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Sammandrag: 

Syftet med detta arbete är att analysera hur diskussioner kring diskriminering i arbetslivet har 

visat sig i statliga utredningar under 1990-talet jämfört med 2005. Tre statliga utredningar 

analyseras, med flera för kontextualisering. Resultatet visar att diskussioner 2005 fokuserar 

mer på etnicitet och lokaliserade lösningar på diskriminering, medan utredningar 1990 

fokuserar mer på kvinnofrågor med nationella lösningsförslag. Andra tydliga förändringar 

inkluderar diskussioner om hur olika former av diskriminering interagerar med varandra där 

2005 visar på ett större intresse av detta som ett skapande av utanförskap.  

Nyckelord: Arbetsmarknad, Diskriminering, Jämställdhet, Rasism, Utredningar, SOU  
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1_Inledning 
 

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare 
eller en arbetssökande pá grund av hans eller hennes 

kön. Med missgynnande avses att en man eller en kvinna 
behandlas olika pâ grund av kön (direkt diskriminering) 
eller faktiskt försätts i en sämre situation än en person 

av motsatt kön (indirekt diskriminering).1 
 

Hur har sättet vi diskuterar diskriminering förändrats? Hur får staten informationen och 

kunskapen den behöver för att fatta beslut om diskriminering? Varför diskuteras 

diskriminering idag ofta om etnicitet, men tidigare om kön? 

Statliga utredningar agerar till att ge information till staten för att de ska kunna göra politiska 

beslut på ett informerat sätt. Sättet som dessa utredningar utförs är därför centralt i 

diskussionen. I det här fallet hanteras diskriminering i arbetslivet vilket väldigt lätt kan 

exemplifiera varför detta är viktigt. Om utredningarna fokuserar helt på kvinnors utsatthet i 

arbetet kan man anta att större delen av den politiska kunskapen är centrerad just där, även när 

ras-minoriteters utsatthet kanske får mindre fokus.  

Möjligheten att få arbete och att få arbeta under goda arbetsförhållanden försvåras givetvis när 

man utsätts för diskriminering oavsett vilken typ av diskriminering det är. Under den senaste 

femtio åren har fokusen på att minska diskriminering varit stort, men hur man ska göra detta 

och vilka man ska fokusera på har förändrats nästan precis lika mycket under samma 

tidsperiod. Feminismens våg över västvärlden är inte okänd och kan ses i studiematerialet, 

och feminismens förändring över tid kan också ses men är inte detta arbetes fokus.    

Synen på vad som är diskriminering är inte längre enbart vilket kön någon är, eller vilken 

hudfärg de har. Idag diskuteras könsöverskridande identitet, sexualitet och religion som en 

potentiell grund för diskriminering på arbetet. Men hur väl detta har gjorts i praktiken är en 

annan fråga. Den här uppsatsen kan inte besvara alla frågor om hur diskriminering har 

diskuterats, men frågor som fokus, ansvar och lösningar kan belysas.  

 

                                                           
1 SOU 1990:41 Tio år med jämställdhetslagen: Utvärdering och förslag.  47 
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1.1 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka och förklara hur man har diskuterat diskriminering 

i arbetslivet i statliga utredningar, med två tidsperioder som jämförs. 90-talet, med två 

utredningar som representerar tidsperioden, och 2005 med en utredning som representerar den 

något mer moderna tiden. Mer specifikt är syftet att undersöka vilka grupper som varit i fokus 

för statligt ställningstagande mot diskriminering i arbete och hur detta har förändrats över tid. 

Vilka lösningar som föreslås är relevant för att svara på dessa frågor.  

Uppsatsämnet är också intressant på grund av den roll som diskrimineringsdiskussion har i 

dagens samhälle. Ett helt parti existerar på grunden av en jämställdhetsideologi, med flera 

andra politiska partier som adopterat en liknande syn gentemot jämställhet. Hur detta har 

diskuterats tidigare är därför centralt för att förstå varför det ser ut som det gör idag.  

1.2 Begreppsförklaring.  

För att underlätta läsandet kommer flera förkortningar och termer att användas regelbundet i 

den här texten. Exempelvis kommer diskriminering användas väldigt generellt. Idag gör 

många skillnad på jämställdhetsfrågor, som ofta är genusbaserade, och diskriminering som 

oftare hanterar etnicitet, religion och sexualitet. Diskriminering kommer i denna uppsats täcka 

alla former av särbehandling, men uttrycket kommer specificeras i mån av behov. Andra 

förkortningar tas upp i löpande text. 

Följande är en lista på andra förekommande sådana.  

- Statens Offentliga Utredningar – SOU. Kommer alternativt refereras till som 

”Utredningar/utredningarna” 

- Rasifierad - en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) utseenden, blir 

tillskrivna en viss rastillhörighet.  
- Intersektionalitet – Ett analytiskt teoriperspektiv som hanterar olika former av 

diskriminering genom att sätta de emot ett större, mer auktoritärt, sätt. Ex: I 

diskussioner om femininitet skulle ett intersektionellt perspektiv sätta könsfrågor, hur 

rasism påverkar femininitet, hur klass påverkar femininitet och sedan sätta dessa mot 

maskulinitet då det senare historiskt sett varit i en maktroll.  

- DO – Diskrimineringsombudsmannen. 

- JO – Jämställdhetsombudsmannen.  
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1.3 Metod och material 

Denna uppsats grundar sig i hypoteser och frågeställningar inspirerade av tidigare forskning 

som hanterar diskurs kring diskriminering i arbetslivet. Dessa hypoteser testas genom att 

analysera Statens Offentliga Utredningar (SOU:s). Mer specifikt SOU Arbetslivets (o)synliga 

murar 2006:59 som sedan jämförs med Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

1992:96 och Tio år med jämställdhetslagen: Utvärdering och förslag 1990:41. Dessa 

utredningar kommer att jämföras med varandra för att både kunna besvara frågor samt belysa 

eventuell förändring mellan tiden, något som bidrar till att svara på frågeställningar och testa 

hypoteser. Detta urval gjordes då dessa utredningar oftast hänvisas till som centrala i svensk 

diskrimineringsdebatt2. Tio år med jämställdhetslagen är viktig då den utvärderar en tidigare 

lag samt föreslår en uppdaterad, som anses vara mer central i jämställdhetsdebatt än dess 

föregångare. Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet är en fortsättning på en tidigare 

lag om diskriminering på etnisk grund, men diskuterar specifikt diskriminering i arbetet där 

diskriminering, enligt sig själv, inte har arbetats igenom tillräckligt.  

Statliga utredningar är utredningar tillsatta av Sveriges regering. Utredningen utförs ofta av 

flera individer, oftast forskare, inom ämnet som utredningen hanterar. Syftet med statliga 

utredningar är att informera regeringen om en situation, i detta fall diskriminering i 

arbetslivet, och ibland presentera lösningar eller demonstrera ansvar. Förslagen som 

utredningarna lägger fram ligger ofta till grund för framtida lagförslag. Statliga utredningar 

valdes eftersom de representerar den politiska kunskapsgrund som finns tillgänglig till 

regeringen, samt att den reflekterar den politiska diskursen i mån av argument. Den fokus som 

existerar i utredningarna reflekterar ofta de som efterfrågas av regeringen, eftersom 

regeringen är de som tillsätter och förbereder utredningarna. Utredningarna är då sällan 

progressiva i sig själva, utan drivs fram av regeringens intresse. De frågeställningar som 

kommer tas upp kommer även återkopplas till regelbundet i analysen för att ge en klar bild på 

eventuella svar. 

