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Abstract 

 

Indirect discrimination is one form of discrimination according to the Swedish 

diskrimineringslag (2008:567). This type of discrimination is a more abstract form 

than direct discrimination. The direct discrimination-form is the one where one 

person is intending to discriminate another person because of that person belong-

ing to a group protected against discrimination by the law. Indirect discrimination 

on the other hand is when one person is discriminated because of a policy or a rule 

that is not intending to be discriminating. This makes this form of discrimination 

much harder to see and make visible, that is because the intention is not needed. 

In this thesis the focus is indirect discrimination and how the state have a respon-

sibility to prevent that indirect discrimination occur. To make it easier to see the 

indirect discrimination and who is being subject for it, this thesis is using a struc-

tural discrimination theory to provide what is missing in the law. By using this 

theory, this thesis argue that the state is taking less responsibility and puts the re-

sponsibility on the single managers of institutions instead. The duty of the state is 

thereby hard to show and makes the law difficult to use from a structural discrim-

ination perspective.   
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1. Inledning 

 

Diskriminering är något som förekommer i olika former och definieras på olika 

sätt. Hur pass utbredd diskriminering är i det svenska samhället är svårt att säga 

då det råder brist på statistik inom ämnet.1 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

är den myndighet som har som uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen 

i Sverige. Myndigheten har undersökt hur många anmälningar som kommit in de 

senaste sju åren, och detta kan vi ta del av i DO:s rapport 2022:2 som beskriver 

statistik mellan åren 2015–2021.2 I rapporten beskrivs det hur antal anmälningar 

till DO har ökat från 2237 år 2015 till 5010 år 2021.3 Detta beskriver hur det skett 

en ökning i antal anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen de senaste sju 

åren. Av de fall som anmäldes till DO 2021 så var 3278 anmälningar om diskri-

minering.4 Detta innefattar samtliga diskrimineringsformer och särskiljer inte mel-

lan direkt och indirekt diskriminering. Den här uppsatsen kommer fokusera på den 

indirekta diskrimineringsformen, detta för att den särskiljer sig från den direkta 

och tycks vara svår att definiera. Ämnet för uppsatsen är också påverkat av hur 

Diskrimineringsombudsmannen i sin senaste rapport beskrivit svårigheten för 

anmälningar att vara helt förenliga med den juridiska bilden av diskriminering. I 

DO:s rapport 2022:2 beskrivs följande:  

Även för händelser i anmälningar om diskriminering som till synes uppfyll-

ler alla rekvisit krävs en utredning för att fastställa om händelsen utgör dis-

kriminering i lagens mening. De flesta av de anmälningar som ingår i sta-

tistiken har inte utretts. Statistiken inkluderar därmed händelser som inte 

skulle anses utgöra diskriminering vid en juridisk utredning.5 

Här beskrivs en problematik gällande rekvisiten i diskrimineringslagen och hur 

anmälningar inkommer till DO, samt hur den juridiska meningen av diskrimine-

ring faktiskt ser ut. I den här uppsatsen ska vi ta oss an frågor som rör detta. Vi 

ska särskilja på de två diskrimineringsformerna som utgör direkt och indirekt dis-

kriminering och lägga speciellt fokus på den indirekta formen. Detta kommer gö-

 
1 Diskrimineringsombudsmannen, Rapport 2021:1 Statistik 2015-2020. Sida 19.  
2 Diskrimineringsombudsmannen, Rapport 2022:2, Statistik 2015-2021. 
3 Ibid, sida 25. 
4 Ibid, sida 27. 
5 Ibid, citat från sida 21.  
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ras för att det finns en uttalad problematik gällande rekvisiten och lagen samt hur 

många fall som faktiskt utreds. Rätten att inte bli diskriminerad är en del av det 

människorättsarbete som Sverige åtagit sig då staten exempelvis ratificerat och 

inkorporerat den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) i svensk lag. Artikel 14 i 

EKMR6 beskriver ett förbud mot diskriminering vilket förstärker vikten av att 

reda ut hur den svenska staten arbetar med att motverka diskriminering. Den här 

uppsatsen kommer reda ut hur den svenska diskrimineringslagen förhåller sig till 

indirekt diskriminering och vilka svårigheter som implementeringsarbetet kan ha 

utifrån lagen.  

 

  

 
6 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande friheterna, artikel 14. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur och om diskrimineringslagen förmår 

adressera indirekt diskriminering. Med adressera menas att förstå vad statens plikt 

att motverka diskriminering betyder. Detta kommer göras genom att undersöka 

diskrimineringslagen genom att använda en strukturell diskrimineringsansats. 

 

1.2 Frågeställningar  

Hur ser plikten ut för staten att tillförsäkra att indirekt diskriminering inte sker? 

Är den del av diskrimineringslagen som berör indirekt diskriminering problema-

tisk och svår att implementera?  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens disposition presenteras i denna del och är utformad på ett sätt som ska 

underlätta förståelsen för problematiken med den indirekta diskrimineringsfor-

men. Problemformuleringen för uppsatsen presenterades i inledningen, vidare 

förklaras också syfte och frågeställningar i det första kapitlet. Efter det kommer en 

metodologisk reflektion i andra kapitlet samt en materialbeskrivning över vad som 

utgör empirin för uppsatsen. Vidare i tredje kapitlet presenteras teorin och den 

strukturella diskrimineringsansatsen. Här exemplifieras också den direkta och 

indirekta diskrimineringsformen för att också relatera till Iris Marion Youngs teori 

om förtryck. I det fjärde kapitlet presenteras tidigare forskning och det aktuella 

forskningsläget i det fält som uppsatsens skrivs inom. I femte kapitlet beskrivs en 

kort bakgrund till diskrimineringslagen och begreppen direkt och indirekt diskri-

minering förklaras ytterligare inför den kommande analysen. Det sjätte kapitlet 

rymmer uppsatsens analys och här tas det upp olika faktorer som blir intressanta 

för att uppfylla uppsatsens syfte och ge en grund till frågeställningarna. Den av-

slutande diskussionen är uppsatsens sjunde och sista kapitel, här sammanställs 

analysen och uppsatsens frågeställningar besvaras. I den sista delen av uppsatsen 

ryms en förteckning av de referenser som använts genom uppsatsen. 
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2. Metodologisk reflektion 

 

Den metodologiska ansatsen bygger på en kritisk idéanalys. Detta för att det är 

idéerna om den indirekta diskrimineringen i lagtexten som är fokus för analys. 

Den kritiska idéanalysen öppnar upp för att kunna genomföra en kritisk gransk-

ning av ett material samt genomföra en prövning om olika argument håller eller 

inte.7 Detta gör att analysmetoden skapar stor frihet för forskaren, då syftet för 

studien blir avgörande för hur materialet granskas. Genom att använda denna ana-

lysmetod kommer materialet kunna analyseras utifrån uppsatsens teori på ett öp-

pet och inkluderande sätt. På så sätt öppnas det upp för analysen och granskningen 

av den svenska diskrimineringslagen, och den idékritiska metoden blir ett vägle-

dande verktyg för att kunna besvara frågeställningarna. Då syftet med uppsatsen 

är att undersöka huruvida den del av diskrimineringslagen som berör indirekt dis-

kriminering blir problematisk och svår att implementera samt att undersöka hur 

statens plikt att motverka indirekt diskriminering ser ut så blir detta tillvägagångs-

sätt mycket användbart. I analysen kommer de olika delarna samman och empirin 

presenteras kritiskt ur det strukturella diskrimineringsperspektivet. Genom att 

göra på detta sätt läggs en grund för att slutligen vrida och vända på slutsatserna 

av analysen i den avslutande diskussionen.  

Uppsatsens metod har valts utifrån att det kompletterar materialet och underlättar 

för en analys av lagtext. Då detta är en teoretisk uppsats som granskar en lagtext 

blir analysmetoden ett sätt att öppna upp för en mer fri analys. Detta sätt att arbeta 

har gett uppsatsen plats för att använda den teori som är bäst lämpad för att kunna 

besvara frågeställningarna och slutligen uppfylla syftet. På så sätt har designen på 

studien präglats av att komplettera en analys av lagtext och anpassa sig till en kri-

tisk granskning av den svenska statens diskrimineringsarbete. 

 

 
7 Bergström, Göran och Svärd, Per-Anders i Boréus, Kristina och Bergström, Görans antologi 

Textens mening och makt (2018) sida 143. 
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2.1 Material 

Den här uppsatsen kommer granska den svenska diskrimineringslagen8. Lagen 

kommer fungera som uppsatsens utgångspunkt samtidigt som annat material som 

berör diskrimineringslagen också kommer att diskuteras. Med andra material me-

nas exempelvis Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Genom att 

använda sig av en lagtext som empiri öppnas en diskussion om juridiska texter 

upp. Det blir också ett verktyg för att förstå politik och hur den svenska staten 

opererar och tar ansvar gentemot befolkningen. Då den här uppsatsen skrivs inom 

ramen för mänskliga rättigheter blir diskrimineringslagen mycket relevant att 

granska. Genom lagtexten formuleras den plikt som staten har gentemot den 

svenska befolkningen. I en granskning av denna lagtext kan vi på så sätt komma 

åt viktiga bestämmelser som avgör huruvida diskriminering artikuleras utifrån den 

svenska statens perspektiv. På så sätt kan vi få större klarhet i hur den svenska 

statens plikt att motverka indirekt diskriminering ser ut.  

 

 
8 Diskrimineringslag (2008:567) 
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3. Teori 

 

Detta avsnitt kommer presentera den teoretiska ansats som uppsatsen bygger på. 

Först kommer det redogöras för hur den här uppsatsen ser på diskriminering i stort 

samt sociala grupper och Youngs förtryck-teori. Vidare beskrivs hur uppsatsen 

förstår begreppen direkt och indirekt diskriminering. Slutligen kommer den struk-

turella diskrimineringsansatsen presenteras och förklaras. 

