [Ny utg.], Atlas, Stockholm, 2005 s 303-
304 
39

 Irene Molina är filosofie doktor i kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen på Uppsala Universitet. 
Hon har forskat inom områdena rasifieringsprocesser i samhället, bostadsmarknaden, etnicitet och kön. 
Paulina De los Reyes är docent i ekonomisk historia och har varit med i forskningprojektet  Svensk modell i 
förändring på Uppsala universitet. Hon har forskat inom områdena makt, etnicitet, kön och arbete.  
40

 Schömer, Eva, Multiple discrimination – A smokescreen over differences i Retfærd: nordisk juridisk tidsskrift, 
Scandinavian University Press, Oslo, utgåva nr 3 2012 s 42-43 
41

 SOU 2006:22 s 650 
42

 SOU 2005:56 s 109 
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invandringspolitiken och integration har bäddat för segregation och främlingsfientliga 

gruppers tillväxt.
43

 

Diskussionen kring rasism har blivit en känslig fråga då det för tankarna till fruktansvärda 

handlingar i Tyskland under andra värdskriget, Rwanda eller Balkan.
44

 

                                                           
43

 SOU 2005:56 s 110-111 
44

 Molina, Irene & De los Reyes, Paulina, Kalla mörkret natt! Kön klass och ras/etnictet i det postkoloniala 
Sverige, i De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.), Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass 
& etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, [Ny utg.], Atlas, Stockholm, 2005 S 317 



19 
 

3. Förbud att diskriminera 

3.1 Den juridiska definitionen av etnicitet 

Etnisk tillhörighet innebär den nationella eller den etniska tillhörigheten, hudfärg eller annan 

liknande förhållande.
45

 Denna innebörd ska motverka alla sorts fördomar som kan finnas mot 

att t.ex. invandrare har vissa egenskaper eller ett visst beteende.  Nationella minioriteter ingår 

även i uttrycket etnisk tillhörighet.
46

 Skyddet mot etnisk diskriminering är omfattande och 

innefattar även diskriminering på grund av förmodad etnicitet. Det skyddar de individer som 

diskrimineras på grund av etnicitet som de själva inte identifierar sig med. En sådan 

diskriminering kan t.ex. ske av arbetsgivare på grund av ett namn eller att individen har ett 

förhållande med en person av annan etnisk tillhörighet.
47

  

Teorier om att människor ingår i olika raser har förkastats av både EU och Sverige. I 

internationell lagstiftning förekommer ordet ras ofta men avser inte tron om att människor kan 

indelas i olika raser och ämnar inte stödja sådana föreställningar. I svensk lagstiftning finns 

ordet ras med i ett flertal lagar som regeringsformen och brottsbalken. När DL kom 2008 togs 

ordet bort på grund av den negativa laddningen och risken att underblåsa de fördomar som 

finns. Beslut togs då att ha kvar ordet ras i de lagstiftningar som redan fanns.
48

 

3.2 Lagstiftning och rättsutrymme 
Diskriminering innebär ett missgynnande som innebär en nackdel för individen och som sker 

på grund av en diskrimineringsgrund.
49

 2 kap 12 § regeringsformen (RF 1974:152) fastslår att 

ingen får diskrimineras eller behandlas sämre på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller 

annan liknande förhållande. DL är en sammanslagning av tidigare diskrimineringslagar.
50

 DL 

fastställer att ingen diskriminering får ske på grund av en persons kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen syftar till att förhindra diskriminering och 

skapa likvärdiga rättigheter och möjligheter.
51

 I lagen finns direkt och indirekt diskriminering 

angivna. Direkt diskriminering innebär att en person behandlas sämre än vad någon annan 

skulle behandlats i en liknande situation på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som 

                                                           
45

 Prop 2007/08:95 s 117 
46

 IBID s 120  
47

 Prop 1997/98:177 s 26 
48

 Prop 2007/08:95 s 117-120 
49

 Prop 1997/98:177 s 25 
50

 Nyström, EU och arbetsrätten s 204 
51

 1 kap 1 § DL  
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finns. Indirekt diskriminering innebär ett missgynnande som genom ett beslut, ett sätt att 

handla eller liknande tycks verka som neutralt men som i själva verket utmynnar i orättvis 

behandling av personer av en viss diskrimineringsgrund.
52

  

 

Den svenska lagstiftningen bygger i stor del på internationell rätt och Sverige har ratificerat 

ett antal internationella regleringar mot diskriminering. 1965 års FN-deklaration om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering ratificerades av Sverige 1971. Med 

rasdiskriminering innebär alla åtgärder och handlingar som sker på grund av ras, hudfärg, 

härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung vars verkan gör att de mänskliga rättigheterna 

reduceras eller inskränks eller på annat sätt påverkas på ett negativt sätt. Under detta år 

ratificerades även 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Denna 

fastlade att de stater som antog konventionen skulle säkerhetsställa att ett skydd mot varje 

åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, 

nationell eller social härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt skulle finnas. ILO 

(Internationella arbetsorganisationen) är FNs fackorgan. De har i ILO-konventionen nr 111 

angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning förbjudit diskriminering på 

grund av bland annat ras och hudfärg.
 53 

 

Artikel 18 FEUF-fördraget fastställer att ingen diskriminering får ske på grund av nationalitet. 

Artikel 19 FEUF-fördraget anger vidare att bekämpning av diskriminering på grund av etniskt 

ursprung, kön, ras, religion eller annan övertygelse, sexuell läggning, ålder eller 

funktionshinder ska ske. All diskriminering som sker på grund av en persons nationalitet är 

förbjudet i fråga om anställnings- och arbetsvillkor, vilket regleras i artikel 45.2 FEUF-

fördraget. FEUF-fördraget fastställer att likabehandling ska råda inom EU. Förutom 

funktionsfördraget finns även direktiv som skyddar mot diskriminering. Direktiv 

2000/43/EGs syfte är att bekämpa all diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung.
54

  

Artikel 3 i direktivet fastställer att diskriminering inte får ske inom en rad områden, där ett av 

dem är anställningsvillkor.
55

 Likaså anger artikel 14 i Europakonventionen hur alla ska åtnjuta 

de fri och rättigheter som anges i konventionen oberoende av kön, ras, hudfärg mm.
56
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 1 kap 4 § DL   
53

 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 1. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2010 s 24-28 
54
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Diskriminering är förbjudet även i de fall där det skett utan avsikt eller omedvetet. Den 

etniska diskrimineringen kan vara en av flera anledningar till att en missgynnande behandling 

ägde rum och behöver inte vara huvudanledningen.
57

 

 