Den form som utredningarna har haft har förändrats över tid, vilket märks i källmaterialet. De 

senare utredningarna fokuserar mer på att presentera problem och belysa ansvarsområden, 

medan tidigare utredningar har varit mer direkta och lösningsfokuserade. Ansvaret hämnade 

tidigare per automatik på den stora statsapparaten.  

                                                           
2 Susanne Fransson, Per Morberg  (2007) Att lagstifta om Diskriminering.: SNS Förslag.  
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Dessutom används dessa utredningar för att ge en bild av de förslag till lösningar som gavs, 

vilket starkt reflekterar vilka grupper av människor som stod i fokus för åtgärder. 

Utredningarna kommer analyseras med en intersektionell teori för att se hur texterna har 

hanterat olika former av diskrimination och hur de interagerar med varandra. Utredningarna 

kommer alltså analyseras från ett diskursanalytiskt perspektiv, vilket fokuserar på de 

argument som används i utredningarna, de ord som används och hur dessa sätts i relation till 

större institutioner. De argument och fraser som används kommer brytas ner till kategorier 

och mönster, i detta fall olika typer av diskriminering, såsom könsdiskriminering eller 

diskriminering på etniska eller religiösa grunder. Dessa mönster kommer analyseras för att 

svara på de frågeställningar och för att bekräfta de hypoteser som ställts fram efter läsning av 

tidigare forskning och tidigare kunskap om ämnet.  

Med detta hoppas jag inte bara belysa de som direkt anknyts till texterna, men även belysa hur 

texterna relaterar detta till nuvarande strukturen kring etnicitet och utanförskap  Användandet 

av Statliga utredningar är också att föredra då de är relativt tydliga med lösningar, ansvar och 

fokus, jämfört med annan diskurs såsom debattinlägg. Eftersom den här uppsatsen försöker 

hitta någon form skillnad mellan två perioder och kanske se någon förändring, har åren 1990 

och 2005 valts för att representera de två stora frågorna som balanserats under de här åren, 

och även tidigare.  

1990 tas fram till större del det som vi idag skulle kalla jämställdhetsfrågan, med en fokus på 

kvinnors löner och arbetsförhållanden. Kvinnors roll i arbetet samt lönefördelning var en stor 

fråga. En av de utredningar som valdes för att representera den här tidsperioden är Tio år med 

jämställdhetslagen: Utvärdering och förslag, som var en utredning utav 

jämställdhetsutredningen 1990. Denna utredning använder sig väldigt direkt av de 

konsekvenser jämställdhetslagen har haft under de senaste tio åren, diskuterar internationell 

kritik till lagens formande och bidrar med konkreta förslag till förbättring. Denna statliga 

utredning diskuterar främst kvinnors plats i arbetslivet, vilket visar sig i själva utredningen. 

Förslagen från denna utredning formade grunden för en omarbetad jämställdhetslag som gick 

i kraft 1991. Denna ersattes senare 2009 med diskrimineringslagen.  

 Den andra utredningen, Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1992:96, ämnar 

diskutera den andra ofta diskuterade formen av diskriminering förutom könsdiskriminering. 

Även här diskuteras tidigare lagar ämnade att skydda mot diskriminering på etniska grunder 

och utredningen försöker ha en större blick mot diskriminering utan att specificera allt för 

mycket. Även här diskuteras internationell kritik mot svensk lagstiftning och förslag till 
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förbättring på redan existerande lagar presenteras. Det som diskuteras i den här utredningen 

är, föga uppenbart, etnisk diskriminering.  

Utredningen från 2005, Arbetslivets (o)synliga murar, med redaktör Paulina de los Reyes är 

en antologi som diskuterar och belyser de problem som utredningen ser i samhället i frågan 

om etnisk diskriminering, med en fokus på nyanlända och utanförskap bland dessa. Eftersom 

denna text ämnar analysera hur dessa ämnen diskuteras i statliga utredningar är detta relevant, 

trots att utredningen är mindre åtgärdskraftig som många andra. Utredningen ämnar illustrera 

hur olika former av diskriminering, ofta beroende på författares erfarenheter, kan interagera 

med varandra för att skapa en annan form av diskriminering; Ett utanförskap skapat genom 

systematisk diskriminering. Eftersom detta skiljer sig från de tidigare utredningarna i både i 

stil och sätt är det relevant att diskutera då det representerar ett skifte i den politiska debatten 

angående diskriminering.  

Dessa tre SOU:er används för att de representerar ett större tankesätt3 under den här perioden 

och för att det exemplifierar en förändring över tid. Tre stycken används då det är tillräckligt 

för att spåra en viss förändring i diskursargument. Fler utredningar kommer användas för att 

ge en nyans som en början på större analys, men större delen av analysen kommer fokusera på 

dessa tre utredningar då de är tillräckliga för syftet. 

Alla SOU:er studeras och följande frågor ställs i relation med innehållet, baserat på tidigare 

forskning och Uppsatsen syftesförklaring:  

- Vem ligger i fokus för diskrimineringen som diskuteras?  

- Var läggs ansvaret för diskriminering? 

- Var läggs ansvaret på lösningar?  

- Vilka lösningar presenteras?  

- Vilken typ av diskriminering diskuteras? 

- Vilka former av diskriminering ignoreras? 

- Hur förändras överstående mellan 1990 till 2005? 

Diskriminering kan förändras över tid, men ingen form av diskriminering har helt utrotats. 

Hur staten väljer att fokusera är sällan baserat på hur proportionerlig formen av 

diskriminering är, utan är oftare hellre grundad i en viss grupps politiska aktion.  

                                                           
3 Susanne Fransson, Per Morberg. Genomgående.  
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Utöver dessa kommer SOU 2005:41 Bortom vi och Dom, SOU 2006:78 Hälsa, vård och 

strukturell diskriminering  och SOU 1993:7 Löneskillnader och lönediskriminering, användas 

för att ytterligare kontextualisera dessa utredningar, men dessa utredningar är inte de som ska 

analysera. Dessa används främst för att visa att de utredningar som ligger i fokus är 

representativa och användbara inför en analys.  

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning angående just det specifika ämnet av diskursanalys inom statliga 

utredningar är begränsad. Det är dock inte helt otillgängligt. Marie Janssons Två kön eller 

inget alls – Politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen diskuterar just kön och genus i relation till arbetslivet. Marie Jansson 

använder sig också av statliga utredningar som material. Det som hennes text hanterar skiftar 

från diskussioner av skapandet av en välfärdsstat men diskuterar också skapandet av 

utanförskap i relation till diskriminering och arbetsmarknaden. Genom att analysera olika sätt 

som regeringen försökt öka kvinnlig närvaro på den svenska arbetsmarknaden förklarar Marie 

Jansson vikten av könsperspektiv i diskussioner om skapandet av välfärdsstaten. Det som 

texten hanterar är det missvisande och förbiseende sättet som man sett på kön, vilket också 

skapat en form av utanförskap för de kvinnor som inte fångas upp av en illa byggd mall för 

kvinnor i den svenska arbetsmarknaden.  