 

3.1 Sociala grupper och five faces of oppression 

Diskriminering är ett omtvistat begrepp, dels för att det är svårt att definiera, dels 

för att det är svårt att reglera. I den här uppsatsen undersöks hur indirekt diskrimi-

nering får plats i diskrimineringslagen och för att göra det måste det först redas ut 

vad de olika begreppen innebär och hur den här uppsatsen ska använda teori för 

att angripa problemet.  

Diskriminering kan som sagt vara svårt att definiera, men det är särskilt viktigt att 

göra det i detta fall, då begreppet kommer brytas ned ytterligare i olika kategorier. 

Den här uppsatsen ser diskriminering som ett negativt särskiljande mellan olika 

grupper. Detta då grupptillhörigheter har stort avgörande i om en person skyddas 

av diskrimineringslagen eller inte. Diskrimineringslagen omfattar ett skydd mot 

diskriminering för personer som missgynnats på grund av kön, könsöverskridande 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är dessa grunder som avgör 

om en person kan ha blivit utsatt för diskriminering eller inte. Således blir grupp-

tillhörigheten den avgörande aspekten för om en person kan bli diskriminerad 

enligt den svenska diskrimineringslagen. Vidare blir grupptillhörighet det mest 

fundamentala för att diskriminering ens är något som kan förekomma. Detta är 

något som kommer utvecklas i uppsatsens analys, där också kontexten får stort 

avgörande i om något ses som diskriminering eller inte. Med det vill sägas att 

grupper präglar diskrimineringslagen starkt, men att det också handlar om 

huruvida ens grupptillhörighet blivit grund för ett missgynnande som inte skulle 

ske i en jämförelse med en person med annan grupptillhörighet. 
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Vad är då grupper och hur ser den här uppsatsen på grupper? Iris Marion Young9 

har utvecklat en teori som kallas ”five faces of oppression” som beskriver hur 

förtryck mot sociala grupper kan delas in i fem olika kategorier. Denna uppsats 

har inspirerats av Youngs teori när det kommer till synen på sociala grupper, samt 

synen på förtryck och hur det påverkar olika grupper. Young menar på att sociala 

grupper skapas genom olika sociala processer som skiljer en grupp från en annan. 

Detta särskiljande mellan grupper sker när några identifierar sig med varandra 

samtidigt som de särskiljer sig från andra. På detta sätt blir identitet i största fokus 

för att en grupp ska kunna skapas. Men Young menar också på att alla som tillhör 

en grupp inte heller är lika, utan att en person kan ha flera grupptillhörigheter. På 

så vis är inte sociala grupper homogena. Med detta perspektiv blir det lättare att 

analysera grupper, och det ger en förståelse för hur indirekt diskriminering kan 

synliggöras.  

För att kunna synliggöra förtrycket som vissa grupper upplever så har Young 

skapat fem kategorier. Youngs fem perspektiv som alla förutsätter förtryck är; 

exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism och violence. 

Med dessa kategorier visas förtryck på olika sätt. De kategorier som blir relevanta 

för denna uppsats är marginalization, powerlessness och cultural imperialism. 

Dessa förutsätter alla tre hur grupper hamnar i ett utanförskap beroende på deras 

identitet och i huvudsak vilken identitet andra tillskriver dem. Detta blir relevant 

för indirekt diskriminering, då det i huvudsak handlar om hur människor har olika 

förutsättningar att leva upp till samhällets kriterier för att få tillhöra normen och 

att inte bli uteslutna från samhället på grund av strukturella förutsättningar. Med 

Youngs begrepp marginalization så kan grupper som inte får möjlighet att ta sig in 

i på arbetsmarknaden synliggöras, då de inte lever upp till den norm som arbetsgi-

vare har när arbetstagare ska anställas. Powerlessness hjälper oss att synliggöra de 

grupper som inte har mandat nog att påverka sin situation och är i prekära arbets-

förhållanden samt i beroendeställning till priviligierade grupper. Cultural imperi-

alism hjälper oss slutligen att synliggöra ett ”vi och dem” perspektiv, där en social 

grupp blir markerad som den andra i förhållande till en mer priviligierad grupp i 

samhället. Young beskriver att de grupper som faller för cultural imperalism som 

förtryck ofta blir stämplade med olika stereotyper som också stärker förhållandet 
 

9 Young, Iris Marion, Justice and the politics of difference (2011) Kapitel 2 “Five faces of oppres-

sion”. 
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med strukturell och indirekt diskriminering. På så sätt hjälper Youngs perspektiv 

oss att kunna synliggöra hur den strukturella diskrimineringen verkar och slutligen 

hur detta påverkar den indirekta diskrimineringsformen.   

Vidare kan vi gå tillbaka till grundbegreppet diskriminering. Det finns forskare 

som Segev Re’em10 som beskriver hur diskriminering är ett neutralt begrepp som 

kan ses både vara laddat som positivt och negativt. Detta skiljer sig från den här 

uppsatsen. Uppsatsen kommer till skillnad från Re’em att tolka diskriminering 

som ett negativt särbehandlande mellan människor och grupper. Detta då diskri-

minering ses som en orättvisa. Diskriminering blir ett uttryck för orättvis behand-

ling av människor. Fransson och Norberg beskriver hur diskriminering kan ses 

som ett hinder för rättvisa. För att ett samhälle ska ses som rättvist bör alla männi-

skor ses som lika, och att det i grunden handlar om människovärdet.11 Ses alla 

människor som lika värda bör de inte heller ha olika förutsättningar i livet. Men 

rättvisa har också med lika möjligheter att göra. Ifall rättvisa är en beskrivning av 

att människor bör ha lika rättigheter och möjligheter så förutsätter det att männi-

skor blir behandlade på ett sätt som inte negativt särbehandlar de från andra. Här 

kan vi också se hur Youngs teori om ”five faces of oppression” blir aktuell. Då 

Youngs kategorier beskriver olika förutsättningar för förtryck blir de också förut-

sättningar för orättvisa mot olika sociala grupper. På så sätt blir diskriminering ett 

hinder för rättvisa då det förutsätter ett förtryck mot människor tillhörande vissa 

sociala grupper.  

 

3.2 Direkt och Indirekt diskriminering 

 

Orättvisor kan se ut på olika sätt, och när vi här har konstaterat att diskriminering 

är ett hinder för rättvisa så ger det utrymme för att kategorisera diskriminering 

vidare. Diskriminering kommer härmed att delas in i direkt och indirekt diskrimi-

nering. Detta för att dessa två är förekommande i diskrimineringslagen och viktiga 

 
10 Segev, Re’em. General versus special theories of discrimination. Journal of moral philosophy 

(2021), 
11 Susanne Fransson och Per Norberg, Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga 

rättigheter (2017) sida 34. 
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att förstå i ett sammanhang där lagtext möter verklighet och skapar olika förut-

sättningar för olika grupper.  

Direkt diskriminering är ett begrepp som betonar intentionen bakom ett hand-

lande. Ifall en person diskriminerar en annan direkt betyder det att personen me-

nar på att diskriminera med flit, alltså negativt särbehandla en person från en an-

nan. Det handlar i huvudsak om ett missgynnande beroende på om en person till-

hör en grupp skyddad i diskrimineringslagen, och detta skiljer diskriminering från 

andra former av kränkningar som exempelvis kränkande särbehandling. Ett exem-

pel på direkt diskriminering skulle vara om en arbetsgivare ska anställa en person 

men väljer att inte intervjua någon på grund av att personen skulle vara för gam-

mal i arbetsgivarens ögon i ett sammanhang där ålder inte spelar roll för tjänsten. 

På så sätt kan vi se hur en person blir direkt diskriminerad genom att bli negativt 

särbehandlad på grund av sin ålder, när det gäller en tjänst där ålder inte har på-

verkan på arbetsförmågan. Direkt diskriminering kan förekomma både mot en 

enskild person och en grupp då det viktiga är intentionen bakom ett handlande. 

Menar en person att negativt särbehandla en annan utifrån grunder som är helt 

irrelevanta så kan det beskrivas som direkt diskriminering.  

Indirekt diskriminering gäller till skillnad från direkt diskriminering när någon blir 

negativt särbehandlad på grund av någon slags praktik som inte är menad att vara 

särbehandlande eller missgynnande för olika social grupper. Det kan handla om 

en bestämmelse, praxis eller regel som negativt särbehandlar en person eller en 

grupp utan intention, men i slutände får negativa konsekvenser för den diskrimi-

nerade. Det kan vara svårare att synliggöra än den direkta diskrimineringen då det 

är beroende av olika praktiker och inte en persons intention. Ett exempel på hur 

indirekt diskriminering kan se ut är när en arbetsgivare skriver en jobbannons och 

väljer att sätta en åldersgräns då intentionen är att det kan vara jobbigt att arbeta 

med ett visst yrke när en person nått en viss ålder, men att det inte behöver vara en 

negativ påverkan och personer i en viss åldersgrupp inte har möjligheten att an-

söka om tjänsten från första början. Det handlar då i stället om hur sociala prakti-

ker påverkar olika handlingar. Det behöver inte vara med uppsåt att diskriminera, 

men diskriminering sker trots att intentionen var det motsatta. Indirekt diskrimine-

ring kan på så sätt synliggöras genom fördomar, stereotyper och olika strukturer 

som på olika sätt genomsyrar samhället. Indirekt diskriminering kan utfärdas av 
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en regel eller praktik och riktas både mot en individ eller en hel grupp. Det är si-

tuationen som avgör vem som blir påverkad och denna form av diskriminering 

blir kontextburen då det krävs tolkning för att avgöra vad och när indirekt diskri-

minering sker.  