Undantag får ske från diskrimineringsförbuden. I vissa fall kan undantag ske på grund av 

arbetets natur som gör att vissa personer är bättre lämpade och dessa bygger på 

diskrimineringsgrunderna.
 58

 T.ex. kan det ske när en personlig assistent med vissa språkliga 

eller kulturella färdigheter behövs anställas.
59

 Undantag från likabehandlings-principen får 

också ske i form av positiv särbehandling.
60

 Diskrimineringslagen anger både förbud och 

aktiva åtgärder.
61

 Förbudet att diskriminera används på individplan och skyddar de som 

utsätts för orättvis behandling. Aktiva åtgärders syfte är att strukturellt och övergripande 

hjälpa arbetsgivare att skapa lika möjligheter för alla människor.
62

 Syftet är att få arbetsgivare 

att aktivt arbeta mot all form av diskriminering och uppmuntra ett förebyggande arbete.
63

 

Aktiva åtgärder kallas det arbete som förebygger diskriminering. DL 3 kap redovisar de 

lagstadgade aktiva åtgärder som arbetsgivare ska eller kan utföra, bland annat 

jämställdhetsplan, lönekartläggning och positiv särbehandling.
64

 Nästkommande kapitel 

beskriver vad positiv särbehandling är och hur det får användas. 
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4. Positiv särbehandling kön 
Denna text kommer beskriva hur reglerna kring positiv särbehandling för kön ser ut. Positiv 

särbehandling för diskrimineringsgrunden kön är den enda tillåtna positiva särbehandling i 

dagsläget.
65

 Det finns inte kartlagt några positiva resultat kring positiv särbehandling eller hur 

användandet ser ut.
66

 

4.1 Regleringar inom EU och Sverige 
Positiv särbehandling är tillåten enligt artikel 157.4 FEUF-fördraget. Där redovisas att syftet 

med positiv särbehandling är att skapa en jämlik arbetsmarknad för både män och kvinnor. 

Särskilda åtgärder som kan gagna det kön som är underrepresenterat och främja syftet är 

tillåtet. Positiv särbehandling är ett avsteg från likabehandlingsprincipen.
67

 Avsteget är 

motiverat genom dess syfte, att främja jämställdhet.
68

 Arbetsgivare ska kunna ta hänsyn till de 

svårigheter vissa grupper i samhället har att ta sig in på arbetsmarknaden.
69

 Direktiv 

2006/54/EG anger i artikeln 3 att positiv särbehandling får ske inom ramen för vad artikel 

157.4 FEUF-fördraget anger. I svensk lagstiftning fastställs att diskriminering på grund av 

kön är förbjudet.
70

 Vidare anges att åtgärder som kan underlätta jämställdhet mellan kvinnor 

och män är tillåten.
71

 Sveriges lagstiftning bygger på den Europeiska och de ramar som stakas 

ut i artikel 157.4 i FEUF-fördraget gäller även nationellt.
72

  

En starkare definition än vad som hittills redovisats finns inte att hitta i direktiv eller 

lagstiftning. Andra rättskällor behöver därför beaktas för att förstå den rätta tillämpningen. 

Diskrimineringskommittén har i propositionen för diskrimineringslagen sett över den praxis 

över positiv särbehandling som finns från EU-domstolen och kommit fram till ett antal 

gemensamma punkter att enas om.
 
Positiv särbehandling innebär en fördel, förmån eller ett 

företräde för de grupper som är minioritet eller på annat sätt inte har en lika stark roll på 

arbetsmarknaden. Syftet är att skapa jämlikhet i praktiken eller jämställdhet för de individer i 

de grupper som kan vara utsatta för diskriminering. Den positiva särbehandlingen får endast 

vara tillfällig och ska användas under en begränsad tid i syftet att åstadkomma en mer 
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jämställd arbetsplats. Att använda sig av positiv särbehandling är ingen skyldighet utan ett 

verktyg och möjlighet för de som vill.
 73 

 Nedanstående text tar förutom dessa punkter upp 

övriga gällande regleringar som propornalitetsprincipen och regeln om likvärdiga meriter. 

4.2 Propornalitetsprincipen 
EU-rätten har utvecklat ett antal allmänna principer. I dessa allmänna principer, ingår 

propornalitetsprincipen.
74

 Vid användandet av positiv särbehandling ska propornalitets-

principen tas i beaktning. Det innebär att åtgärderna ska vara proportionerliga gentemot målet. 

Åtgärderna ska inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Är en 

grupp i stort underläge finns det större anledning att vidta åtgärder. Positiv särbehandling ska 

användas med varsamhet om målet att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen nästintill är 

uppfyllt. Propornalitetsprincipen kan även användas med tanke på kvalifikationsskillnaderna. 

Saklig grund vid anställning får aldrig hotas på grund av användandet av positiv 

särbehandling. Därför får skillnaderna i kvalifikationer mellan två arbetsökande inte vara 

alltför stor.
75

  

4.3 Ej automatisk användning 
Som nämnts har positiv särbehandling sedan det blev tillåtet kommit upp i flera mål i EU-

domstolen där begreppet modifierats. Kalanke-målet
76

 handlade om en tillsättning av en 

chefstjänst på en parkförvaltning i tyska Freie Hansestadt Bremen. De sökande som det stod 

emellan, en kvinna och en man, hade tidigare anställning i organisationen. Kvinnan fick 

jobbet då det fanns en strävan att jämna ut könsfördelningen inom organisationen. Mannen 

upplevde att han hade bättre meriter men förlorade i rätten i Tyskland. Den tyska domstolen 

frågade då EU-domstolen om det var tillåtet med automatiskt tillträde till en tjänst för det 

underrepresenterade könet vid lika meriter. EU-domstolen klargjorde att positiv särbehandling 

inte får ske automatiskt och ovillkorligt. Denna restriktiga användning mildrades något i 

samband med Marschall-målet som kom några år senare. Marchall-målet fastslog att positiv 

särbehandling är tillåten vid en flexiblare situation och om det inte är ovillkorligt och 

undantagslöst.
77

 Skulle positiv särbehandling få göras villkorslöst skulle det innebära en 
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kvotering. Kvotering innebär att meriter inte tas hänsyn till utan att tillsättning av en tjänst 

sker med urval av kön.
78

  

4.4 Objektiva bedömningar och likvärdiga meriter 
Badeck-målet fastslog att det ska göras objektiva bedömningar av alla sökande.