Marie Janssons text diskuterar också skillnaden mellan politisk aktion mot diskriminering i 

teorin och hur den politiska aktionen uttrycker sig i verkligheten. Större delen av 

diskursanalys inom det här ämnet ofta hellre fokuserar på individuella företag eller politiska 

aktioner snarare än politisk diskurs. Det kan synas lämpligt att hantera texter som arbetar med 

den juridiska synen på diskriminering på arbete och arbetsmarknaden. Dock är 

arbetsmarknadsforskning det som jag kommer använda som utgångspunkt till i den här boken, 

eftersom de tar fram ämnet om arbetsmarknaden direkt. Diskriminering diskuteras inte alltid 

direkt, men hur man diskuterar problem i arbetsmarknaden är relevant och där spelar 

diskriminering och jämställdhetsfrågan ofta en central roll. Statliga utredningar är även 

väldigt centrala i dessa texter som källmaterial, vilket är en koppling till den här texten.   

De texterna som den här studien kommer jämföras med är Att lagstifta om Diskriminering 

från 2007 av Susanne Fransson och Per Moberg. Den här boken lyfter ämnet om att lagstifta 

kring diskriminering, med en stor relevans till det Svenska arbetslivet.  Det är synnerligen 

relevant till bakgrund av den här studien eftersom den dels kontextualiserar utredningarna i 
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efterhand, eftersom utredningarna ofta ledde till förändrade lagar, men också eftersom även 

den diskuterar var man lägger fokus för olika former av diskriminering, vilka som 

diskrimineras och på vilken nivå av samhället skyddet ska placeras.  

Det som förespråkas här är en någorlunda spridd syn på diskrimineringslagstiftning, men inte 

nödvändigtvis intersektionell. Utredningen diskuterar de lagförslag som tidigare har existerat 

och sätter de i relation till de som slutligen tillämpades. Större delen av diskussionen kritiserar 

inte den lagstiftning som finns, men diskuterar hur man resonerar när man fattar sådana 

beslut. Utredningen lägger större delen av ansvaret på en nationell statlig nivå, och hävdar att 

företag (och antaget kommuner) anpassar sig efter nationell ledning för förändring.  

Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment av Rooth, 

Dan-Olof and Carlsson, Magnus (2007) I Ekonomisk Debatt 3, är också närliggande. Här 

diskuterar de modern diskriminering, främst då etnisk diskriminering. Vad som lyfts här är 

hur utanförskap har hanterats I relation till arbetsmarknaden. Perspektivet som finns här 

problematiserar inte begreppet om utanförskap till en signifikant grad och har en begränsad 

bild av diskriminering. All fokus ligger på etnicitet och diskuterar inte hur 

religionsdiskriminering ofta kan vara relaterat till en sådan diskussion.  

Överhängande forskning om Svensk politik kan finnas i Den svenska politiken: Strukturer, 

processer och resultat från 2011, skriven av Henry bäck och Torbjörn Larsson med flera. 

Boken ger en överblick på hur det politiska systemet som finns i Sverige gör det möjligt att 

fatta informerade beslut. Boken diskuterar hur regeringen införskaffar information, vilket 

primärt sett är via statliga utredningar, men också hur dessa nivåer av politiken interagerar 

mellan EU, kommuner och landsting. Boken är användbar då de både illustrerar det politiska 

ramverket som finns men även visar upp det praktiska; ”Det som verkligen händer”. Ett 

historiskt perspektiv illustreras här också, men förändring och det historiska är inte bokens 

fokus. 

1.5 Diskussion om diskriminering och jämställdhet i historisk kontext 

Som tidigare hanterat har diskussionen om diskriminering i arbetslivet förändrats markant 

över tid. Det här kan ses både i analysen av dessa utredningar. Diskussioner om etnicitet är 

nog där som diskussionen har förändrats som mest. Från att ha diskuterat ”zigenarfrågan” 

19564 till att diskutera ökat skydd för flyktingar och ökad mångfaldskunskap under 90-talet. 5 

                                                           
4 SOU 1956:43 Zigenarfrågan 
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Hur detta påverkar arbetslivet är centralt för diskussionen om diskriminering i allmänhet. Det 

är inte bara etnicitet som har förändrats, utan idag diskuterar vi mer sexualitet, 

funktionsvariationer, religion och könsidentitet (snarare än kön), något som var svårt att 

diskutera eller helt enkelt inte förekom före 1980-talet.  Nästan all diskussion kring 

diskriminering är centrerade runt arbetsplatsen, möjligheten att få arbete. Den enda andra 

stora diskussionsfrågan som kan jämföras med arbete är frågan om diskriminering inom rätten 

och domstolar, något som ofta också diskuteras separat som bäst. 

Under 90-talet fram till 2005, som är vår tidsperiod, undergår Sverige en större förändring när 

det handlar om särbehandling, jämställdhet och diskriminering. 1991 omarbetas lagar till 

jämställdhetslagen vilket leder till en solidariserad aktion mot könsdiskriminering.  

Sverige går inte bara igenom en större förändring inom jämställdhetsarbetet i relation till 

arbetskraften. Arbetskraften är redan under stor stress på grund av lågkonjunkturen under 

perioden mellan 1990-1994. Offentliga institutioner fick kraftigt reducerade tillgångar och 

arbetsmarknaden begränsades starkt, med en regering som valde att driva en politik för att 

hålla nere inflation med kostnaden av höjd arbetslöshet. 6 

Man kan se tecken på den här ökande trenden i följande graf, där antalet statliga utredningar 

som relaterar till ämnet om diskriminering, jämställdhet och ojämlik behandling inom arbetet 

har ökat markant under de senaste 30 åren. Detta är också ett skäl till att just denna tidsperiod 

valdes, då syftet ämnar se och förklara en viss förändring över diskussionens tids, inte 

diskussionens uppkomst.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5 SOU 1990:91: Samerätt och Samiskt språk; SOU 1991:60 Olika men ändå lika; SOU 1991:75 Organiserad 
Rasism; SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv 
6 Gatu, Harald (2001, september). Det stora bankrånet. – Senast tagen 2016-01-10 
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Diagram 1: Andel statliga utredningar direkt fokuserade på diskriminering eller 

jämställdhet i arbetslivet i rent antal.7 

 

Vad man ser från detta diagram är att diskussionen om diskriminering och jämställdhet i 

arbetslivet ökar markant från 1980 till 1990 och att det är under perioden 1986-2005 som 

diskussionen om detta är som mest aktiv jämfört med tidigare.  

1.6 Hypoteser 

Synen på arbete förändras under den här perioden där arbetare slutar vara en homogen grupp 

till att bli en mer heterogen. Aktiva ställningstaganden görs för att säkerställa mångfald, men 

fokusen skiftar vilt. Debatten skiftar ännu idag mellan var fokusen för var agerandet för 

antidiskriminering. Handlar det om etnicitet, religion, sexualitet eller könsidentitet? Under 

senare tid har det argumenterats för mer heltäckande aktion, som försöker lyfta flera olika 

typer av diskriminering. Trots att debattvärlden hanterar frågan som om den hade ett 

slutgiltigt svar kan ingen förneka att diskriminering fortsatt är ett problem. Det här kan ses 

tydligt i Statens egna utredningar som kontinuerligt behandlar olika former av diskriminering. 

De hypoteser som presenteras är grundade i tidigare forskning och tidigare kunskap inom 

ämnet. Detta fokuserar som sagt inte på själva diskrimineringen i arbetsplatsen, utan hur 

diskriminering på arbetsplatsen har diskuterats med Statens Offentliga Utredningar som 

grund. Hypoteserna bygger därför på tidigare forskning för att sedan ställas i jämförelse med 

det empiriska materialet. Hypoteserna kommer återkomma i analysen.  

                                                           
7 All statistik stagen från http://www.ep.liu.se/databases/sou/ Senast tagen 2016-01-08 
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H1 I statliga utredningar är den en större fokus på kvinnor 1990. 