Vikten av att tydliggöra dessa två begrepp är stor. Det är viktigt att synliggöra hur 

intentionen är det som avgör huruvida något kan ses som direkt eller indirekt dis-

kriminering. Och för att förtydliga ännu en gång så handlar det om identitet och 

grupptillhörighet när en person utsätts för diskriminerande handlingar.  

 

3.3 Strukturell diskrimineringsansats 

 

Den här uppsatsen använder sig av en strukturell diskrimineringsansats i kombi-

nation med Youngs ”five faces of oppression”. Som beskrivits ovan i stycket om 

indirekt diskriminering har strukturer en viktig roll i hur denna form av diskrimi-

nering kan förstås. Denna del av teorin är inspirerad av Tom R. Burns12 som be-

skriver hur vi kan se på diskriminering utifrån ett strukturellt perspektiv och syn-

liggöra hur olika maktpositioner och praktiker skapar rum för diskriminering. 

Burns har konstruerat en modell som beskriver hur strukturell diskriminering är 

uppbyggd av två komponenter; institutionell diskriminering och kulturell diskri-

minering.13 Burns beskriver här institutionell diskriminering som den form som 

förekommer inom institutioner, och för den här uppsatsens syfte blir då rättsvä-

sendet, beslutsfattare och lagar i fokus. Det blir viktigt att försöka se hur de olika 

formerna tillsammans konstituerar strukturell diskriminering också samverkar 

genom ett reproducerande av strukturer i samhället. Institutionell diskriminering 

förekommer när olika institutioner och personer i maktposition inom institution-

erna agerar och praktiserar sitt arbete och sina attityder på ett visst sätt så inte alla 

människor får samma förutsättningar vid institutionerna. Praktikerna skapar ett 

särskiljande mellan människor vilket slutligen skapar olika livsvillkor hos den 

som blir diskriminerad. Detta är något viktigt för den strukturella diskriminerings-

ansatsen, ansatsen lägger betoning i att det inte behöver vara individer som agerar 

 
12 Burns, Tom R. Institutionell diskriminering: Makt, kultur och kontroll över invandrares 

livsvillkor (2005) 
13 Ibid, sida 1. 
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diskriminerande utan att det är själva arbetet och de olika praktikerna som institut-

ioner reproducerar som blir till diskriminerande konsekvenser.14 Detta är något 

som vi också ser i den indirekta diskrimineringen, som här kan ses fylla i en lucka 

i modellen. Genom att se hur den institutionella diskrimineringen konstitueras av 

diskrimerande praktiker så kan vi lättare förstå hur den indirekta diskrimineringen 

kan uppkomma. Här kompletterar ”five faces of oppression” och Strukturell dis-

kriminering varandra på ett användbart sätt. Genom att praktikerna skapar ett sär-

skiljande mellan människor så kan vi synliggöra ett tidigare osynligt förtryck mot 

olika sociala grupper. 

Den andra komponenten för Burns modell av strukturell diskriminering består av 

kulturell diskriminering, som Burns definierar som praktiker som gör skillnad på 

människor på grund av olika kulturella aspekter.15 Det kan handla om ett kategori-

serande eller särskiljande av människor som gör att ett ”vi och dem” uppstår. Det 

handlar om hur majoritetssamhället skapar olika positioner för de som är med-

lemmar av majoriteten och de som tilldelas en position av ”den andre”. Detta blir 

då vidare en viktig komponent i förståelsen för hur indirekt diskriminering blir 

till. Den kulturella diskrimineringen synliggör de sociala processer som ger rum 

för diskriminering när en person inte följer de rådande normerna inom en specifik 

sfär. Här kan vi se tillbaka på exemplet på indirekt diskriminering och se hur 

normer påverkar beslut som omedvetet blir till diskriminerande praktiker. Det kan 

här handla om fördomar, marginalisering och stereotyper som skapar ojämlika 

livsvillkor för de grupper som inte anses tillhöra majoritetssamhället.16 Kulturell 

diskriminering i samband med institutionell diskriminering kan tillsammans ses 

som strukturell diskriminering.  

Genom att se institutionell diskriminering i ett sammanhang med normer och vär-

deringar blir kulturell diskriminering ett viktigt tillskott. Den strukturella diskri-

mineringsansatsen hjälper till att synliggöra när diskriminering har blivit ett fak-

tum genom dolda mekanismer som blir till skadliga praktiker för olika grupper i 

samhället. För den här uppsatsen blir den strukturella diskrimineringsansatsen 

hjälpsam i ett försök att reda ut huruvida diskrimineringslagen ger indirekt dis-

kriminering plats i lagen. För att analysera lagen blir ansatsen ett teoretiskt hjälp-

 
14 Ibid, sida 7. 
15 Burns (2005) sida 1. 
16 Ibid, sida 3. 
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medel som finns där som ryggraden i analysen i syfte att synliggöra den indirekta 

diskrimineringen i ljus av diskrimineringslagen. Det blir också ett bra verktyg i 

analysen av statens plikt att motverka diskriminering. Som den här uppsatsen ser 

på det och använder strukturell diskriminering så är det underbyggt av de två 

komponenterna institutionell och kulturell diskriminering med kompletterande 

bidrag av de direkta och indirekta diskrimineringsformerna. Begreppen ger möj-

lighet att bryta ner den strukturella diskrimineringen i mindre beståndsdelar för att 

kunna skapa en djupare analys. Den här uppsatsen förstår strukturell diskrimine-

ring som ett hinder för mänskliga rättigheter och allas lika värde.
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4. Tidigare forskning 

 

Diskriminering kan ses som både ett juridiskt och ett moraliskt problem. Genom 

att uppmärksamma att det finns problem med diskrimineringslagen kan vi se hur 

det skapas en distans mellan den juridiska nivån och den moraliska. Genom att till 

en början definiera det moraliska problemet blir det sedan lättare att applicera det 

på det juridiska problemet. För att kunna skaffa sig en förståelse för hur vi kan 

lagstifta om diskriminering måste vi till en början definiera vad diskriminering 

faktiskt är. För att en lagstiftning ska vara verksam och effektiv är det viktigt att 

den också har en samförståelse med det moraliska problemet. Det blir en fråga om 

rättvisa och vem som har rätt till att inte bli diskriminerad. Detta är något som vi 

kan hitta i tidigare forskning. Genom att se vad tidigare forskare inom fältet för 

diskriminering och diskrimineringslagen har diskuterat kan vi där hitta en ut-

gångspunkt för denna uppsats.  

Lena Halldenius har skrivit om detta, hon beskriver hur det tycks finnas en pro-

blematik mellan det moraliska och juridiska problemet.17 Halldenius beskriver 

diskriminering ur ett normativt perspektiv, när en handling blir märkt som diskri-

minering så blir det automatiskt en handling av orättvisa.18 Detta är något som har 

stor betydelse för den här uppsatsen. Genom att se diskriminering som ett hinder 

för rättvisa blir fokus automatiskt riktat mot ett rättvise-perspektiv. Relationen 

mellan diskriminering och rättvisa är av stor vikt för att förstå hur lagen också 

fungerar. Halldenius artikel belyser vikten av att undersöka relationen mellan den 

moraliska definitionen av diskriminering och hur den relaterar till den lagliga di-

mensionen av problemet. Därför blir det viktigt att redogöra för vad diskrimine-

ring är innan en analys av lagen kan ske eller ens blir möjlig.  

Frågan är då egentligen vad diskriminering är och hur det används? Detta är något 

omdiskuterat och flera forskare har gjort försök till att göra definitioner av be-

greppet. Problemet med hur vi ska definiera begreppet kan tyckas bottnas i att vi 

inte är överens huruvida det endast har en negativ betydelse. Detta är mycket vik-

 
17 Halldenius, Lena. Dissecting Discrimination i Cambridge Quarterly of healthcare ethics (2005) 

14. 
18 Ibid, sida 456. 
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tigt för att överhuvudtaget kunna föra definitionen vidare i en lagtext. I den 

svenska diskrimineringslagen talas det om att diskriminering missgynnar någon 

av en viss grupptillhörighet.19 Detta är intressant då lagen laddar begreppet med 

en negativ definition. Detta för oss vidare till nästa del av forskningsöversikten. 

Professorn Re’em Segev diskuterar det moraliska problem som präglar diskrimi-

nering och hur det ofta ses som något negativt, men att diskriminering inte alltid 

behöver vara så simpelt.20 Genom att se på diskriminering som något kontextuellt 

och föränderligt blir det tydligt att det finns stora hålrum i begreppet enligt forska-

ren. Det är viktigt att ha detta med sig då en mer konkret definition ger en mer 

snäv lag, medan en bredare definition öppnar upp för större tolkningsutrymme. 

Dock är det så att lagen har som syfte att peka ut de tillfällen som en person miss-

gynnats av diskriminering, och därför ger inte den här uppsatsen plats för att dis-

kutera huruvida en positiv gren av diskriminering skulle vara aktuell. Dock är det 

intressant att denna diskussion finns och viktigt att ha med sig att begreppet är 

definierat på olika sätt av olika forskare. 