79
 Det innebär 

att de sökandes alla personliga meriter och förhållanden ska beaktas för att möjliggöra att 

arbetsgivaren får en objektiv helhetsbedömning. Hela processen måste dokumenteras för att 

domstolar eller andra utomstående partner ska kunna säkerhetsställa att de regleringar som 

gäller vid positiv särbehandling har följts.
80

  

Ett svenskt mål vid namn Abrahamson/Fogelkvist kom upp i EU-domstolen efter att en 

professurtjänst hade utlysts vid Göteborg Universitet. En kvinna fick tjänsten trots att hon inte 

hade de bästa kvalifikationerna. EU-domstolen fastslog då att positiv särbehandling ska ske 

vid likvärdiga kvalifikationer. Det är inte tillåtet att använda positiv särbehandling i de fall 

den sökande ur den diskriminerade gruppen har tillräckliga meriter om det finns någon annan 

som har bättre meriter.
81

 Utrymmet för hur stor skillnad det får vara mellan två personers 

kvalifikationer är liten och det får inte vara någon större skillnad för att positiv särbehandling 

ska vara tillåten.
82

  

4.5 Led i pågående jämställdhetsarbete 
Ett ytterligare krav för att positiv särbehandling ska vara tillåten är att åtgärden är ett led i ett 

redan pågående jämställdhetsarbete.
83

 Det pågående jämställdhetsarbetet innebär att följa de 

aktiva åtgärder som regleras i 3 kap DL. Diskrimineringsombudsmannen (hädanefter förkortat 

DO) är den myndighet som ansvarar för att de aktiva åtgärderna följs. De aktiva åtgärderna 

ska vara målinriktade, vilket bland annat innebär att de ska vara planenliga. Arbetet ska inte 

bestå av tillfälligheter.
84

 För att bedriva ett målinriktat arbete krävs det att en karläggning av 

arbetsplatsen görs för att få kunskap om den rådande situationen och de utvecklings-

möjligheter det innebär för arbetsplatsen. När positiv särbehandling ska ske bör en 

                                                           
78

 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/Positiv-sarbehandling/ 
79

 C-158/97 Georg Badeck et al mot Hessischer Ministerpräsident och Landesanwalt beim Staatgerichtshof des 
Landes Hessen 
80

 Prop 2007:08/95 s 167 
81

 C-407/98 Katarina Abrahamsson och Leif Andersson mot Elisabet Fogelqvist 
82

 Prop 2007:08/95 s 167 
83

 Glavå, Mats (2011). Arbetsrätt. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur s 361-363 
84

 Prop 2007:08/95 s 325-326 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/Positiv


25 
 

kartläggning av andelen kvinnor respektive män göras för att ta reda på vilket kön som är 

underrepresenterat.
85
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5. Positiv särbehandling etnicitet 

5.1 Rådande lagstiftning och regleringar  
EU anger utformningen för positiv särbehandling och Sverige har ingen makt att gå utöver de 

ramar som bestämts. 
86

 EU-rätten föreskriver inga hinder för att införa positiv särbehandling 

vad gäller någon av de diskrimineringsgrunderna som finns i direktiven. Det regleras endast i 

direktiv till skillnad mot positiv särbehandling avseende kön vilket regleras i EU-fördraget 

som är direkt tillämpligt i medlemstaterna.
87

 Det är därför upp till medlemstaterna att avgöra 

om positiv särbehandling ska införas för resterande diskrimineringsgrunder.  I Sverige har 

positiv särbehandling vad gäller etnisk tillhörighet behandlats i SOU 2006:22 (statens 

offentliga utredningar). Deras förslag är att införa åtgärden.
88

 Regeringen har avslagit deras 

förslag.
89

 

5.2 Argument för och emot positiv särbehandling vad gäller etnicitet  
I SOU 2006:22 anges de skäl till varför en positiv särbehandling borde utökas till att gälla för 

diskrimineringsgrunden etnicitet såväl som kön. Flera åtgärder har gjorts för att kompensera 

för de nackdelar som det innebär att ha invandrat från ett annat land. Arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder används för att ge svenskar med utländsk bakgrund en möjlighet att komma i fatt det 

försprång som svenska medborgare har till arbetsmarknaden.
90

 Trots arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder, förbud mot diskriminering och de aktiva åtgärder som finns möter invandrare 

motstånd på arbetsmarknaden vilket gör att det finns fog för att ta till ytterligare åtgärder. De 

grundläggande missförhållandena som just nu är verklighet för medborgare av icke svensk 

etnisk bakgrund motiverar till större åtgärder för att komma tillrätta med problemen anser 

utredningen.
91

 

Regleringarna för positiv särbehandling vad gäller etnicitet skulle vara desamma som gäller 

för diskrimineringsgrunden kön. Bland annat innebär det att positiv särbehandling måste vara 

en möjlighet och inget tvång. Det ska innebära en tillfällig lösning och vara en del i ett 

systematiskt arbete med jämställdhet.
92

 EU-rätten anger de gränser som gäller för positiv 

särbehandling vilket gör att det finns ett begränsat utrymme att använda verktyget i praktiken. 

Intresset av att använda sig av positiv etnisk särbehandling är låg bland de organisationer och 
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arbetsgivare som fått chans att ge sin åsikt till SOUs utredning. Det skulle kunna innebära att 

effekterna av positiv särbehandling blir låga. Eftersom det inte är ett tvång utan en möjlighet 

anser utredningen att det ändå finns ett värde att låta de som är intresserade få använda 

verktyget som kan bidra till en mer jämställd organisation.
93

 Att positiv särbehandling ensam 

kan lösa de problem som finns på arbetsmarknaden vad gäller etnicitet är svårt att tro men det 

kan vara ett steg mot lösningen.
94

 

Utredningen som SOU har gjort beaktar även att positiv särbehandling skulle kunna bidra till 

att skillnaderna mellan olika grupper bibehålls. Genom att använda sig av positiv 

särbehandling, oavsett om det gäller kön eller etnicitet, bidrar det till att fokus går till 

olikheterna människor emellan. Risken finns att mindre etniska grupper upplever en vi-och-

dom-känsla och att de därmed tydligt avviker från normen i samhället vilket kan leda till 

utanförskap.
95

  

Skulle positiv särbehandling vad gäller etnicitet bli verklighet skulle en rangordning kanske 

behöva göras. Hur skulle diskrimineringsgrunderna kön respektive etnicitet stå emot 

varandra? Skulle en av dessa gå före den andra?
96

   

I utredningen konstateras det att det finns en del argument mot positiv särbehandling som inte 

går att blunda för. Bland de argument som förs är vissa av mer allmänt slag, t.ex. att positiv 

särbehandling inte borde tillåtas då det innebär en diskriminering för den person som väljs 

bort. Andra argument är av det praktiska slaget och belyser den problematik som finns vad 

gäller målgruppsavgränsningar och registrering.
97

 Då positiv särbehandling för kön är tillåtet 

och syftet med att särbehandla redan redovisats kommer uppsatsen inte gå närmar inte på de 

allmänna argumenten. Nästkommande kapitel belyser de praktiska argumenten.  