- H2 I statliga utredningar faller större del av ansvar för lösningar mer på staten 1990. 

- H3 I statliga utredningar är etnicitet och religion inte lika viktigt 1990. 

- H4 I statliga utredningar är arbetsmarknad mer centralt i diskussioner om 

diskriminering 1990. 

- H5 I statliga utredningar är utanförskap i arbete inte lika viktigt 1990 

- H6 I statliga utredningar är religion, utanförskap, sexualitet och etnicitet viktigare 

2005. 

- H7 I statliga utredningar diskuteras könsdiskriminering mer som en separat 

jämställdhetsfråga. 

- H8 I statliga utredningar är det en större fokus på etnisk diskriminering än 

könsdiskriminering pga H7 

- H9 Utanförskap diskuteras främst i relation till etnisk diskriminering 

2_Genomgång av statliga utredningar 
I detta stycke diskuteras diverse statliga utredningar från två olika tidsperioder för att lätt göra 

skillnad på dess generella innehåll och teman. Dessa kommer sammanfattas i slutet av stycket 

med ytterligare nyans från andra statliga utredningar som inte bidrar direkt till analysen, men 

som bidrar till att kontextualisera de som ligger i studiens fokus. I denna sammanfattning 

påbörjas även en preliminär analys som fortsätts i nästa stycke.  

2.1 1990 

Hur diskuteras arbetsdiskriminering under den här tiden? Det här är en av de första gångerna 

man börjar diskutera diskriminering på arbetet som inte enbart har med könsdiskrimineringen. 

Statlig utredning Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1992: 96 är exemplariskt för 

detta. Den här utredningen kommer efter kritik riktad mot Sverige att Sverige inte agerat 

tillräckligt för att förhindra det som då kallades rasdiskriminering. Denna kritik kommer dels 

internationellt, men även från interna organ såsom diskrimineringsutredningen. 8 

 

Enligt direktiven skall utredningen mot bakgrund av den kritik 
som riktats mot Sverige for bristande uppfyllelse av FN-konventionen 

för avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

                                                           
8 SOU 1992:96 Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 42-47, 85, 106, 273-274 
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utreda behov och utformning av lagstiftning mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet9 

 

Den här utredningen förklarar också väl det som vi påstod som hypotes tidigare, att en fokus 

på etnisk diskriminering inte var väldigt aktuell. Detta kommer även efter utredningen om 

jämställdhetslagen bara tre år tidigare, som delvis hanterades regler angående etnisk 

diskriminering, men som slutligen fokuserade mer på kvinnliga jämställhetsfrågor.10 Förslaget 

om jämställdhetslagen ledde också till en omarbetad jämställdhetslag 1992. 11 

 

Detta kommer också efter ett tidigare förslag till en lag mot etnisk diskriminering som kom 

fram 1983 av diskrimineringsutredningen12 och efter en större debatt inom Sverige som var 

kritisk till det arbete regeringen och staten förde mot diskriminering i arbetslivet. Detta syns 

nog bäst i följande citat: 

 

 
Diskrimineringsutredningens lagförslag möttes av kritik. 

Regeringen ansåg att ett ställningstagande till behovet av ett 
förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet förenat med straff 

eller skadestånd behövde skjutas på framtiden.13 

 

Detta visar på ett tidigare intresse i diskrimineringshantering som inte reflekterades i den 

statliga sfären. Den här utredningen diskuterar till en större del just det bristande intresse som 

fanns i Sverige tidigare, speciellt jämfört med andra länder och påpekar att de internationella 

mål som Sverige tog del av antingen inte var tillräckliga eller inte har arbetats med 

tillräckligt.14 

Utredningen diskuterar främst frågor som berör nya medborgare och människor av annan 

etnicitet än svensk15, men de lösningar som presenteras är inte enhälligt för att skydda denna 

specifika grupp människor i anställning eller i kampen om att få jobb. En av de förslag som 

                                                           
9 Ibid 11 
10 Ibid 140 
11 Ibid 140-155 
12 Ibid 16, 79, 80-85 
13 Ibid 14 
14 Ibid 47, 82-84 
15 Ibid 80, 131.  
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presenteras är direkt knuten till kvinnors arbetsrätt utan någon koppling till specifikt kvinnor 

av annan etnicitet.16 Detta lagförslag kallas jämställdhetslagen i själva diskussionen och 

diskuterar enhälligt kvinnors plats i arbetslivet, utan någon specifikation om vilka kvinnor 

förslaget hanterar. Förslaget specificeras inte på ett inkluderande sätt, men inte heller lyfts 

frågant på ett övergripande sätt, utan förslaget är generaliserat. Detta förslag har återkommit 

från tidigare utredningar såsom just Tio år med jämställdhetslagen som vi ska diskutera 

senare i den här texten. Det här förslaget har då redan gått igenom och är lag17, men 

utredningen föreslår förändringar till den, men dessa förändringar fokuserar fortfarande endast 

på kvinnor. 

Övriga förslag som utredningen tar fram är en lag mot etnisk diskriminering som då skulle 

skilja sig från den lag som redan existerade, där den nya då ska fokusera sig mer på 

förhållandena på arbetslivet och arbetsmarknaden. I kort skulle dessa lagar skydda arbetare på 

företag och i statlig tjänst genom att Diskrimineringsombudsmannen, DO, skulle agera som 

skyddsombud.18 Det egentliga arbetet med att förstärka dessa lagar skulle då falla på DO, 

snarare än företag eller annan statlig myndighet. DO skulle då fokuserar på etnisk 

diskriminering på större delar av Svensk arbetsmarknad, på liknande sätt som DO ansvarar för 

diskriminering i dagens läge.19 Det praktiska arbete som presenteras skulle vara frågor om 

direkt diskriminering som Do skulle hantera, såsom mindre lön, nekad anställning, nekad 

befordring på grund av etnisk diskriminering. Arbetsförhållanden nämns20, men representeras 

inte i längre diskussion eller i utredningens förslag.  

Alla dessa förslag presenteras som lagförslag till regeringen snarare än praxisförändring hos 

kommuner och företag. Fokusen hamnar på en överstatlig nivå, som övergår även statliga 

myndigheter, såsom arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Det enda som tas fram direkt 

utanför regeringens egna händer är just DO. Det är viktigt att diskutera att det inte 

förekommer någon ytterligare specifikation i utredningen, utan etnisk diskriminering är det 

som diskuteras i den här utredningen med undantag för den tidigare nämnda diskussionen om 

jämställdhetslagen.  

Detta i kontrast med den andra utredningen i samma tidsperiod som också mer direkt hanterar 

diskriminering: Tio år med jämställdhetslagen: Utvärdering och förslag 1990. Här diskuteras 
                                                           
16 Ibid 134-136 
17 Svensk författningssamling 1991:433 
18 SOU 1992:96 266 
19 Ibid  
20 Ibid 49-50, 213 
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mer direkt kvinnofrågor21 och frågan om det som kallades rasdiskriminering är knappt 

presenterat alls. Även den här utredningen börjar med att belysa den internationella kritik som 

Sverige har fått i jämställdhetsfrågan, och jämför Sveriges dåvarande skyddssystem och lagar 

med de från andra Europeiska länder. 22 Även om utredningen hanterar en viss inre kritik och 

förslag på nya regelverk är större delen av bakgrunden fokuserat på jämförelser mellan 

Sverige och andra nationer, främst i Väst-världen.  