Vidare är Professorn Hans-Ingvar Roths bok om diskriminering21 ett intressant 

tillägg i forskningsöversikten. Roths bok kom ut år 2008, samma år som det be-

slutades om den nya diskrimineringslagen, vilket kan ses som ett positivt tillägg 

för uppsatsen, men det är också viktigt att ha i åtanke att tidsaspekten spelar stor 

roll. Just diskrimineringslagen är föränderlig22 och har reviderats ett flertal gånger 

efter att Roths bok publicerats. Dock ligger det intressanta för denna uppsats i 

huruvida Roth definierar diskriminering. Roth beskriver diskriminering som ”[…] 

diskriminering kan således förstås som ett negativt särbehandlande utifrån mora-

liskt irrelevanta egenskaper”.23 Roths definition av begreppet beskriver att det ska 

förekomma ett negativt särbehandlande mellan människor. Roth har alltså valt att 

göra ett ställningstagande med begreppet negativt i definitionen, till skillnad från 

Segev som håller definitionen öppen även för positiv särskiljning mellan männi-

skor. Det finns här en diskussion om hur vi kan definiera begreppet diskrimine-

ring. Vi kan med hjälp av översikten urskönja en diskussion mellan olika förfat-

 
19 Diskrimineringslag (2008:567) första kapitlet §4.  
20 Segev, Re’em. General versus special theories of discrimination. Journal of moral philosophy 

(2021), sida 271. 
21 Roth, Hans-Ingvar. Diskriminering (2008) 
22 Fransson och Norberg (2017) sida 9. 
23 Roth (2008) citat på sida 11. 



19 

 

tare där det ses mycket olika på begreppet. Det är detta som gör just den här upp-

satsen relevant, då det finns en fråga i hur relevant diskrimineringslagen är, och 

hur det ses på diskriminering. Genom att ta ett första steg och bekanta sig med den 

tidigare forskningen inom ämnet blir det tydligt att det finns en pågående debatt 

och att diskriminering är något värt att undersöka, och i detta fall specifikt struktu-

rell diskriminering. För det intressanta blir då hur vi kan lagstifta när vi har så 

skilda förståelser på vad diskriminering är.  

Slutligen har det varit svårt att hitta forskning som relaterar exakt till det fält som 

denna uppsats hamnar inom. Just det denna uppsats har med fokus på indirekt 

diskriminering ur ett strukturellt perspektiv är svårt att finna i tidigare forskning. 

Det finns bitar av det i fler olika artiklar men inte exakt vad denna uppsats under-

söker. Möjligtvis gör detta uppsatsen mer relevant. Tarunabh Khaitan som är do-

cent i juridik beskriver den debatt som sker mellan lagstiftning gällande direkt och 

indirekt diskriminering.24 Khaitan beskriver hur det finns en problematik gällande 

de olika formerna av diskriminering och att det skiljer sig stater emellan hur de 

valt att gå till väga gällande diskrimineringslagstiftning. Detta är något som ger en 

tydlighet för denna uppsats då det finns en svårighet gällande indirekt diskrimine-

ring och att detta är både ett moraliskt och juridiskt problem som behövs undersö-

kas vidare. Att då ta utgångspunkt i Khaitans diskussion om de olika formerna av 

diskriminering gör att denna uppsats fyller en lucka som tidigare saknats. Genom 

att diskutera hur den indirekta diskrimineringsformen får utrymme i den svenska 

diskrimineringslagen samt hur den svenska statens plikt ser ut så skapas nya in-

gångar i forskningsfältet. Genom att genomföra denna studie fylls tidigare fråge-

tecken om statens plikt att motverka diskriminering och sociala grupper som är 

förtryckta och strukturellt diskriminerade blir uppmärksammade.  

 

 
24 Khaitan, Tarunabh. Indirect discrimination. Melbourne legal studies research paper series no. 

854. (2018) 
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5. Bakgrund 

 

Den 6 mars 2008 lämnade regeringen in proposition 2007/08:95 Ett starkare 

skydd mot diskriminering.25 I denna proposition föreslogs bland annat att diskri-

mineringslagen ska innehålla fler diskrimineringsgrunder än vad som tidigare 

funnits, men också att de ska slås samman i en och samma lag. Förslaget om att 

utöka skyddet mot diskriminering blir till slut till en ny lag. Detta beslutas om i 

riksdagen den 4 juni 2008.26 Den 1 januari 2009 fördes den nya lagen in med sju 

diskrimineringsgrunder.27 Dessa grunder är kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-

ning, sexuell läggning och ålder.28 Grunderna för könsöverskridande identitet eller 

uttryck och ålder blev tillsatta i den nya lagen och var alltså inte grund för diskri-

minering enligt svensk lag före 2009. Den nya lagen skyddar alltså fler grupper 

från diskriminering, och i stället för flera ombudsmän som tidigare, finns nu en 

myndighet som ska tillse alla diskrimineringsgrunder. Myndigheteten som arbetar 

med dessa frågor heter Diskrimineringsombudsmannen (DO) och syftar till att 

tillgodose att diskrimineringslagen åtföljs.  

Lagen består av två varianter av diskriminering, direkt och indirekt diskrimine-

ring. Dessa två avgör hur en person har blivit diskriminerad, om det antingen är 

direkt eller indirekt. Den direkta diskrimineringen beskrivs på följande sätt i dis-

krimineringslagen:  

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämför-

bar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.29 

 
25 Proposition 2007/08:95 från Sveriges regering. Ett starkare skydd mot diskriminering. 

https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/9992e1e8bedd4019aaa6a9e8565f778b/ett-

starkare-skydd-mot-diskriminering-prop.-20070895  
26 Sveriges riksdag https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-

skydd-mot-diskriminering_GV01AU7 hämtad 1/4-2022 
27 Swanstein, Filippa och Henrikz, Karin. Diskrimineringslagen – från princip till praktik (2021) 

sida 26. 
28 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet 1§. 
29 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 4§, punkt 1.  

https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/9992e1e8bedd4019aaa6a9e8565f778b/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering-prop.-20070895
https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/9992e1e8bedd4019aaa6a9e8565f778b/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering-prop.-20070895
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering_GV01AU7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-skydd-mot-diskriminering_GV01AU7
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Swanstein och Henrikz beskriver hur huvudregeln för direkt diskriminering enligt 

lagen är uppbyggd av tre rekvisit, dessa är missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband.30 Med det menas vad som är de juridiska villkoren i lagen som 

blir viktiga att urskönja för att bevisa att direkt diskriminering har ägt rum. Vidare 

när det gäller indirekt diskriminering så beskrivs lagen enligt följande:  

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en be-

stämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 

att uppnå syftet.31 

Här beskriver Swanstein och Henrikz att tre rekvisit blir aktuella, för indirekt dis-

kriminering är det särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.32 

Rekvisiten skiljer sig åt mellan de två olika varianterna av diskriminering. Indirekt 

diskriminering blir mer komplext då det inte handlar om en person som diskrimi-

nerar en annan med uppsåt, utan att det i stället gäller olika bestämmelser, krite-

rium eller förfaringssätt. Detta öppnar också upp för större tolkningsutrymme och 

därför lämnas plats för proportionalitetsprincipen.33 Åklagarmyndigheten förkla-

rar proportionalitetsprincipen på följande sätt: 

En rättssäkerhetsprincip som innebär att en myndighet inte får använda mer 

ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. En åtgärd 

får vidtas mot en person bara om skälen för åtgärden uppväger det besvär 

som åtgärden innebär för den som drabbas.34 

Med detta i åtanke blir det tydligt att den indirekta diskrimineringen är öppen för 

större tolkningsutrymme än vad den direkta diskrimineringen tycks vara. Det som 

också kan göra det hela mer komplext är det faktum att lagtexten lämnar utrymme 

för tolkning av huruvida bestämmelsen som potentiellt kan ses som diskrimine-

rande, inte behöver vara diskriminerande i de fall då den är berättigad. Med detta 

 
30 Swanstein och Henrikz (2021) sida 33. 
31 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 4§, punkt 2. 
32 Swanstein och Henrikz (2021) sida 35. 
33 Ibid, sida 36. 
34 Åklagarmyndigheten. Proportionalitetsprincipen 

https://www.aklagare.se/ordlista/p/proportionalitetsprincipen/   

https://www.aklagare.se/ordlista/p/proportionalitetsprincipen/
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sagt blir rekvisiten stort fokus när en analys av diskrimineringslagen ska ske. Ge-

nom att granska dessa blir det också tydligare vad som menas med lagen och för-

ståelsen för definitionerna ökar. Rekvisiten kommer diskuteras vidare i analysen, 

men med bakgrunden har vi en utgångspunkt för lagen och hur den faktiskt ser ut.  
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6. Analys 

 

Analysen kommer delas upp i fem delar. Dessa är; grunderna i diskrimineringsla-

gen, indirekt diskriminering och strukturell diskriminering, rekvisiten i definition-

en av indirekt diskriminering, åtgärder mot diskriminering och slutligen svårig-

heter med implementering och statens plikt. Genom att dela upp analysen på detta 

sätt så analyseras lagen utifrån statens plikt att motverka diskriminering. Vi kom-

mer börja från början med att se vilka sociala grupper som skyddas i lagen.  

 

6.1 Grunderna i diskrimineringslagen  

 

Den svenska diskrimineringslagen har varit mycket omdiskuterad. Den blev lag i 

Sverige den 1 januari 2009 och har sedan dess varit under ständig utveckling och 

under lupp för kritik. Den nya lagen gav med sig en stor förändring i det svenska 

systemet där bland annat Diskrimineringsombudsmannen (DO) blev en ny svensk 

myndighet med stort ansvar. I den nya lagen finns sju diskrimineringsgrunder 

vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder35.  

De sju diskrimineringsgrunderna beskrivs tydligare i Första kapitlet 5§ på följande 

vis:  

5 §   I denna lag avses med 

   1. kön: att någon är kvinna eller man, 

   2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig 

som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck 

för att tillhöra ett annat kön, 

   3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande, 

   4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmäss-

iga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 

eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 

uppstå, 

 
35 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 1§. 
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   5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, 

och 

   6. ålder: uppnådd levnadslängd. 

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön. 