5.3 Praktiska problem med positiv särbehandling vad gäller etnicitet 

5.3.1 Målgruppsavgränsningar  

Vilka ska gynnas av åtgärden? Behöver alla av utländsk etnicitet gynnas? I motsats till kön är 

etnicitet ett begrepp som i större utsträckning är subjektivt och svårdefinierat. Indelningen kön 

har för nuvarande två indelningar, man eller kvinna. Det är för det mesta lätt att veta vilket 

kön en person har och om inte, redovisas det i pass och identitetshandlingar. Etnicitet har fler 
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än två indelningar och begreppet är levande och föränderligt.
98

 Kulturer sammanstrålar, 

människor flyttar och tillsammans bildar det nya identiteter och nya etniska bakgrunder.
99

 Det 

finns därmed en problematik med vem som ska gynnas av positiv särbehandling. Vilka anses 

vara av etnisk svensk bakgrund? Är personer födda i Sverige med utländska mor- och 

farföräldrar ”svenska”? Ställs frågan om etnicitet till individen kan svaren bli annorlunda, 

vissa anser sig ha sina farföräldrars etnicitet medan andra ser sig som svenskar eller inte vill 

välja bara en etnicitet. Definitionen för vilka som får kalla sig ha en viss etnicitet skulle kunna 

fastställas av staten för att förenkla det hela men skulle innebära nackdelar. Etnicitet utgör i 

hög grad individers identitet vilket förespråkar att individen själv borde få ha beslutsrätt.
100

  

Uppsala universitet hade som kriterium vid ansökan till utbildning, enligt reglerna om 

alternativt urval, sökande med bägge föräldrar födda utomlands. Det kan tekniskt sett 

innebära att medborgare med båda föräldrarna från t.ex. Danmark eller Norge skulle ingå i 

denna grupp. En person från Danmark är generellt sett inte i lika stort behov av hjälp att 

komma in i arbetsmarknaden som en person från Somalia. Personen från Somalia har större 

kulturella skillnader gentemot Sverige än vad dansken skulle ha. Dessutom kan det innebära 

problem för etniska minioriteter i Sverige. En same som har båda svenska föräldrar ingår inte 

men en same med finska föräldrar ingår. Ett annat kriterium som förekommit, dock inte på 

Uppsala universitet, är personer med icke-skandinavisk kulturell bakgrund. Det undviker 

några av de fallgropar som kan förekomma i föregående exempel men tillåter fortfarande inte 

en etnisk minioritet som samer företräde. Dessa exempel belyser hur kriterierna kan utformas 

och nackdelarna med dem. Det finns en stor variation på variabler och att få med alla 

individer som kan utsättas för etnisk diskriminering i en formulering är svår och 

problematisk.
101

   

Inom EU ser regleringarna för positiv särbehandling vad gäller etnicitet olika ut då det är upp 

till medlemsländerna att avgöra om de vill införa åtgärden.
102

 Norge har infört åtgärden och 

där avser den att gynna etniska minioriteter. Det konstateras att etniska minioriteter har olika 

behov och delaktighet i det norska samhället och därför inte kan ses som en grupp. I 

Nederländerna har det under en period varit en tillfällig lag som i arbetsmarknadspolitiska 
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syften ska få in mer etniska minioriteter in i arbetslivet. Under denna period definierades på 

förhand ett antal etniska grupper som var i behov av extra skydd och hjälp.
103

  

5.3.2 Registrering  

Som redovisats tidigare krävs planmässiga åtgärder där kartläggning är en del för att kunna 

mäta effekterna av de aktiva åtgärder som görs. Kartläggningen sker även för att arbetsgivare 

ska kunna redovisa att åtgärderna som gjorts är befogade, i dagsläget för att visa att 

könsfördelningen inte är jämn.
104

 Ett annat argument för att få använda sig av positiv 

särbehandling är att det sker efter behov och endast är tillfälligt.
105

 För att kunna avgöra när 

behovet är uppfyllt kan mätbara mål förenkla. Arbetsgivares subjektiva åsikter får mindre 

utrymme vilket gör att risken för godtycklighet minskar. Kartläggning och registrering har 

därför blivit en viktig fråga att diskutera när förslaget om positiv särbehandling tagits fram.
106

 

Enligt 13 § personuppgiftslagen (PUL 1998:204) får inte känsliga personuppgifter behandlas. 

Känsliga personuppgifter uppges vara bland annat ras och etnicitet. Behandlas innebär 

åtgärder som sker med personuppgifterna t.ex. registrering, samordning mm.
107

 Det görs för 

att skydda individers personliga integritet.
108

 Etnisk registrering skulle kunna ske då lagen är 

subsidiär
109

 men skulle kräva resurser för att hålla registreringen rättsäker. En myndighet 

skulle behöva ansvara för tillsyn över ett sådant register.
110

  

 

I Norge är positiv särbehandling tillåten för diskrimineringsgrunden etnicitet. Åtgärden ska 

bland annat kompensera för en sämre utgångspunkt. Det har i likhet med Sverige förts en 

diskussion om huruvida registrering av etnicitet ska vara tillåten men är i dagsläget inte det.
111

 

Fördelarna med registrering är att en kartläggning kan ske av olika etnicitet på arbetsplatsen. 

Registrering synliggör de grupper som är underrepresenterade på arbetsplatsen och hjälper till 

att upptäcka möjlig diskriminering. SSB (den norska motsvarigheten till SCB) ser en fördel 

med individregistrering då det möjliggör att under en tid i flera olika verksamheter kunna 

utläsa hur individens integration eller bristande integration fungerar. I den norska 

propositionen redovisas att det finns ett behov av kartläggning men att det finns starkare 
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grunder till att avstå. Varför Norge valt att inte tillåta registrering av etnicitet är för att det 

precis som i Sverige finns en misstanke att det kan öka motsättningarna mellan minoritets- 

och majoritetsgrupper. Det finns även en risk att registreringen används för fel ändamål och 

istället för fördelar leder till nackdelar för minoritetsgrupperna. Det fokus som etnicitet får om 

en registrering skulle göras möjlig är något som annars borde motarbetas. Många etniska 

minoritetsgrupper är misstänksamma mot att registrera sin etnicitet på grund av historiska 

anledningar. Flertalet norska organisationer som kommer till tals angående förslaget ställer 

sig negativa till det. I den norska propositionen diskuteras även ett förslag om att ha 

anonymiserad registrering hos arbetsgivare som inte kan hänföras tillbaka till individer. Det 

skulle då främst bli aktuellt för stora organisationer.
112

 Flera nordiska länder tillåter ingen 

registrering.  