Dock är nordiska länder separerade till en egen kategori, där Sverige ställs i jämförelse till 

Norge, Danmark, Finland och till det större gemensamma nordiska 

jämställdhetssammarbete.23 Den här utredningen gör samma som föregående; Föreslår 

ändringar till lagar eller nya lagar helt. Dessa är ofta inspirerade från just våra Europeiska 

grannar, där utredningen hävdar att Sveriges tidigare inspiration från utlandet kan gynna en 

återblick.24 Här diskuteras även jämställdslagens ursprung och dess tillämpning.  

Den här utredningen bygger ut på samma princip som föregående, där lagförslag och 

ändringar till lagar och deras tillämpning hanteras och presenteras. De förslag som presenteras 

här ämnar uppdatera jämställdhetslagen för att bättre genomföra det arbete mot 

könsdiskriminering i arbetsmarknaden. Dessa förslag ledde även till den omarbetade 

versionen av jämställdhetslagarna 1991 till det som fram till 2009 var jämställdhetslagen.25   

Det som utredningen fokuserar på är tillämpningen av jämställdhetslagen med en speciell 

fokus på löner och lönediskriminering.26 Det som utredningen lyfter och diskuterar här, som 

de anser har varit bristande i tidigare lagar, är naturen bakom den löneskillnaden mellan män 

och kvinnor i den Svenska Arbetsmarknaden.27 Flera förklaringar, såsom olika utbildningar 

och yrkesgrupper28, presenteras men en stor del läggs även rakt på direkt könsdiskriminering. 

Det är intressant att utredningen inte även bortser från de tidigare anledningarna såsom olika 

utbildningar utan ser detta som en bidragande faktor till könsdiskrimineringen. Inte bara hur 

det leder till olika löner, men att kvinnor uppmanas utbilda sig på ett annat sätt än män. 29  

                                                           
21 SOU 1990: 41 Tio år med jämställdhetslagen: Utvärdering och förslag 20 
22 Ibid. 71-105 
23 Ibid 60-74 
24 Ibid 71-93 
25 Svensk författningssamling 1991:433 
26 SOU 1990 247-262 
27  Ibid 
28 Ibid 209-212 
29 Ibid 247 
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Vad dessa lösningar tar fram specifikt är förslag som ökade skadestånd för drabbade av 

diskriminering30, en bredare syn för vad som jämställdhetsombudsmannens, JO, 

ansvarsområden är samt starkare riktlinjer för arbetsgivare och ökade resurser för JO.31  

Detta leder till en diskussion om potentiella lösningar men större delen av det praktiska 

inomstatliga ansvaret hamnar fortfarande på JO, som inte anses kunna påverka i en större grad 

förutom just direkt könsdiskriminering utav utredningens författare. 32 Indirekt 

könsdiskriminering, det som andra utredningar har kallat strukturell diskriminering såsom 

skillnad i utbildning och yrkesval, hanteras inte like direkt även om problematiken nämns.33  

Ett exempel på vad staten kunde göra som alternativ var en förstärkning av det svenska 

lönediskrimineringsförbudet som inkluderar diskussion om skillnaden mellan lika och 

likvärdigt arbete. 34 Det räckte inte bara att göra löner lika inom samma arbete, utan löner 

över flera olika typer av arbete var tvungna att anpassas för att minska lönediskrimineringen. 

Detta var dock inte lika aktuellt i själva förslagen i utredningen.  

Förutom detta diskuteras även arbetet av jämställdhetsombudsmannen,. Det som används här 

är skillnaden i hur jämställdhetslagarna appliceras på olika sektorer av arbetsmarknaden och 

hur tröghetsfaktorer, såsom könsstereotyper och liknande hanteras av JO.35 Trots kritiken av 

den tidigare jämställdhetslagen beskrivs ändå den framgång som gjorts som tack vare de 

tidigare lagarna. 36 

2.2 2005 

När Paulina de los Reyes börjar sin analys av hur diskriminering i det moderna arbetslivet ser 

ut introducerar hon snabbt ämnet om indirekt diskriminering och hur det bör diskuteras. 
37Något som används tidigt är problemet med hur man diskuterar diskriminering, att man ofta 

generaliserar. Invandrare och utanförskap är en sådan term som hanteras tidigt. Utanförskap 

på arbetet kan ses som relevant här, men som Paulina de los Reyes själv säger: ” Den etniska 

uppdelningen i arbetslivet kan inte reduceras till ett problem om utanförskap”38 Det viktiga 

                                                           
30 Ibid 30, 170, 301,  
31 Ibid 291-230 
32 Ibid 125, 299, 321 
33 Ibid 23, 92-97 
34 Ibid 263 
35 Ibid 298 
36 Ibid 301 
37 SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar 9-35 
38 ibid 29.  
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som diskuteras här är hur diskriminering yttrar sig, vilket är relevant för vår fråga om hur man 

ser på diskriminering och vilka som ligger i fokus.  

Det är viktigt att belysa att den här utredningen är en antologi som väljer att förklara och 

problematisera hur vi ser på diskriminering idag, snarare än att konkretisera problemen och 

komma med direkta lagförslag som tidigare utredningar har gjort. Trots detta kan utredningen 

ämna att få svar på frågeställningarna och ge en blick på hypoteserna senare i analysen. På 

grund av utredningens form är det många olika författare som har bidragit, något som ger en 

bredare grund till vår analys.  

Det som diskuteras beskrivs först vara en mångfacetterad syn på diskriminering, som inte bara 

diskuterar etnisk diskriminering samt problematiserar hur hela konceptet av att kalla 

någonting etnisk diskriminering är.39 Dock är majoriteten av diskussionen fokuserat kring just 

detta. Antologin hanterar hur migration och arbetsmarknaden påverkar varandra i 2005s års 

förändring.40 Här diskuteras främst den Svenska integrationsmodellen har påverkat 

arbetsmarknaden i den mån av social exkludering.41 Det här agerar för att ge en historisk 

kontext. Utredningen fortsätter med att illustrera diskriminativa problem i samhället och lyfts 

tidvis, vid sidan om den tidigare etniska diskriminationen som hanterades innan, mer om 

utanförskap, sexualitet och kön. Denna del skrivs primärt av Lena Martinson men diskussion 

angående naturen kring utanförskap författas av Carl-Ulrik Schierup. Hans slutsats är att den 

här utanförskapen, eller sociala exkluderingen, är en del av avancerad marginalitet.42 

Diskussionen slutar med att belysa hur detta visar sig i olika former av diskriminering.  

Samtidens sociala uteslutningsprocesser har ett framträdande 
drag av rasifiering eller etnifiering 
i och med att de särskilt drabbar 

migranter och nya etniska minoriteter 
och legitimeras i termer av 

etnicitet, ras och/eller kultur; en rasifierad uteslutning43 

 

Utredningen fortsätter att diskutera rasifierad uteslutning i relation till arbetet i dess flera olika 

texter där integreringspolitik, arbetsförmedlingen och det bristande stödet från statliga 

                                                           
39 Ibid 29-35, 74-75, 84 
40 Ibid 14 
41 Ibid 35-101, 207-237 
42 Ibid 31-101 
43 Ibid 40 
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myndigheter är i fokus.44 Det diskuteras här som en strukturell diskriminering, där samhället 

har historiskt formats för att främja majoriteten och normen. Detta beskrivs och förklaras 

tidigt i utredningens inledning.   

Av detta följer att diskriminering inte kan betraktas som ett marginellt 
problem eller som en avvikelse i en annars välfungerande 

arbetssituation. Inte heller kan diskrimineringen reduceras till specifika 
situationer i arbetslivet eller till enstaka händelser på arbetsplatser. 