Lag (2014:958).36 

Det är alltså på dessa grunder som lagen är uppbyggd. Det är endast dessa som 

kan vara grund för diskriminering och endast i de fall som lagen nämner är det 

möjligt att se situationer som diskriminering. Med dessa grunder för diskrimine-

ring kan vi förstå vilka sociala grupper som blir aktuella. Den svenska staten har 

alltså valt att de sociala grupper som identifieras med grunderna i diskriminerings-

lagen är utsatt för ett förtryck. Dessa är skyddade från diskriminering jämfört med 

andra sociala grupper i samhället. Men det finns också villkor för när dessa grup-

per är skyddade, och detta är något som kommer utvecklas genom analysen. I det 

andra kapitlet i diskrimineringslagen nämns vilka platser och situationer som är 

olagliga att diskriminera någon som tillhör en grupp skyddad av diskriminerings-

lagen. Här är det första området arbetslivet, vidare berör det frågor om utbildning, 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, 

start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, medlemskap i 

vissa organisationer, varor, tjänster och bostäder med mera, hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten med mera, socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkring 

och studiestöd, värnplikt och civilplikt och slutligen offentlig anställning.37 Alla 

olika verksamhetsområden har ytterligare förtydliganden i andra kapitlet av dis-

krimineringslagen om vad som gäller och när en situation inte är diskriminering i 

ett visst område, detta är intressant men inte vidare relevant för denna uppsats. Då 

denna uppsats syftar till att synliggöra den svenska statens plikt att motverka indi-

rekt diskriminering kommer vi gå vidare med andra punkter i lagen.    

Vidare i diskrimineringslagen kommer vi till kärnan för vad den här uppsatsen 

syftar till att analysera, de olika kategorierna av diskriminering. I första kapitlet §4 

i diskrimineringslagen definieras vad som menas med diskriminering enligt lagen. 

Här delas diskriminering in i kategorierna; 1, direkt diskriminering, 2, indirekt 

 
36 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 5§. 
37 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kapitlet, rubriker för förbud mot diskriminering och repres-

salier.  
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diskriminering, 3, bristande tillgänglighet, 4, trakasserier, 5, sexuella trakasserier 

och 6, instruktioner att diskriminera.38 Dessa kategorier av diskriminering omfat-

tar således de sju diskrimineringsgrunderna. Den här uppsatsen kommer att foku-

sera på den andra punkten, den indirekta diskrimineringen och hur den förmås att 

adresseras av diskrimineringslagen. De andra kategorierna är självklart också vik-

tiga för hur den svenska staten arbetar med diskriminering, men dessa är inte fo-

kus för denna uppsats. I teoridelen av uppsatsen redogjordes för hur den här upp-

satsen ser på indirekt diskriminering och hur ett samband kan ses mellan indirekt 

och strukturell diskriminering, vidare kommer detta bli nästa ämne för analysen.  

 

6.2 Indirekt diskriminering och strukturell diskriminering 

 

Indirekt diskriminering är en av de former som benämns i diskrimineringslagen. I 

teorin beskrevs hur indirekt diskriminering kan se ut i ett exempel som berör ar-

betslivet. Men som tidigare beskrivits så omfattas indirekt diskriminering av fler 

områden än endast arbetslivet, och det svåra kan tyckas vara att se hur den yttrar 

sig. Så frågan är om det blir enklare att se på indirekt diskriminering ifall vi sätter 

den i en kontext av strukturell diskriminering? För att förstå hur lagen ser och 

definierar indirekt diskriminering så kan vi titta i första kapitlet 4§ andra punkten i 

diskrimineringslagen. Här beskrivs indirekt diskriminering genom följande:  

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 

att uppnå syftet39 

Indirekt diskriminering definieras i stycket ovan och för att förstå vad det hela 

innebär kommer vi bryta ner texten. I början av stycket beskrivs vad formen bety-

der och vilken skillnad den indirekta diskrimineringen har från den direkta. Den 

 
38 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 4§. 
39 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 4§, punkt 2. 
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direkta formen har som redogjorts i teorin en intention att diskriminera, till skill-

nad från den indirekta. Det står i den första meningen av citatet att den indirekta 

diskrimineringsformen handlar om att någon missgynnas. Missgynnandet ska då 

ske genom en tillämpning av antingen en bestämmelse, ett kriterium eller ett för-

faringsätt som i grunden ska framstå som neutralt men som särskilt ska missgynna 

en person med grupptillhörighet skyddad av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Vidare i stycket kommer en mycket intressant del. I de tre sista raderna i definit-

ionen läggs det till ett förtydligande som beskriver att indirekt diskriminering inte 

är applicerbar på en situation såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfarings-

sättet faktiskt skulle ha ett berättigat syfte och på så vis inte vara diskriminerande. 

Vidare beskrivs också hur de medel som i situationen skulle användas för att 

uppnå syftet med den berättigade indirekta diskrimineringen också skulle vara 

godtagbara om dessa är nödvändiga och lämpliga för att i slutände uppnå syftet. 

Detta öppnar upp för ett stort tolkningsutrymme för rättsväsendet att avgöra när 

och huruvida indirekt diskriminering har ägt rum eller inte.  

Om vi sedan jämför detta stycke med definitionen för den direkta diskriminering-

en blir det tydligt att den indirekta är mer komplex och svår att applicera.  

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämför-

bar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.40 

Här handlar det i stället om att någon har behandlats sämre än en annan i en jäm-

förbar situation på grund grupptillhörighet skyddad i de sju diskrimineringsgrun-

derna. Det lämnas inte heller någon öppning för tolkning i definitionen av den 

direkta formen utan den tycks vara mer lättapplicerad än vad den indirekta dis-

krimineringen är. Det ger inte heller något tolkningsutrymme till rättsväsendet att 

avgöra huruvida situationen skulle vara godtagbar eller inte, då det i det här fallet 

handlar om att någon skulle ha behandlats sämre än någon annan på grund av 

grupptillhörighet. På så sätt kan vi se skillnaden i hur de olika definitionerna är 

 
40 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet, 4§, punkt 1.  
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utformade och fortsättningsvis kommer vi titta djupare in i problematiken vad 

definitionen kan medföra.  

När vi nu har rett ut hur definitionerna av de indirekta och direkta diskrimine-

ringsformerna ser ut ska vi i stället rikta fokus mot sambandet mellan strukturell 

diskriminering och indirekt. Den strukturella diskrimineringen är en form av dis-

kriminering som inte nämns någonstans i diskrimineringslagen. Men den tycks 

ändå finnas närvarande genom den indirekta formen av diskriminering. Strukturell 

diskriminering är bestående av två delar, dels den institutionella, dels den kultu-

rella diskrimineringen. Dessa blir närvarande genom definitionen av den indirekta 

diskrimineringen. Detta kan vi se då det handlar om hur olika bestämmelser, krite-

rium och förfaringssätt och inte en enskild persons agerande. Genom dessa olika 

regler kan praktiker som producerar diskriminering förekomma, men utan intent-

ion att diskriminera. Det strukturella perspektivet på diskriminering kan ge oss en 

förklaring till hur detta kan förekomma, nämligen genom fördomar, stereotyper 

och sociala processer. Genom att också se till hur olika grupper är utsatta för olika 

typer av förtryck blir det strukturella perspektivet en förklaring till olika grupper 

förutsättningar. Den institutionella delen blir relevant då det tydligt i detta fall 

handlar om en lagtext och hur institutioner och myndigheter bör förhålla sig till en 

tvingande lag. Det handlar alltså om organisatoriska problem och hur exempelvis 

arbetslivet eller utbildning ska vara icke-diskriminerande, men inte lyckas frångå 

strukturella problem.  

Vidare består också den strukturella diskrimineringen av ett kulturellt perspektiv 

som kan hjälpa att förklara de sociala processer som äger rum när någon blir dis-

kriminerad på grund av rådande strukturella skillnader. Det kan här handla om 

fördomar eller stereotyper som blir reproducerade genom olika bestämmelser. 

Genom att dessa diskriminerande praktiker får utrymme så blir redan marginali-

serade grupper diskriminerade och utestängda från majoritetssamhällets normer. 

När denna marginalisering sker så blir ett ”vi och dem” perspektiv aktuellt och de 

som inte tillhör samhällets normer blir utestängda och i detta fall diskriminerade. 

Som nämnts tidigare är denna uppsats inspirerad av Burns41 modell och han be-

skriver hur denna mekanism kan få allvarliga konsekvenser som olika förutsätt-

 
41 Burns (2005) sida 4. 
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ningar vid utbildning, arbete och uteblivande av privilegier som majoritetssam-

hället får. Det som också är viktigt att understryka är det faktum att det handlar 

om att det inte är intentionen att diskriminera som styr den strukturella formen, 

utan att det är just strukturerna som ger upphov till att människor får olika posit-

ioner i samhället.  

Kan vi se några samband mellan strukturell diskriminering och indirekt diskrimi-

nering? Ja, det finns flera likheter mellan de båda. På så sätt kan vi analysera den 

indirekta diskrimineringsformen i lagen i ljuset av ett strukturellt diskriminerings-

perspektiv. Det viktigaste här är att intentionen inte är en faktor för vare sig struk-

turell eller indirekt diskriminering, utan att det handlar om att något annat har gett 

upphov till diskriminering. Som det står under definitionen av indirekt diskrimine-

ring i lagen handlar det om en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 

som missgynnat en person42, inte en person som direkt diskriminerar en annan. På 

så sätt kompletterar det strukturella perspektivet den indirekta definitionen, då den 

ger oss möjlighet att analysera situationer mer konkret och få en klarare syn på 

problemet. Skulle vi endast ha lagtexten att gå på skulle det bli svårt att kunna 

synliggöra plikten staten har samt huruvida det blir svårt att implementera lagen 

eller inte. Det blir alltså kompletterande att se på diskrimineringslagens definition 

av indirekt diskriminering genom ett strukturellt perspektiv. Detta öppnar upp för 

ytterligare förståelser om diskrimineringslagen och ett nytt sätt att se på problema-

tiken med den indirekta diskrimineringen. Med hjälp av det strukturella perspekti-

vet kan vi se de strukturer som blir viktiga för att kunna synliggöra hur indirekt 

diskriminering tar plats i det svenska samhället. Det blir extra intressant när det 

sätts i ljuset av statens plikt gentemot sina medborgare att motverka indirekt dis-

kriminering. Eftersom lagdefinitionen också ger plats för rättsväsendet att tolka 

huruvida den indirekta diskrimineringen kan räknas som diskriminerande eller 

inte blir det extra intressant att analysera ur ett strukturellt perspektiv. Det stora 

tolkningsutrymmet får stor plats och gör så den indirekta diskriminering blir ned-

prioriterad, vilket slutligen blir viktigt i frågan hur lagen bör vara skriven för att 

förhålla sig till den indirekta diskrimineringsformen på ett rättvist sätt.  