 

Storbritannien tillåter ingen positiv särbehandling av etnicitet i samband med anställning. I 

Storbritannien är det dock tillåtet med registrering av etnicitet. Registreringen motiveras 

kunna kartlägga och leda arbetet med likabehandling framåt på ett säkert sätt. I kartläggning 

finns ett visst antal på förhand bestämda etniska tillhörigheter att välja på: vita, svarta-

afrikaner, svarta-västindier och ett antal etniciteter baserade på länder som Indien, Pakistan, 

Kina mm. Offentliga arbetsgivare ska ha registrerat alla sina anställda efter etnicitet som ska 

gå att finna i deras personalmapp. Registreringen rekommenderas ske med hjälp av två 

metoder. Den första är frivillig från arbetstagarens sida och innebär att denne anger sin 

etnicitet på en blankett. Eftersom alla inte svarar på detta innebär den andra delen att personal 

på organisationen fyller i etniciteten för de anställda. Personalen bygger sin uppfattning på 

information från intervju, synliga kännetecken eller skriftlig information som anges i 

personalmappen t.ex. namn, födelseplats, nationalitet. Den andra delen sker utan samtycke. 

De anställda får kontrollera uppgifterna för att säkerhetsställa att de är korrekta då 

felregistrering kan ske. En kombination av de båda metoderna anses därför vara mest 

lämplig.
113

 De förutbestämda etniska tillhörigheterna är omstridda då stora grupper upplever 

att de inte hör hemma i någon grupp.
114
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6. Remissyttrande på SOU 2006:22 
SOU 2006:22 presenterar och ställer sig positiv till förslaget att lagstadga om positiv etnisk 

särbehandling. Majoriteten av remissvar vad gäller SOU 2006:22 var negativa till att införa 

åtgärden. Orsakerna till att förslaget avstyrks av de flesta beror på de praktiska problem som 

finns och den godtycklighet som förslaget skulle kunna innebära. Ett antal var positiva och 

argumenterade för att det är en av flera åtgärder för att komma tillrätta med den 

diskriminering som finns. Nedan kommer en kort redogörelse på tre olika remissvar som 

kommit gällande utredningen.  

6.1 RFSL 
RFSL ställer sig positiva till positiv etnisk särbehandling då det kan bidra till större mångfald 

på arbetsplatser. Organisationen ställer sig dock negativa till lagförslaget då de upplever att 

reglerna kring förslaget är för diffusa. Det kan leda till att arbetsgivare hellre avstår än 

använder sig av åtgärden för att inte riskera att dömas till skadestånd.
115

  

6.2 Arbetsgivarverket  
Arbetsgivarverket anser att metoden kring åtgärden inte är rättsäker och kan bidra till både 

praktiska problem och motsättningar mellan olika etniska grupper på arbetsplatsen, i första 

hand refererat till registreringen som måste göras. Verket anser det vara underligt att 

utredningen (SOU 2006:22) inte är säker på effekten av positiv särbehandling men ändå vill 

införa åtgärden.
116

  

6.3 Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) 
SIOS ställer sig positiva till införandet av positiv särbehandling. En negativ särbehandling 

pågår varje dag i form av den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden och 

en åtgärd mot detta är nödvändigt. De ser praktiska problem som måste lösas men anser att 

fördelarna överstiger nackdelarna och det är en av flera åtgärder för att nå reell jämställdhet. 

Bara för att de praktiska problemen är svåra att genomföra ska det inte stå i vägen för att 

använda åtgärden.
117
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7. Analys 
Vad innebär etnicitet? Av individer definieras etniciteten olika och olika stor vikt läggs även 

vid dess betydelse. Att hitta en definition som alla kan enas runt är svårt. Teorier att 

människan kan delas in i raser är förskjuten och det är större skillnad inom folkgrupper än 

mellan folkgrupper.
118

 Trots detta läggs stor vikt vid just våra skillnader. I samband med att 

skillnader sätts i fokus sker också en indelning. Indelningar sker i kön, klass, etnicitet och 

ursprung mm. Dessa indelningar sker ofta utan större tanke bakom och på ren automatik och 

det finns både för- och nackdelar med dem. Vissa känner sig glada och trygga och upplever 

att de är stolta över sitt kön, etnicitet mm. Men det är också många som upplever sig låsta i de 

snäva och förutbestämda roller som indelningarna ger. Indelningen i könen man och kvinna 

kan vara minst lika obekväm som indelningen i etnicitet. Den stora grundläggande skillnaden 

mellan kön och etnicitet är dock att indelningen i kön görs redan vid födsel och står att läsa på 

alla identitetshandlingar. Därav möter etnicitet större utmaningar i formen av positiv 

särbehandling.  

7.1 Rättsliga förutsättningar för positiv särbehandling  
Nuvarande rätt vad gäller positiv särbehandling är reglerad till största del på EU-nivå. 

Åtgärden är ett undantag från likabehandlingsprincipen med syftet att skapa jämställdhet. 

Positiv särbehandling regleras i artikel 157.4 FEUF-fördraget och i artikel 3 direktiv 

2006/54/EG. I användningen av positiv särbehandling krävs det att propornalitetsprincipen 

används.
119

 Tillämpningen är till stor del reglerad i praxis. Åtgärden får inte ske automatiskt, 

ovillkorligt eller undantagslöst.
120

 Objektiva bedömningar måste ske för alla sökande där 

personliga meriter såväl som professionella beaktas.
121

 Åtgärden ska ske vid likvärdiga 

meriter
122

 och vara en del i ett pågående jämställdhetsarbete
123

. Arbetet ska vara målinriktat 

och planenligt.
124

 Utrymmet för att använda positiv särbehandling är därför snävt. Att bli 

nekad en tjänst på grund av positiv särbehandling är ett avsteg från likabehandlingsprincipen 

och kan upplevas kränkande. Kanske har positiv särbehandling fått ett snävt utrymme för att 

åtgärden inte ska användas för allmänt utan endast vid specifika situationer? Regleringarna 
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gör att det blir ett litet utrymme för arbetsgivare att använda åtgärden. Kravet om lika 

kvalifikationer säkerhetställer att den bäst lämpade sett ur meriter får anställning. Nackdelen 

med det är att arbetsgivare som använder sig av positiv särbehandling inte får möjlighet att 

välja personer med hög potential men som inte uppfyller meritkraven mot andra sökande.    

7.2 Fördelar och nackdelar med att utöka positiv särbehandling till att 

förutom kön även inbegripa etnicitet  
Positiv etnisk särbehandlings syfte är att främja jämställdhet. Åtgärden möjliggör för 

arbetsgivare att ta hänsyn till de svårigheter och missförhållanden som råder för vissa grupper 

på arbetsmarknaden.
125

 Syftet är den största fördelen med åtgärden. Uppfylls syftet innebär 

det att fler människor i Sverige har en rättvis chans att komma in i arbetslivet och den 

strukturella diskrimineringen
126

 som finns kan motverkas. Andra positiva effekter är att det 

kan leda till fokus på varför en åtgärd som denna behövs och därmed höja kunskapen kring 

våra fördomar om varandra och hur vissa personer missgynnas i arbetslivet. Sveriges goda 

självbild ihop med känsligheten att diskutera rasism tror jag gör att få vill inse att en del av 

ens egna föreställningar, tankar och fördomar är rasistiska. Dessa föreställningar har kommit 

genom vårt samhälle och vår uppväxt vilket gör dem svåra att upptäcka. Det behövs därför 

bättre kunskap om hur arbetsmarknaden och samhället ser ut för att fler ska kunna se utanför 

sina föreställningar och kunna ta aktiva val. Dessutom tror jag att det finns bristande kunskap 

om varför arbetslösheten för utrikesfödda är på den nivå den är. En vanlig missuppfattning är 

att arbetslösheten beror på att utbildningsnivån bland de arbetslösa är för låg.
127

 Denna 

missuppfattning tror jag skapar en grund för en rasistisk tanke att invandrare får skylla sig 

själva och får anstränga sig mer om de vill ha ett jobb. 