Begreppet strukturell diskriminering hänför sig till den 
ordning som gör den negativa särbehandlingen av personer med 

invandrarbakgrund och deras barn möjlig.45  

Strukturell diskriminering är centralt i läsningen av den här utredningen. Detta återkommer i 

diskussioner angående diskriminering i relation till arbetsförmedlingen. Här diskuteras 

diskriminering ur synen av en rasifierad man med hög utbildning som civilingenjör som trots 

kompetens, akademiska referenser och erfarenhet inte lyckades få en försörjning. 46 

Vad författaren, Ernesto Gutiérrez, som också är personen i fråga, diskuterar är den brist på 

hjälp från arbetsförmedlingen för att nå förbi den diskriminering som redan existerade.47 

Detta visas som ett exempel på strukturell diskriminering, när institutioner inte ingriper. Det 

som skedde var att, på grund av att personens tidigare erfarenhet inte var centrerad i Sverige 

eller relaterad till Sverige, personen fick svårt att utnyttja de kompetenser som redan 

existerade. Universitet och arbetserfarenhet blev okänt på svensk arbetsmarknad och personen 

fick därför en typ av anonymitet i massan.48 Massan här refererar till den enorma skara 

människor som söker arbete, men vars referenser antingen inte finns, är irrelevanta eller är 

okända.  

Detta hade, enligt författaren, kunnat hjälpas om arbetsförmedlingen hade assisterat med att 

skapa en kompetensprofil som var attraktiv för den svenska arbetsmarknaden, något som 

arbetsförmedlingen ofta gör. Men på grund av personens relativt i Sverige okända 

erfarenheter gjordes detta inte. Personens kompetensprofil hade därför en mindre påverkan på 

den Svenska arbetsmarknaden, som arbetsförmedlingen dömde kompetent men som i 

praktiken ej var attraktiv.  

                                                           
44 Ibid 237-245, 101-145 
45 ibid 14 
46 Ibid 237-245 
47 Ibid 240 
48 Ibid 238-239 
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Detta hanterar utredningen som ett exempel på strukturell diskriminering och ett påtvingat 

utanförskap i form av anonymisering. Anonymisering via brist på hjälp och en 

kompetensprofil som inte är formad efter den svenska arbetsmarknaden. Det här förstärks av 

liknande problem med integrering, där området med en hög invandrarbefolkning kanske inte 

utvecklas på samma sätt som andra delar av städer.49 Det här behöver inte nödvändigtvis vara 

ett medvetet beslut av kommuner förklarar utredningen, utan kan helt enkelt bero på 

missuppfattningar.50 Exempelvis skapas det en satsning på en viss sorts av jobb i ett område 

med en stor invandrarbefolkning. Dock var resurserna mer inställda på de som arbetade i 

området, snarare än de som faktiskt bodde i området.51 Eftersom de boende redan var 

marginaliserade i områdets arbetsmarknad ledde inte detta till någon förbättring.  

Alternativt kan många av dessa satsningar på integrering ta platsen av andra satsningar som 

andra stadsdelar tar del av.52 Istället för en jobbsatsning kan en utbildningssatsning etableras 

istället, vilket inte gör mycket nytta om de boende redan är välutbildade.53 Detta är slutsatsen 

i utredningen. Att flera olika typer av diskriminering, medveten eller inte, leder till ett 

utanförskap. Det utanförskapet är strukturellt skapat och leder till svårigheter att integreras till 

den svenska arbetsmarknaden. 54 

2.3 Sammanfattande med extra nyans.  

Generella teman under 90-talets statliga utredningar försöker visa en skildrande bild av 

diskriminering, men skiftar ofta fokusen från en överhängande bild av diskriminering till 

könsdiskriminering specifikt. I kontrast med 2005, när motsatt händelse sker och diskussionen 

skiftar tillbaka från den specificerade diskrimineringen till en mer överhängande. I detta 

stycke ämnar jag att ge en bredare bild av utredningarna som vi nyss redogjort, samt påbörja 

en enklare diskursanalys. Den generella skillnaden man kan se här, som nu måste bekräftas är 

att könsdiskriminering är mindre utbrett i diskrimineringsdiskussion 2005 och 

problematisering och diskussion kring etnicitet är mer utbrett och intersektionellt diskuterat än 

dess motsvarigheter 1990 och 1993.  

                                                           
49 Ibid 100-141 
Det här diskuteras främst i mån av bostäder och hur asylsökande placeras i Sverige under den här tiden. 
Exemplet som hanteras i utredningen är bostäder i Kista och hur satsningar på integrering slår fel.  
50 Ibid 104-105 
51 Ibid 129-140 
52 Ibid 135-163 
53 Ibid 104, 202 
54 Ibid 145-164 
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Andra statliga utredningar visar på att det som hanteras i dessa statliga utredningar är 

representativt, då liknande trender återfinns. Bortom vi och Dom 2005:41 presenterar också en 

problematisering av begreppet om utanförskap och försöker visa en mer varierad bild av 

interagerande diskriminering.55 Dock är det fortfarande ett fokus på etnicitet och estnisk 

diskriminering. Utanförskapet skapas här av en anonymisering av individer.56 Exempel som 

ges är hur invandrare helt enkelt ofta kallas invandrare, oavsett ursprung eller anledning att ta 

sig till Sverige. De som passar normen behöver inte bära etiketten av invandrare, medan 

många rasifierade gör det, oavsett invandrarstatus.  

Liknande syner på strukturell diskriminering och hur det leder till utanförskap reflekteras i 

Hälsa, vård och strukturell diskriminering 2006:78. Även om den inte hanterar frågor som 

direkt anknyter till arbetsmarknaden är dess syn på strukturell diskriminering väldigt liknande 

de som tas upp i tidigare utredningar i den här tidsperioden. Utredningen lyfter här främst 

synen om utanförskap och diskriminering genom ett vårdperspektiv, men liknelser angående 

anonymisering finns.57 Exempelvis diskuteras tillgång till vård i relation till rätten till vård, 

och hur försök att öka tillgång till vård ibland kan slå fel och hjälpa fel målgrupp, något som 

liknar situationen i relation till arbete snarare än sjukvård. 58 

Det här visar att det som hanteras i utredningen som är i fokus för 2005 är representativ för 

tidsperioden, men liknande stöd kan också finnas för de statliga utredningarna från 1990. 

Löneskillnader och lönediskriminering 1993:7 speglar mycket av det som hanterades, men 

upprepar många av de förslag som tas fram i tio år med jämställdhetslagen som inte 

inkluderades i den slutgiltiga jämställdhetslagen 1991.59 Här är det istället mer diskussion om 

situationen som den är, med en specifik fokus på just löneskillnader. 60Här upprepas frågor 

som skild utbildning mellan kvinnor och män, men det som tar fokus här är den diskussion 

som uppstår kring hemarbete och andra tidskrävande aktiviteter som centrerar sig runt 

kvinnor.61 Vad som kommer fram är hur flera olika faktorer interagerar för att skapa en form 

av utanförskap för kvinnor i arbetet, även om de orden inte används.62 Det som är intressant 

                                                           
55 SOU 2005:41 Bortom vi och Dom  7, 113-139 
56 Ibid 7, 95-113 
57 SOU: 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminering 152 
58 Ibid 171-183 
59 SOU 1993:7 Löneskillnader och lönediskriminering 49, 268-277 
60 ibid 7-10 
61 Ibid 70-80, 98-106 
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är dock hur detta börjar diskussioner om strukturell diskriminering, men då det här definieras 

mild annorlunda än andra texter ändå fyller samma funktion.  