 

 
42 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kapitlet 4§, andra punkten.  
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6.3 Rekvisiten i definitionen av indirekt diskriminering 

 

Vi kan nu gå tillbaka till de tre rekvisit som nämns i definitionen av indirekt dis-

krimineringen som presenterades i bakgrunden. Dessa tre rekvisit är missgyn-

nande, jämförelse och intresseavvägning.43 Så hur kan vi nu se dessa ur det struk-

turella perspektivet? I stället för att endast se det ur ett juridiskt perspektiv blir det 

intressant att också belysa det ur ett makt-perspektiv och relatera specifikt till den 

kulturella aspekten av det strukturella diskrimineringsperspektivet. Dock behöver 

det juridiska perspektivet först klargöras för att vi ska få en rätt och riktig förstå-

else av lagen. Håkan Gabinus Göransson och Naiti Del Sante44 beskriver hur vi 

lättare kan förstå de tre rekvisiten för den indirekta diskrimineringen genom att 

ställa oss tre frågor.  

1. Har personen missgynnats? 

2. Bedömning av den jämförelse som ska göras mellan den person som påstår 

sig ha missgynnats och andra personer. 

3. Intresseavvägning mellan den som är missgynnad och det syfte som en ar-

betsgivare – eller någon annan som omfattas av lagens diskrimineringsförbud 

– uppställt för tillämpningen av ”en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfa-

ringssätt”.45 

Dessa tre frågor förenklar hur vi kan se på rekvisiten och ger oss riktlinjer för hur 

vi kan förhålla oss till lagtexten och applicera det på verkliga situationer. Vi kan 

förhålla oss till dessa frågor när vi nu går vidare och bryter ner rekvisiten en och 

en.   

Vi tar det från början och ser på det första rekvisitet, missgynnandet. Vi kan då 

titta på Gabinus Göransson och Del Santes första fråga huruvida en person miss-

gynnats? Här handlar det om att en person tillhörande någon av de sju diskrimine-

ringsgrunderna ska ha missgynnats av ett förfaringssätt, kriterium eller en be-

stämmelse. Med en bestämmelse kan det här handla om exempelvis olika interna 

ordningsregler i en organisation.46 Ett kriterium skulle kunna avse olika krav som 

kan ställas i samband med exempelvis anställning och ett förfaringssätt kan besk-

 
43 Swanstein och Henrikz (2021) sida 35. 
44 Gabinus Göransson, Håkan och Del Sante, Naiti. Diskrimineringslagen – en lärobok (2018). 
45 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) citat på sida 46. 
46 Susanne Fransson och Eberhard Stüber. Diskrimineringslagen, En kommentar (2021) sida 88. 
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riva när någon gör något neutralt men som i slutändan faktiskt får en diskrimine-

rande effekt.47 Det är alltså själva bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

som ska ha missgynnat en person. Missgynnandet i sig ska innebära att det fak-

tiskt blir en skada för en person, möjligtvis ett obehag, men åtminstone en nack-

del, och att denna person omfattas av de sju diskrimineringsgrunderna.48 Miss-

gynnandet är en viktig del för att se vad som hänt och vilka konsekvenser det fört 

med sig för den specifika personen.  

Vidare beskrivs jämförelsen, och här handlar det om att missgynnandet ska bli 

tydligt utifrån diskrimineringsgrunderna, och att det i en situation med någon som 

inte tillhör någon av grunderna inte skulle tolkas som diskriminering. Vi kan än en 

gång se hur Gabinus Göransson och Del Sante ser på det genom att titta på den 

andra frågan i det ovanstående citatet. Det är alltså en bedömning av jämförelsen 

och huruvida situationen skulle skilja sig mot någon som inte omfattas av diskri-

mineringsgrunderna. Här måste det ske en faktisk jämförelse mellan olika grupper 

för att kunna bevisa att exempelvis ett kriterium ofta drabbar en grupp med indi-

rekt diskriminering medan en annan grupp inte drabbas.49 Det här blir således ett 

mycket viktigt rekvisit i frågan om indirekt diskriminering. Om det inte kan bevi-

sas att det finns en faktisk skillnad mellan grupper så blir det också svårt att be-

visa att indirekt diskriminering ägt rum. Detta kan ses som en problematisk del av 

lagen, då frågan är hur lätt det är att bevisa att en grupp missgynnas i relation till 

en annan. Här måste det finnas resurser och tid för att kunna bevisa en sådan sak, 

och också kompetens för att veta vart en kan hitta en sådan information. Som 

nämndes i uppsatsens inledning kan det också vara svårt att hitta statistik inom 

ämnet, vilket försvårar det hela ytterligare. På så sätt försvårar detta rekvisit för 

den person som påstått sig ha blivit drabbad av indirekt diskriminering, samtidigt 

som det är viktigt att rättssystemet är rättssäkert och att ingen felaktigt döms för 

indirekt diskriminering om en jämförelse inte gått rätt till. Det är viktigt för rätts-

systemet att en jämförelse genomförs, men frågan är vem som ska vara ansvarig 

för jämförelsen och en bevisning av förtrycket mot sociala grupper. Det blir då en 

fråga om huruvida det bör vara den person som drabbats av indirekt diskrimine-

ring ansvar att behöva motivera och arbeta för att bevisa sin sak när den redan 

 
47 Ibid, sida 89. 
48 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) sida 46. 
49 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) sida 46-47. 
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blivit utsatt för diskriminering, eller om det bör vara upp till staten att redan vara 

påläst på hur pass vanligt förekommande indirekt diskriminering är för olika soci-

ala grupper.  

Vidare kommer intresseavvägningen som är det sista rekvisitet. Här handlar det 

om att förfarandet, kriteriet eller bestämmelsen kan vara upphov till indirekt dis-

kriminering, men att det samtidigt kan vara proportionerligt och godtagbart bero-

ende på syftet med bestämmelsen. Vi tittar här på Gabinus Göransson och Del 

Santes tredje och sista fråga där betoning läggs på avvägningen mellan det upp-

levda missgynnandet hos en person och syftet med bestämmelsen, förfaringssättet 

eller kriteriet. Detta rekvisit behandlar de tidigare uppgifterna hos de två förra 

rekvisiten och utkomsten beror på vilken information som tidigare framkommit. 

För att lättare förstå detta rekvisit har Gabinus Göransson och Del Sante brutit ner 

rekvisitet i två delar. Här läggs stor betoning i själva syftet med bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet. 

1. För det första måste syftet med missgynnandet vara objektivt sett god-

tagbart. När det fastställts att t.ex. ett till synes neutralt kriterum typiskt sett 

missgynnar en viss grupp måste man fråga sig om den som tillämpar detta 

kriterium eftersträvar att uppnå ett viktigt syfte (”har ett berättigat syfte”). 

Detta syfte ska vara skyddsvärt och tillräckligt viktigt för att motivera att det 

ges företräde framför principen om att någon inte ska diskrimineras. 

2. För det andra måste medlet för att uppnå syftet, vara lämpligt och nöd-

vändigt. Om det finns andra handlingsalternativ som inte är diskriminerande 

eller andra medel för att uppnå ett i sig godtagbart syfte ska åtgärden ses som 

otillåten indirekt diskriminering. 50 

Som visat i citatet finns det två olika kriterier för rekvisitet intresseavvägning. 

Dessa kriterier blir viktiga för att avgöra huruvida något kan anses som indirekt 

diskriminering eller inte. Kriteriet, förfaringssättet eller bestämmelsen måste såle-

des ha ett berättigat syfte för att inte ses som indirekt diskriminering, och det är 

alltså här som intresseavvägningen görs. Vidare beskrivs också hur bestämmelsen 

måste vara lämplig och nödvändig för att syftet ska kunna uppnås, alltså får det 

inte vara oproportionerligt i situationen. Det måste vara berättigat för att inte vara 

indirekt diskriminering. Bestämmelsen ska som det står i citatet ges företräde 

framför principen om att någon inte diskrimineras. Det här är intressant, en be-

 
50 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) citat på sida 47-48.  
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stämmelse kan således vara viktigare än diskrimineringsförbud. När blir ett berät-

tigat syfte godtagbart och när blir det otillåten indirekt diskriminering? Det är en 

intresseavvägning mellan de olika sidorna som avför detta. Rekvisitet för intresse-

avvägning öppnar upp för fler frågor och skapar framför allt ett tolkningsutrymme 

som kan vara svårt att navigera inom. Genom att ha ett rekvisit som behandlar 

intresseavvägning skapas också ett utrymme för stor tolkningsmarginal. Detta gör 

definitionen av den indirekta diskrimineringen komplex och något svårnavigerad.  

Om vi då ser tillbaka på exemplet med indirekt diskriminering i teoridelen så kan 

detta möjligtvis bli något tydligare. Exemplet gällde en arbetsgivare som satt en 

åldersgräns i en jobbannons i syfte att underlätta för att den som söker skulle orka 

med arbetet. Tanken kan anses vara god, men ålder behöver inte spela roll för hur 

arbetet utförs. Det är upp till personen själv att anse om den klarar av och orkar 

med ett visst arbete oavsett vilken ålder personen har. Berättigar verkligen denna 

jobbannons i sådana fall indirekt diskriminering? Antagligen inte, men som tidi-

gare nämnt så spelar alla parametrar och rekvisit in i rättens tolkningsmarginal. 