Argumentet att det är skillnad på kulturer används ibland för att förklara varför det är fler 

arbetslösa utrikesfödda än inrikesfödda. Denna tanke tror jag används oftare än vi vill 

erkänna. Skillnaderna i kultur anses vara så stora och våra åsikter och värderingar bedöms 

vara så annorlunda och avvikande från varandra att en sammanslutning inte är möjlig.
128

 

Kulturer är ett levande begrepp i ständig rörelse då människor flyttar och kulturer influerar 
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varandra som bildar nya fusioner.
129

 Kulturen och etnicitet är därför något som är i ständig 

rörelse. Synen på etnicitet som statisk, som givet från födsel till död är därmed obefogad. 

Denna utgångspunkt gagnar rasismens vars statiska åsikter grundar sig i tanken att vi är en ras 

med givna egenskaper.
130

 Genom att se på etnicitet som något som ändrar sig med samhället 

och livet kan en större öppenhet nås. En fokusering sker på skillnader kulturer emellan istället 

för likheter vilket gör att dessa uppfattningar om olikhet byggs på. Jag tror att för att skapa ett 

öppet och accepterande samhälle behöver snarare likheterna belysas. En jämförelse kan göras 

mellan nazityskland då det inte ansågs bra att blanda olika raser. Den föreställningen är borta 

men istället finns det nu en liknande förställning att det inte går att blanda kulturer. På grund 

av det finns det ett behov av att införa åtgärder som tillåter positiv särbehandling.  

En möjlig effekt av positiv särbehandling riskerar vara att det leder till en segmentering av de 

grupper som redan finns och därmed inte leder till den önskvärda integrationen.
131

 För att veta 

vilka som ska gynnas av åtgärden måste en avgränsning göras. En avgränsning leder till att de 

utsatta särskiljs från majoriteten. Det kan vara en negativ upplevelse och motverka 

integration. Till motargument kan konstateras att ett avskiljande mellan 

majoritetsbefolkningen och minioriteter redan sker i samhället och som resulterar i 

diskriminering. Kan åtgärdens syfte nås kan det däremot leda till stora fördelar för grupper 

och samhället. Kanske är det möjligt att vägen dit kan leda till en större segmentering. 

Åtgärden spås få låg användning, åtminstone i början, då intresset från fackförbund och 

arbetsgivare varit låg.
132

 Den spådda låga användning tror jag kan ha samband med att det inte 

finns någon kartlagd positiv effekt för positiv särbehandling med kön.
133

 Detta togs även upp 

av arbetsgivarverket i deras remissvar gällande SOU 2006:22.
134

 Jag upplever det som lite 

märkligt att åtgärden ges som förslag på ytterligare en diskrimineringsgrund när effekten av 

den inte kartlagts. Det väcker frågetecken och jag upplever att förslaget känns dåligt 

underbyggt. Men det visar även på en vilja att åstadkomma en förändring och därmed 

använda sig av alla verktyg som finns. RFSL tog i sitt remissvar upp att reglerna kring 

lagförslaget om positiv etnisk särbehandling är diffusa vilket kan bädda för att arbetsgivare 
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inte vågar använda sig av åtgärden.
135

 Ingen arbetsgivare vill förmodligen gå till rätten för 

felaktig hantering av åtgärden vilket kan leda till ännu lägre användning. I SOIS remissvar 

påpekar de att bara för att det finns svårigheter att genomföra åtgärden ska inte det vara ett 

hinder. SOIS belyser ett viktigt argument tycker jag, bara för att åtgärden är omständlig och i 

dagsläget komplicerat kan inte den latheten göra att åtgärden inte används.  

En möjlig nackdel med att tillåta positiv särbehandling för etnicitet men inte tillåta den för de 

övriga diskrimineringsgrunderna är att en rangordning kan skapas.  Intressant att veta är också 

hur de påverkar den positiva särbehandlingen för kön. SOU 2006:22 konstaterar att en 

rangordning behöver ske mellan kön och etnicitet.
136

 Jag anser inte att det behövs. Åtgärderna 

kan användas i kombination eller var för sig. Arbetsgivaren anger vilken grupp den positiva 

åtgärden gynnar och åtgärden kan därmed bli giltig.  

Som redovisats finns en del praktiska problem vad gäller positiv särbehandling med etnicitet. 

De största och mest omdebatterade är frågorna om målgruppsavgränsning och registrering.
137

 

7.2.1 Målgruppsavgränsningar   

För att ha en effektiv åtgärd är det av vikt att den gynnar de personer som är mest utsatta och i 

behov av den, det vill säga en målgruppsavgränsning behöver utformas. Problematiken med 

målgruppsavgränsningar ligger i svårigheten att kategorisera vilka etniciteter som ska gynnas 

men även vem som bestämmer vilken etnicitet en person har. Det konstateras i SOU 2006:22 

att etnicitet i hög grad är identitetskapande och att valet borde göras av individer själva.
138

 En 

person kan uppleva sig ha svensk etnicitet då den vuxit upp i Sverige men kan ändå bli utsatt 

för etnisk diskriminering. Att tillhöra en etnicitet är subjektivt. Att formulera en definition av 

vilka som ska gynnas är därför svårt. Istället för att försöka hitta en bra definition på vilka 

som ska gynnas kanske en definition kan ske som avgränsar vilka som inte ska gynnas? Är en 

avgränsning nödvändig mer än att tillåta särbehandling för de som inte tillhör majoriteten? 