Det avser något som förekommer allmänt och betraktas som normalt. Det visar på regelbundenhet. Uttrycket kan 

att kvinnor en avse t.ex. SOU 1993:7 Några utgångspunkter för arbetet 33 främst finns i låglöneyrken, i 

befattningar som är lågavlönade och hos arbetsgivare som betalar lägre lön än arbetsgivare, där främst män 

arbetar.63 

Vad man ser här är att utredningarna både är representativa för sin tid och att de tillför 

signifikant ny kunskap in i den politiska diskussionen. Det innehåll som introduceras i dessa 

utredningar reflekteras antingen i framtida utredningar eller visar sig emellertid som 

lagförslag.  

3_Analys 

3.1 1990 

Som vi kan se kan man väldigt snabbt få svar på flera av de frågeställningar vi har ställt i 

relation till materialet. Fokus skiftar vilt, även inom vissa utredningar, men generella trender 

kan väldigt lätt ses. Under 90-talets utredningar kan man snabbt se hur även i en utredning 

som vill diskutera det som man kallade rasdiskriminering under den tiden fortfarande hanterar 

ett könsdiskrimineringsperspektiv, där förslag till lagar ställs fram som inte är direkt kopplade 

till etniskt diskriminering alls, inte ens för kvinnor som drabbas av en specifik typ av 

diskriminering just för att de är rasifierade kvinnor.   

Det här kan tolkas som ett försök till intersektionalitet i utredningen, vilket är en möjlighet, 

men sannolikheten minskar när man senare analyserar de andra utredningarna från samma 

tidsperiod som hanterade jämställdhetslagarna och, indirekt, vissa diskrimineringslagar. Här 

är nästan all fokus på kvinnors jämställdhet i arbetet och genomgången av olika former av 

diskriminering är nästintill osynlig, i undantag för när dessa kan underkategoriernas under 

könsdiskriminering.64 Utredningen angående jämställdhetslagar kommer farm till är att den 

inte har agerat nog för att säkerställa jämställdhet eller för att skydda kvinnor mot 

diskriminering på arbetsplatsen och de problem som hanteras är väldigt direkt mot kvinnor av 

anledning av könstillhörighet.  

                                                                                                                                                                                     
62 Ibid 266. Detta stycke hanteras väldigt begränsat. Kan även finnas antydelesr genomgående i hela 
utredningen.  
63 Ibid 32.  
64 SOU 1992:96 70-74, 136-155 
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Från vad vi kan se från andra statliga utredningar är denne fokus väldig genomgående i den 

här tidsperioden och är inte ett undantag för en utredning, utan fokusen sträcker sig över hela 

den politiska kunskapsinsamlingen där större delen av utredningar som inriktar sig på 

diskrimineringsarbete eller jämställdhetsarbete fokuseras på kvinnor och kvinnors löner 

jämfört med män.  

Ansvaret för diskrimineringens lösningar ställs upp på två sätt, det lagliga arbetet och det 

praktiska arbetet. JO förväntas hålla uppe lagarna som ställs fram av staten men aktivt 

jämställdhetsarbete inom kommuner, företag eller intuitioner är inte prevalent. Ansvaret läggs 

då först i statliga händer för att säkerställa ett lagligt underlag för JOs praktiska arbete. Någon 

skuld för diskriminering, i mån av institutioner eller sektorer av arbetsmarknaden är inte 

närvarande i någon signifikant utsträckning i någon av utredningarna som hanterar det 

tidigare 90-talet även om man tar hänsyn till de förslag som läggs fram. Man skulle kunna 

argumentera att det finns en statlig skuldbeläggning men statens ses främst som 

ansvarstagandena i utredningarnas förslag.  

Det intressanta här är då lösningarna som presenteras i dess utredningar, såsom 

förändringarna till jämställdhetslagen, dess tillämpning och utvecklingen av JO. Förutom 

detta föreslås en separat lag mot etnisk diskriminering som skulle följa i liknande spår av 

Jämställdhetslagen och utveckla diskrimineringsombudsmannen, DO. Vad man ser här 

bekräftar det tidigare i analysen. Det är en fokus på kvinnor, och ansvaret är väldigt generellt. 

Det praktiska arbetet faller till JO och DO respektive i båda fallen, med minimalt ansvar inom 

institutioner eller företag. Här ser man också att ingen skuld hanteras, utan hela problemet 

med diskriminering skickas över till ombudsmän. Det slutar vara statens ”fel” då staten satt 

ombudsmän på problemet men staten tar heller inte ansvar utöver lagförslag, lagändringar och 

bidrag till Jo och DO.  

Det svarar även på andra frågor som ställdes i uppsatsens början. Vad vi ser från detta är att 

de lösningarna som prioriteras är just lösningarna om ombudsmän, då dessa tar upp en större 

del av utredningarnas förslag, och större delen av arbetet flyttas ändå till JOs och Dos 

ansvarsområden. Lagförslag och lagändringar existerar, men bleknar i jämförelse. I detaljnivå 

är det lönediskussioner som diskuteras, vilket reflekterar den fokus på kvinnor som 

utredningarna har. Näst signifikanta lösning som prioriteras är tillämpningen av redan 

existerande lagar, men även detta faller under det generella ansvarsområdet av JO och DO.  
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Vad man kan se från hur man diskuterar utanförskap, eller 90-talets motsvarighet, är att det 

diskuteras på ett väldigt specifikt sätt. Utanförskap i relation till kön och etnicitet diskuteras, 

men inte könsidentitet, funktionshindring, sexualitet eller religion. Dessa former av 

utanförskap diskuteras hellre i andra termer och i andra analytiska sammanhang om de ens 

diskuteras alls. Hur utanförskap skapas från indirekt diskriminering diskuteras som en 

möjlighet, och dess konsekvenser hanteras såsom en satsning att minska löneskillnader mellan 

arbetssektorer, men detta reflekteras inte i själva förslagen som presenteras.  

Som vi också ses i genomgången fokuserar större delen av utredningarna just på frågan om 

löner och diskriminering, med ett milt undantag i frågan om etnisk diskriminering.  

3.2 2005 

Detta hamnar i kontrast till diskussion angående strukturell diskriminering som tar upp en 

mycket större del av diskussionen i denna utredning. I Osynliga väggar diskuteras detta 

begreppet flitig med flera exempel på hur det interagerar med utanförskap. Vad man ser här är 

att även om specifika former av diskriminering diskuteras separat diskuteras fortfarande 

resultaten av diskriminering som ett interaktivt förtryck. Det är på detta sätt som utredningen 

är intersektionell. Dock sätts inte detta perspektiv i relation till något alternativ. Själva 

diskrimineringsbilden som läggs fram under utredningens gång sätts heller inte emot något 

större. Ansvaret diskuteras inte i en större utsträckning, utan här diskuteras mer skuld. Detta 

skiljer sig från de tidigare utredningarna.  

Var fokusen i denna utredning ligger är inte lika uppenbart som tidigare, men inte svårt att 

slutligen placera. Det är nyanlända, rasifierade invandrare som är den gruppen som diskuteras. 

Diskussion om kön är nästintill icke existerande, sexualitet och religion är inte heller 

representerade. Detta bekräftar den första hypotesen, att det är en större fokus på kvinnor 

1990. Detta reflekteras i de kontextualiserade utredningarna från samma tid där all signifikant 

diskussion hanterar etnisk diskriminering, med tillfälliga inslag av religions roll i skapandet 

av utanförskapet.  