Men här blir syftet relevant, och vi kan än en gång ställa oss frågan om det är be-

rättigat att diskriminera med åtanke att syftet är relevant. Antagligen skulle det 

räknas som indirekt diskriminering då personer som skulle vara lämpliga för arbe-

tet redan blivit bortsållade innan de ens fått möjlighet till att söka. Frågan är om 

det verkligen inte finns andra sätt att hantera situationen som inte skulle vara klas-

sade som indirekt diskriminering, att exempelvis låta personer själva få avgöra om 

de klarar av ett arbete med ålder i åtanke. På detta sätt blir rekvisitet problema-

tiskt. 

Om vi då applicerar det strukturella diskrimineringsperspektivet på dessa rekvisit 

skapas en intressant diskussion angående intresseavvägningen. När är det relevant 

att faktiskt prioritera en bestämmelse före principen att ingen person ska diskrimi-

neras? I vissa fall kan det tyckas vara helt irrelevant, men ibland är det också vik-

tigt att reflektera över saken. Handlar det om att en arbetsgivare söker en person 

som har körkort för att den ska arbeta med att köra ut leveranser så är det viktigt 

att en person kan se och således inte är blind, men handlar det i stället om att en 

person helt fullt möjligt kan utföra arbetsuppgifterna trots att den är blind så hand-

lar det om en helt annan sak. Är annonsen utformad på så vis att en arbetsgivare 

utesluter en blind person utan att den ens får möjlighet till att ansöka om arbetet, 
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trots att det är irrelevant att kunna se så skapas en diskussion om indirekt diskri-

minering. Men det är intresseavvägningen som avgör om det är en diskussion att 

ta upp eller inte. Rekvisiten styr vilka fall som tas upp i domstol och huruvida 

vissa fall blir relevanta eller inte. Och frågan är då hur lätt det är att bevisa att en 

person blivit diskriminerad och vilka svårigheter som skapas för den kärande av 

rekvisiten. Det blir svårt och problematiskt för en person som inte har förutsätt-

ningar för att kunna bevisa sig blivit utsatt för indirekt diskriminering. Om den 

personen är del av en redan förtryckt grupp kan det tyckas vara problematiskt och 

svårt att motivera sin situation gentemot en mer priviligierad grupp i samhället. 

Det strukturella perspektivet ger oss analytiska verktyg för att kunna problemati-

sera situationer som dessa. Som exempelvis togs upp i rekvisitet jämförelse så 

måste också den som påstått sig blivit indirekt diskriminerad bevisa att den tillhör 

en grupp som har större risk än en annan att råka ut för diskriminering i den situat-

ion som berörs. På så sätt ligger mycket ansvar på den kärande i situationen att 

kunna bevisa sig blivit utsatt för diskriminering samt att den grupp som hen tillhör 

är skyddad mot diskriminering av en faktisk anledning. Det strukturella perspekti-

vet kan visa oss hur redan marginaliserade grupper kan bli utsatta för ännu mer 

diskriminering, och så kan det tyckas vara när det gäller rekvisitet jämförelse. 

Strukturer som påverkat personen sedan tidigare blir då förstärkta och det kan 

tyckas vara tufft för en person tillhörande en förtryckt grupp att också bevisa hur 

den blivit ännu mer förtryckt.  

Även om den indirekta diskrimineringsformen inte är praktiserad med intention så 

tycks den drabba de grupper som redan är marginaliserade eller förtryckta i det 

svenska samhället. Med hjälp av Youngs perspektiv på förtryck kan vi se hur 

marginalization blir relevant. Om en person tillhör en grupp eller blir tillskriven 

en gruppidentitet av en annan mer priviligierad grupp så försvåras möjligheterna 

att förändra sin situation. Genom att bli tillskriven en identitet hos en marginali-

serad grupp så försvåras möjligheterna att kunna förändra situationen, då sam-

hället inte förutsätter den gruppen som normen. Genom att inte leva upp till de 

samhälleliga normer och ideal som blivit uppsatta som det åtråvärda inom olika 

sfärer i samhället så blir det ännu svårare för marginaliserade grupper att påverka 

sina livsvillkor.51 Frågan är då om inte rekvisitet för jämförelse är en stor faktor 

 
51 Burns (2005) sida 9. 



34 

 

för problematiken. Ansvaret hamnar på den utsatta i stället för den ansvarige, med 

andra ord staten. Det strukturella perspektivet ger oss möjlighet att synliggöra det 

problematiska med rekvisiten, men samtidigt blir problemet då ännu mer kom-

plext. För hur skulle vi då lösa de fall när det är godtagbart att efterfråga en person 

och samtidigt exkludera en annan? Det är detta som är viktigt att fundera på och 

analysera. Kan vi inte kritiskt granska lagen finns ingen möjlighet till förändring. 

Och kanske är det här som vi egentligen bör ta ett steg tillbaka och ännu en gång 

fundera på vad diskriminering i grunden innebär, för att kunna se var skillnaden är 

och när indirekt diskriminering faktiskt skett? Den här uppsatsen ser diskrimine-

ring som ett negativt särbehandlande mellan människor och sociala grupper. På så 

sätt blir då indirekt diskriminering ett indirekt negativt särbehandlande. Skulle vi 

bara tala om särbehandlande hade kvotering också varit diskriminering, men då 

diskriminering innefattar en negativ ton så skulle inte kvotering ses som ett fall av 

diskriminering enligt den här uppsatsen. Utan här handlar det i stället om var 

gränsen går och när indirekt diskriminering är berättigat, samt huruvida något 

faktiskt klassas som en form av diskriminering. Huvudsaken är här att vi får skilja 

mellan särbehandlande och negativt särbehandlande. Diskriminering är ett nega-

tivt särbehandlande mellan grupper och indirekt diskriminering blir ett omedvetet 

negativt särbehandlade mellan dessa.  

Kort sammanfattat handlar det här om att kunna särskilja mellan de olika begrep-

pen för att kunna få en rätt och realistisk förståelse av den indirekta diskrimine-

ringsformen. Än en gång får vi se hur komplext begreppet diskriminering är och 

hur det blir ännu svårare när vi utökar problemet till att innefatta en indirekt form. 

Men så länge vi har detta med oss och kommer ihåg att det är det negativa särskil-

jandet som har betydelse så blir det lättare att navigera i frågorna.  
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6.4 Åtgärder mot diskriminering  

 

I diskrimineringslagens tredje kapitel benämns aktiva åtgärder. Dessa ska nu bli 

fokus för analysen i syfte att försöka synliggöra hur staten åtagit sig att arbeta med 

att motverka indirekt diskriminering.  

Första rubriken i tredje kapitlet heter ”Inledande bestämmelser” och vi ska nu titta 

närmre på vad som sägs i detta kapitel. Här beskrivs vad som diskrimineringsla-

gen menar med aktiva åtgärder. 

1 §   Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 

verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättig-

heter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

Lag (2016:828).52 

Vi ska nu bryta ner texten del för del. Hela paragrafen syftar till att beskriva vad 

som menas med aktiva åtgärder. Detta kapitel blev omformulerat år 2017.53 I cita-

tet kan vi se hur det formuleras hur aktiva åtgärder ska vara ett förebyggande och 

främjande arbete, och att detta vidare ska motverka diskriminering (vilka former 

är inte preciserat här) och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter 

oavsett vilken grupp det handlar om. Aktiva åtgärder är endast applicerbara på 

områdena som innefattar utbildning och arbetslivet.54 Det är också tydligt att pa-

ragrafen är mycket generell och beskriver än så länge inte mycket mer än löst hur 

aktiva åtgärder ska motverka diskriminering och främja allas lika värde. Dock är 

denna punkt viktig för denna uppsats. Som Fransson och Stüber poängterar så 

berörs den indirekta diskrimineringsformen av främjandearbetet för lika rättighet-

er och möjligheter.55 Främjandearbetet berör alla diskrimineringsformer och såle-

des blir den indirekta diskrimineringsformen aktuell även när det gäller detta ar-

bete. Detta för att som Fransson och Stüber beskriver så definieras diskriminering 

i lagens första kapitel och 4§, och här innefattas samtliga diskrimineringsformer 

(direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasse-

 
52 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kapitlet, 1§. 
53 Fransson och Stüber (2021) sida 436. 
54 Ibid, sida 436. 
55 Fransson och Stüber (2021) sida 436-437. 
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rier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera) och på så sätt blir den 

indirekta diskrimineringsformen aktuell i det tredje kapitlet.56 På så sätt kan vi 

relatera det ovanstående citatet till indirekt diskriminering och se det som ett ut-

tryck för att motverka även denna form av diskriminering. 

När vi nu har fastställt att kapitlet också gäller indirekt diskriminering kan vi fort-

satt analysera kommande paragrafer. I det tredje kapitlet 2§ och 3§ beskrivs hur 

”arbetet med aktiva åtgärder” ska se ut.  