Det skulle kunna innebära att om arbetsgivaren upplever att en sökande till en tjänst kan bidra 

till mångfald på arbetsplatsen i form av ett inslag som inte tillhör svensk etnicitet eller tillhör 

majoritetsbefolkningen kan positiv särbehandling vara möjlig. Förslagets stora brist är den 

subjektivitet som det innebär att arbetsgivare själva ska avgöra och att det därmed inte finns 

några allmänna objektiva kriterier. Tekniken blir rättsosäker. Likabehandlingsprincipen måste 
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värnas om och skyddas för att undvika all onödig särbehandling. Å andra sidan är de grupper 

(kön och etnicitet) som varit aktuella för positiv särbehandling utsatta för strukturell 

diskriminering vilket innebär att de många gånger fått sämre utgångsläge än andra i jämförbar 

position. I endast en yrkesgrupp är utrikesfödda överrepresenterade och det är till hantverks- 

och serviceyrken som inte kräver någon utbildning.
139

 Det gör att en slutsats kan dras att 

åtgärden förmodligen inte kommer leda till överanvändning då tendenserna snarare pekar åt 

andra hållet. Kan detta motivera en mindre rättsäker metod?  

 

Lagen omfattar även diskriminering mot förmodad etnicitet.
140

 En målgruppsavgränsning som 

innefattar personer som utsätts för diskriminering mot förmodad etnicitet är svår att få till då 

det är ytterst subjektivt om dessa individer kommer utsättas för diskriminering. Etnisk 

diskriminering hade förmodligen inte skett om individens korrekta etnicitet hade framgått. 

Denna grupp kommer därmed inte kunna ta del av åtgärden utan skyddas enbart av 

diskrimineringsförbudet.  

7.2.2 Registrering 

Arbetet med positiv särbehandling ska vara målinriktat och planenligt.
141

 Vid positiv 

särbehandling med kön bör en kartläggning av andel män respektive kvinnor som finns på 

arbetsplatsen göras för att säkerhetsställa behovet av åtgärden.
142

 Eftersom samma regler 

gäller för etnicitet har det lett till att frågan om registrering blivit viktig, speciellt då det finns 

en del problematik i den.
143

  

Registrering innebär att en tydlig kategorisering och avskiljande från majoritetsbefolkningen 

måste göras. Storbritannien har tillåtit registrering av olika etniciteter i syftet att kartlägga de 

insatser som görs för att förhindra diskriminering och leda likabehandlingsarbetet framåt.
144

 

De förutbestämda etniska tillhörigheterna som finns i Storbritannien är kontroversiella.
145

 

Även om fler etniska tillhörigheter skulle läggas till skulle det alltid finnas någon som inte 

kände att de tillhörde någon grupp, eller att de har svårt att välja en grupp då flera stämmer in 

på dess etniska tillhörighet. Att tillhöra en etnisk tillhörighet mot sin vilja kan leda till ett 

avståndstagande och ett vi-och-dom-tänk. Kategoriseringar tror jag leder till segmentering av 
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grupper men även skapandet av nya grupper och subkulturer. Att nya grupper skapas behöver 

inte innebära något negativt men nya grupper baserade på etnisk tillhörighet tror jag lätt 

skapar ett avståndstagande mellan kulturer vilket är negativt i strävan mot integration.    

Etnicitet är en stor del av våra identiteter vilket ger argument för åsikten att låta individer 

själva definiera sin etnicitet.
146

 Personer upplever etnicitet på olika sätt, vissa ser till sitt arv 

medan andra definierar sin etnicitet genom språk, kultur eller något annat. Denna splittring i 

hur individer uppfattar sin etnicitet leder till olika etnicitet på personer som utsätts för samma 

diskriminering. Dessa personer faller då inte under samma namn vilket kan leda till 

svårigheter att dra slutsatser eller åstadkomma jämställdhet med hjälp av registreringen. 

Sedan historiska händelser finns en misstro hos minoritetsgrupper att registrera sin etnicitet.
147

 

Lagen har en vitt skydd mot diskriminering på grund av etnicitet och inkluderar även 

diskriminering som sker mot förmodad etnicitet.
148

 Det upplever jag visar på en förståelse att 

diskrimineringen är bred och ibland svåråtkomlig. Dessa personer faller utanför registreringen 

men kan ändå drabbas av diskriminering.  

Att tillåta registrering motiveras för dess syfte att skapa likabehandling. En myndighet skulle 

då behöva införas som säkerhetställer att registrering hanteras rättsäkert.
149

 Kategorier av ett 

övergripande slag skulle kunna göra att integritetsintrånget inte blir lika stort. Syftet är att 

hitta och urskilja de grupper som blir utsatta för etnisk diskriminering för att ge dem 

möjligheten att gynnas av positiv särbehandling. Det talar för att en tydligare indelning än om 

individer tillhör en utsatt grupp/minoritet eller majoritet inte behöver göras? Arbetsgivare kan 

därmed bara redovisa att det finns en låg andel av minoriteter oavsett om det t.ex. är romer, 

tidigare irakiska eller somaliska medborgare. På det sättet kanske de problem Storbritannien 

har kan undvikas. Bristen och svagheten är att för att veta om en etnisk tillhörighet riskerar att 

utsättas för diskriminering och därmed borde gynnas av positiv särbehandling behövs statistik 

som fastställer det. Det kommer förmodligen förändras, om än inte särskilt snabbt, vilket gör 

att statistik och forskning kontinuerligt måste göras. Kanske kan det kombineras med 

förslaget om anonyma register?
150

 För att inte röja individens identitet kan anonyma register 

endas utföras på större arbetsplatser.  Registreringen är otillåten enligt PUL men då lagen är 

subsidiär skulle möjligtvis ett undantag kunna göras genom att syftet är att skapa jämställdhet.    

                                                           
146

 SOU 2006:22 s 655 
147

 IBID s 608-609 
148

 Prop 1997/98:177 s 26 
149

 SOU 2006:22 s 659 
150

 Ot. prp. nr. 33 s 195-197 



38 
 

En risk med registrering är att den etnicitet som fastställs på din första anställning därefter 

följer med på nästkommande anställningar. Som redovisats tidigare är kultur och etnicitet ett 

levande begrepp som kan förändras över tid.
151

 Det skulle då kunna innebära en felaktig 

etnicitet. Den diskrimineringen som en person utsätts för på grund av etnicitet behöver inte 

ske 30 år senare.   

Kan positiv särbehandling bidra till att den ojämställdhet som finns på arbetsmarknaden 

försvinner? Ja, det är mycket möjligt. Att bekämpa diskriminering med de verktyg vi har 

tycker jag är en självklarhet. Det finns fördelar vad gäller registrering då åtgärden blir 

rättsäker genom att en kartläggning kan göras som visar på behovet av åtgärden. Trots det 

upplever jag att det finns fler nackdelar än fördelar vad gäller registrering. Registrering skulle 

kunna bidra till en segmentering då en tydlig skillnad skulle göras mellan olika etniciteter och 

det även skulle kunna bidra till att personer tvingas välja en etnicitet. Registrering kan för 

många innebära ett integritetskränkande. Med tanke på de fruktansvärda handlingar som skett 

i Rwanda, Nazityskland och Balkan bör stor försiktighet råda vid registrering av etniciteter. 