Just det utanförskapet spelar också en mycket större roll än tidigare, något som stödjer vår 

tredje hypotes; Att etnicitet och religion inte är lika centralt 1990. Här beskrivs alla olika 

former av diskriminering, medveten diskriminering, indirekt diskriminering etc, sammanväva 

till att skapa just detta utanförskap. I relation till arbetsmarknaden visas detta med 

typexemplet om utanförskapet via anonymisering där bristande assistans kombinerat med 

andras direkta diskriminering ledde till den arbetssökande ”föll in i massan” trots sin 
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utbildning och arbetslivserfarenhet. Men trots försöket till en mer mångfacetterad syn på 

diskriminering är begreppet fortfarande väldigt specificerat och generaliseras sällan. En 

diskussion om hur strukturell diskriminering drabbar andra grupper än rasifierade nyanlända 

är begränsad som bäst.  

Ansvaret för lösningar reflekterar diskussionen, men är inte lika direkt. Konkreta lösningar 

presenteras inte som en signifikant del jämfört med presentationen av problemen. Det antyds 

dock att ett aktivt arbete mot diskriminering inom, till exempel, arbetsförmedlingen skulle 

kunna ha minskat en del av den diskriminering som upplevdes. Även diskussioner kring 

satsningar som når fel målgrupp diskuterar detta i relation till kommuner och små-statliga 

institutioner, snarare än staten som helhet. Från detta kan vi bekräfta vår andra hypotes; Att en 

större del av ansvaret faller på staten 1990.  

Från detta ser man att ansvaret lokaliseras till just mindre institutioner som antyds kunna 

hantera diskriminering med eget arbete inom den egna institutionen för att minska 

diskriminering. Även detta skiljer sig från de tidigare utredningarna där det ansvaret var så 

överhängande som möjligt. Bristen på konkreta lösningsförslag är uppenbar, men också detta 

kan bero på den lokaliserade naturen av utredningen. Att föreslå lösningar för en oändlig 

mäng kommuner och institutioner skulle inte lämpa sig för en statlig utredning vilket 

ytterligare cementerar var ansvaret lägger sig.  

3.3 Avslutande återkoppling till hypoteser.  

Vad vi kan se från denna analys är att en majoritet av hypoteserna ställda till uppsatsen kan 

bekräftas, men inte alla. Vi kan se, som H1, H2 och H3 påstår, att det är en större fokus på 

kvinnor 1990, att det läggs ett större ansvar på staten som helhet 1990 och att etnicitet och 

religion inte är lika viktigt 1990 som 2005. Dock är H4, att arbetsmarknaden är mer central 

1990 inte bekräftad. Diskussionen om löner är mer prevalent 1990, men diskussion om 

arbetsmöjligheter ökar under 2005. Fokusen inom arbetsmarknaden skiftar, men är 

fortfarande lika central.  

H5 påstår att utanförskap inte är lika viktigt 1990 som 2005, vilket vår analys också bekräftar. 

Diskussion om indirekt diskriminering och dess relation till skapandet av ett utanförskap ökar 

under 2005 jämfört med 1990. Men intressant nog är H6; att religion, utanförskap, sexualitet 

och etnicitet viktigare 2005 än 1990 delvis bekräftad. Diskussion om utanförskap och etnicitet 

ökar dramatiskt medan religion har en begränsad roll som bäst. Diskussioner om sexualitet 

hanteras inte alls. H7; att könsdiskriminering diskuteras mer som en separat 
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jämställdhetsfråga är också delvis bekräftad. Detta är definitivt fallet 2005, men inte lika 

mycket så 1990. Könsdiskriminering hanteras där som en lika giltig form av diskriminering, 

medan diskriminering verkar ha ökade kopplingar till etnicitet 2005 än 1990. Det är intressant 

hur detta interagerar med H8 som påstår att det är en större fokus på etnisk diskriminering 

över könsdiskriminering. Detta är också delvis bekräftat. 2005 är detta utan tvekan fallet, men 

1990 är rollerna omvända.  

Slutligen kan också H9; att utanförskap diskuteras främst i relation till etnisk diskriminering, 

bekräftas. Nästan all diskussion kring utanförskap kommer i relation till etnisk diskriminering, 

men även ofta i samband med annan form av diskriminering.  

4_Sammanfattande Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och förklara hur man har diskuterat 

diskriminering i arbetslivet i statliga utredningar, med två tidsperioder som jämförs.  

Vad vi ser är att diskussionen om diskriminering har skiftat dramatiskt efter bara 15 år. Från 

att ha hanterat väldigt specifika frågor om kvinnors roll i arbetet och kvinnors löner har 

diskussioner gått till att diskutera generella utanförskapsproblem med olika former av 

diskriminering som interagerar. Det syns att det har varit ett skifte till diskrimineringsfrågor 

som drabbar rasifierade medan andra frågor inte diskuteras om inte de knyts samman i en 

form av etnisk diskriminering och skapandet av ett utanförskap. 

Fokusen om var ansvaret ligger för att minska diskriminering i samhället har också minskat. 

Från att ha diskuterat hur överstatliga åtgärder som lagförslag och nationella ombud kan 

hjälpa faller 2005 istället ansvaret till individuella institutioner såsom arbetsförmedlingen 

eller enskilda kommuner. En gemensam faktor mellan dessa tidpunkter har varit fokusen på 

praxis och tillämpningen av redan existerande lagar, även om denna trend minskade under 

2005, där det istället var kommuner som skulle hantera statliga lagar i stället för regeringen.  

Detta resultat pekar mot en ökad kunskap om diskriminering, och om hur olika former av 

diskriminering kan interagera med varandra. Detta dock i en begränsad form, då frågor som 

rör specifika grupper inom minoriteter är något som saknas i en stor majoritet av 

utredningarna som presenterades och som helt saknar signifikant inom utredningarna. 

Fokusen hanterar hellre hur flera sorters diskriminering drabbar en minoritetsgrupp som 

helhet medan gruppen inom majoriteten ofta specificeras. Detta ses när kvinnor diskuteras 
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specifikt, men frågor som rör specifikt rasifierade kvinnor diskuteras sällan. Kvinnor och 

etnicitet diskuteras, men sällan tillsammans.  

Trots detta kan det märkas en starkare och mer direkt ton i den senare utredningen. Det är inte 

något opersonligt problem, utan det har direkta konsekvenser som skapas av specifika 

institutioner. Problemen specificeras, vilket underlättar intag av kunskap kring diskriminering, 

men bristen på lösningar gör att detta inte slår igenom till samma grad som tidigare 

utredningar. Det märks hur medvetenhet verkar viktigare än konkretiserade förslag, vilket 

antyder ett visst ansvar för institutioner och regeringen att skapa specifika lösningar inom 

deras specifika ansvarsområden. 

Men eftersom forskning kring detta är begränsad skulle förslag på framtida forskning vara 

undersökningar som lyfter skapandet av utanförskap under den här tiden. Utöver detta skulle 

forskning som hanterar en ytterligare mångfacetterad bild av diskriminering vara intressant. 

Hur har det ökade intresset av diskrimineringshantering påverkat människor som drabbas av 

flera olika sorters av diskriminering? Hur har det praktiska arbetet översatts från statliga 

utredningar angående diskriminering till förändringar i lagar, praktik i institutioner och för 

verkligheten av de som drabbas av diskrimineringen?  

Frågor som dessa skulle både gynna historisk analys av statligt sökande efter kunskap och öka 

den historiska kunskapen kring diskriminering i Svensk historia.  
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