Att vi numer också har ett främlingsfientligt parti i riksdagen är ännu ett argument för att inte 

tillåta registrering. Norge tillåter positiv särbehandling men tillåter inte registrering.
152

 Kan 

det vara en lämplig väg även för Sverige?  
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7.3 Intersektionell analys  
Klass i samhället har flera definitioner men definieras här som samhällets ojämlikheter i 

tillgångar, i form av försörjning men även självbestämmande mm.
153

 I många fall kan 

utbildning vara en väg för att komma till en högre klassposition.
154

 Därför är det intressant att 

notera att de högutbildade utrikesfödda har högre grad av arbetslöshet än de högutbildade 

inrikesfödda.
155

 De utrikesfödda upplever också att de i mindre utsträckning innehar arbeten 

som överensstämmer med deras utbildning.
156

 Det innebär att den väg som för många leder 

till en högre klassposition inte är lika enkel att nå för de utrikesfödda. En högre utbildning 

skulle i de flesta fall gett ett bra arbete med högre självbestämmande än ett arbete utan 

utbildning och förmodligen med en höge lön än vad som annars varit möjligt. I en 

intersektionell analys kan olika faktorer ge olika utslag beroende på situationen.
157

 I detta fall 

visar den högre arbetslösheten att trots en strävan att nå en högre klasstillhörighet ses 

etniciteten vara mer avgörande i dessa situationer än utbildning. Att byta klassposition är 

svårare för utrikesfödda och slutsatsen kan dras att klasstillhörigheten prioriteras i många fall 

efter etniciteten i arbetslivet. I parallell till positiv särbehandling skulle det innebära att 

åtgärden skulle vara effektiv på alla klasspositioner då etniciteten prioriteras före 

klasstillhörighet på arbetsmarknaden. Lägre klasser, såsom arbetarklass, tenderar att i större 

mån än högre klasser vara misstänksamma och avigt inställda till invandrare, homosexuella 

och andra avvikande från normen.
158

 Det gör att det är möjligt att de högutbildade skulle 

gynnas mer av åtgärden då de med större sannolikhet möter mer människor av högre klass.  

Desto högre ålder individer har vid ankomsten till Sverige desto svårare har de att komma in 

på arbetslivet.
159

 Kan det bero på att dessa personer har svårare att integreras in i samhället 

vid en högre ålder och därmed har svårare att komma in på arbetsmarknaden? Eller kan det ha 

samband med den åldersdiskriminering som finns på arbetsmarknaden?  
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Utrikesfödda kvinnor och män är aktiva inom olika branscher, för kvinnor återfinns 

majoriteten inom vård- och omsorgsbranschen och för män inom tillverkningsbranschen. 

Utrikesfödda är överrepresenterade i yrken där ingen utbildning krävs tex hantverks- och 

servicearbeten men underrepresenterade i alla andra branscher och yrken. Det är mer 

utrikesfödda kvinnor som inte innehar en sysselsättning jämfört med inrikesfödda kvinnor än 

det är för utrikesfödda män jämfört med inrikesfödda män.
160

 Ett antagande kan göras att 

kvinnor i större grad utesluts från arbetsmarknaden än män.  För att positiv särbehandling ska 

vara effektiv för både kvinnor och män krävs det att åtgärden används i alla olika branscher. 

Användningsområdet för åtgärden är stort. Den enda bransch eller yrken som för närvarande 

inte har något behov av positiv särbehandling är de yrken utan utbildning.  

I skärningspunkterna för etnicitet i arbetslivet finns flera olika faktorer, i denna text har kön, 

klass och ålder tagits upp. I anställningssituationer ställs faktorer mot varandra och värderas 

olika beroende på situationen. Ibland är etniciteten viktigast, andra gånger ålder och ibland 

kön. Det gör det svårt att dra generella slutsatser men det kan konstateras att det är svårare för 

utrikesfödda att göra en klassresa då etniciteten värderas högt. Det är förmodligen också 

svårare att komma in på arbetslivet som kvinna. 
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8. Slutsatser och fortsatt forskning  
Den nuvarande rätten för positiv särbehandling på grund av kön är snäv och utgår från EU-

regleringar. Fördelar med positiv etnisk särbehandling är att det kan bidra till en mer jämlik 

arbetsmarknad. Det kan även öka medvetenheten om den strukturella diskriminering som 

pågår på den svenska arbetsmarknaden för personer av utländsk etnicitet. Nackdelarna med 

åtgärden är att det kan leda till en segmentering av de olika grupper och minioriteter och 

därmed tvärtemot vad syftet är leda till minskad integration. Det spås vara en låg användning 

och de som använder är förmodligen de som redan är insatta i dessa frågor. Det finns 

praktiska problem med att införa positiv etnisk särbehandling. Främst av dessa praktiska 

problem är målgruppsavgränsningar och registrering. Svårigheten med 

målgruppsavgränsningar är problematiken att definiera vilka som ska gynnas av åtgärden. 

Istället för att hitta en avgränsning på vilka som ska gynnas kanske en avgränsning kan ske 

vilka som inte ska gynnas? Registreringen diskuteras utifrån att en kartläggning av olika 

etnicitet behöver göras av arbetsgivare för att säkerhetsställa att åtgärden är nödvändig. Att 

registrera individers etnicitet är både integritetskränkande och förbjudet enligt PUL. I 

samband med registrering lyfts även frågan vem som ska definiera individers etnicitet. 

Etnicitet är integritetskapande vilket talar för att individen själv borde få rätten till detta. Det 

kan i sig innebära problem genom att etnicitet definieras olika och är subjektivt.  

Positiv etnisk särbehandling borde gynna alla klasser i samhället då etnicitet läggs större vikt 

vid än klass i samband med anställningar. Högre klasser tenderar att vara mer tillåtande och 

öppna mot invandrare och andra minioriteter. Det tyder på att individer från högre klasser 

kommer gynnas mer av åtgärden. Kvinnor har svårare att få ett arbete vilket talar för att vara 

kvinna och vara utrikesfödd gör det svårare att få ett arbete än att vara man och utrikesfödd.  

Om jag hade haft möjlighet hade jag tyckt det var intressant att i praktiken förstå hur den 

norska positiva etniska särbehandling används och regleras när registrering inte är tillåten. Jag 

hade även velat studera de övriga åtgärder mot etnisk diskriminering som finns och som kan 

utvecklas för att se hur det ytterligare går att stoppa den strukturella diskrimineringen som 

sker på arbetsmarknaden. Jag tyckte det var en stor utmaning att skriva en intersektionell 

analys och jag hade gärna utvecklat den ytterligar och lärt mig mer. Jag inser att jag bara har 

snuddat vid ämnet.  Det är utvecklande och lärande att se hur vi tillsammans i vår diskurs och 

i vårt samhälle skapar de maktordningar och värderingar som finns.  
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