2 §   Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och 

främjande arbete genom att 

   1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 

verksamheten, 

   2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

   3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, 

och 

   4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

3 §   Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag 

(2016:828).57 

I 2§ och 3§ blir det mer konkret hur ett förebyggande arbete mot diskriminering 

och repressalier kan se ut. De fyra punkterna i 2§ kan ses som ett ramverk för hur 

en arbetsprocess kan se ut gällande dessa frågor.58 Paragraferna kan på så sätt ses 

som ett stöttande verktyg för hur arbetsgivare och utbildningssamordnare kan ar-

beta med diskriminerings- och repressaliefrågor. Vidare kan vi också förstå hur 

alla inom arbetslivet och utbildningsväsendet är tvingade att arbeta med dessa 

frågor då lagen är tvingande enligt första kapitlet 3§ i diskrimineringslagen. Och 

som tidigare nämnts handlar det tredje kapitlet om alla diskrimineringsformer, 

indirekt diskriminering inräknat vilket gör att detta kan ge oss en bild av hur sta-

ten arbetar med att motverka indirekt diskriminering. Något som dock blir pro-

blematiskt är huruvida inblandad staten faktiskt är i tredje kapitlet, då det tycks 

 
56 Ibid, sida 436-437. 
57 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kapitlet 2§ och 3§. 
58 Fransson och Stüber (2021) sida 442. 
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vara så att ansvaret läggs över på enskilda verksamheter. I stället för att staten 

arbetar med dessa frågor inom utbildningsväsendet eller i arbetslivet tycks det 

vara upp till verksamheten själv att arbeta med de olika frågorna. Genom att 

lämna över ansvaret för att undersöka huruvida en verksamhet kan vara i riskzo-

nen för att vara diskriminerande, så lämnas också det statliga ansvaret vidare och 

blir inte lika relevant eller aktivt för staten själv. Det sker en ansvarsförläggning 

på mindre verksamheter som kanske inte är medvetna om vilket ansvar som fak-

tiskt ligger i att följa och förstå den svenska diskrimineringslagen. Det är också ett 

sätt för staten att ta avstånd från det ansvar som de faktiskt åtagit sig föra in denna 

lag i det svenska systemet. Hur kan staten då se till att dessa skyldigheter faktiskt 

följs? Det blir en intressant frågeställning att ställa sig, då Diskrimineringsom-

budsmannen har som uppgift att se till att lagen åtföljs skulle detta kunna vara ett 

svar. Fokus tycks hamna på fel aktör, då det tycks vara svårt att överlämna ansva-

ret på alla verksamheter inom utbildning och arbetslivet leva upp till dessa para-

grafer och att det i stället blir ett sätt att formulera en ”arbetsprocess” i syfte att 

förebygga diskriminering. Frågan är om det inte blir en form av lärande för ar-

betsgivare i stället för ett skydd för marginaliserade människor, och ett skifte har 

skett för vem som egentligen gynnas av lagen. Självklart är det viktigt att arbets-

platser och utbildningsväsenden utvecklas och genomför en självrannsakan av 

sina processer. Men vem gynnas då av lagen och det tredje kapitlet i diskrimine-

ringslagen när fokus inte längre är på sociala grupper. Blir det människor som 

omfattas av diskrimineringsgrunderna som prioriteras eller arbetsgivare som lätt 

kommer undan med att endast delta i en ”arbetsprocess” som kan vara under ut-

veckling? Om ett skifte sker från att skydda människor till att i stället lägga fokus 

på att ge arbetsgivare verktyg blir det intressant att ställa sig dessa frågor.  

Staten har skyldighet genom diskrimineringslagen att motverka diskriminering i 

olika verksamhetsområden. Och genom att formulera på detta sätt i lagen så för-

minskas ansvaret. I stället för att åta sig ansvaret som stat så blir det i stället för-

medlat vidare till mindre verksamheter att själva se till att motverka diskrimine-

ring. Genom diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen som myn-

dighet är staten ansvarig att se till att lagen följs, och det underlättar för statens 

arbetsbelastning att formulera lagen som den är i dagsläget. Genom att underlätta 
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för staten själv tas tyngden bort från den statliga plikten och läggs i stället över på 

enskilda verksamheter att uppfylla ett helt statsansvar.  

Det strukturella diskrimineringsperspektivet visar än en gång på hur förtryckta 

grupper blir utsatta för ytterligare förtryck när de hamnar utanför fokus. Det hand-

lar om att förebygga och motverka diskriminering, men det tredje kapitlet blir i 

stället som ett ramverk för en arbetsprocess och inte som ett verktyg för att skydda 

grupper mot att bli diskriminerade. Självklart är det viktigt att arbetsgivare blir 

bättre på att förebygga diskriminering och aktivt arbeta för att utveckla en process 

som är fri från diskriminering. Det som blir intressant här är då att lagen i stället 

tycks vara skriven för att underlätta för arbetsgivare i stället för att skydda grupper 

utsatta för diskriminering. Det skapar möjligheter för arbetsgivare till att förbättra 

sig gällande diskrimineringsfrågor. Men fokus tycks då i stället handla om att ar-

betsgivare ska framstå bättre och att det faktiskt glöms bort vad det hela handlar 

om, att förtryckta grupper ska få samma förutsättningar som majoritetssamhället. 

Genom att flytta över fokus från diskrimineringsgrunderna till de som sitter på 

makten, alltså arbetsgivare eller verksamhetsledare, så hamnar detta problem i 

skymundan och staten slipper undan sitt ansvar att motverka diskriminering.  

För att problematisera det hela ännu mer kan vi än en gång se på arbetsgivarens 

roll enligt diskrimineringslagen. Då det handlar om huruvida en arbetsgivare hittar 

och synliggör områden där det finns risk för diskriminering så hamnar ansvaret än 

en gång på arbetsgivaren. Genom att låta arbetsgivaren sätta av tid och resurser 

för att genomföra ett analysarbete av verksamheten läggs majoriteten av ansvaret i 

den enskilda arbetsgivarens händer.59 Gabinus Göransson och Del Sante beskriver 

hur det är upp till arbetsgivaren att undersöka och inventera sin verksamhet för att 

se om exempelvis policydokument eller olika rutiner kan ge upphov till diskrimi-

nering.60 Detta är mycket viktigt för att kunna ifrågasätta strukturella mönster men 

frågan är då hur påläst arbetsgivaren är på diskrimineringsgrunderna. Förhopp-

ningsvis förstår arbetsgivaren allvaret i diskriminering och repressalier och ge-

nomför undersökningen noggrant, men stort ansvar ligger på arbetsgivaren att ha 

förstått diskrimineringsgrunderna och diskrimineringslagen, för att vidare kunna 

 
59 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) sida 96-97. 
60 Ibid, sida 96-97. 
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leva upp till den och genomföra de aktiva åtgärder som beskrivs i det tredje ka-

pitlet.  

När dessa åtgärder sedan ska vidtas är det än en gång upp till arbetsgivaren att 

avsätta tid och resurser. Gabinus Göransson och Del Sante beskriver hur proces-

sen med att utröna vilka behov som behövs och vilka åtgärder som ska sättas in 

varierar från fall till fall, men att det endast behöver vidtas åtgärder där arbetsgi-

varen kan se att det behövs.61 Arbetsgivaren får då applicera åtgärder där en risk 

för diskriminering finns, men detta måste ha framkommit i den tidigare undersök-

ningen. På så sätt baseras åtgärderna på den undersökning av verksamheten som 

skett i det första steget förenligt med diskrimineringslagen. Men det är upp till 

arbetsgivaren att leva upp till dessa bestämmelser och se till att åtgärder sätts in 

där risk för diskriminering finns. Ett stort ansvar läggs således på arbetsgivaren. 

Frågan är också huruvida arbetsgivaren tolkar indirekt diskriminering. Som vi vet 

finns indirekt diskriminering definierat i första kapitlet, 4§, punkt 2 i diskrimine-

ringslagen. Men som vi också rett ut finns det flera frågetecken gällande tolkning 

av definitionen. Om det då kan vara svårt att förstå definitionen även om en per-

son är påläst i ämnet och införstådd i lagen, så tycks detta vara för stort ansvar att 

lägga på en enskild verksamhetsledare. Och kanske är det här som hela problema-

tiken ligger, att utformningen av lagen skulle kunna förbättras. Då den är utfor-

mad och riktad till olika verksamhetsledare kan det tyckas så att den också borde 

vara enklare att tolka, speciellt när dessa frågor är så närvarande som de är i sam-

hället idag, samt svensk lag.  

För hur ska en arbetsgivare arbeta med att motverka indirekt diskriminering när 

det är en så svår form att få förståelse för. Och vidare finns det också problematik 

när en arbetsgivare ska veta vilka åtgärder som är rimliga när själva definitionen 

av indirekt diskriminering är så svårförståelig till en början. Det är strukturer som 

ger upphov till indirekt diskriminering och för att veta om strukturerna så måste 

de synliggöras. Är inte arbetsgivarna medvetna om att de reproducerar skadliga 

strukturer så blir det också svårt för dem att avgöra vad som är fungerande åtgär-

der för att bryta diskrimineringen. Den strukturella diskrimineringen handlar om 

sociala mönster och hur hela samhället är baserat på att majoriteten sitter på mak-

 
61 Ibid, sida 97. 
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ten, då kan det tyckas vara viktigt att lagen är skriven på ett sätt som gynnar de 

som omfattas av diskrimineringsgrunderna, och inte skydda de som begår diskri-

minerande mönster. Det är detta som vi kan kritisera och synliggöra genom ett 

strukturellt perspektiv. Utan synliggörande av strukturer blir det omöjligt att ifrå-

gasätta orättvisa livsvillkor för förtryckta grupper.  

 

6.5 Svårigheter med implementering och statens plikt 

 

Vi ska nu fokusera vidare på implementeringen av lagen men lägga extra fokus på 

statens plikt. Hur kan vi då se om den del av diskrimineringslagen som berör indi-

rekt diskriminering blir problematisk och svår att implementera? Vi får då se över 

hur implementeringsarbetet kan se ut utifrån lagen. I diskrimineringslagens fjärde 

kapitel kan vi hitta paragrafer gällande tillsyn. Här beskrivs det i 1§ hur Diskrimi-

neringsombudsmannen har som uppdrag att utöva tillsyn över lagen.  

1 §   Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag 

följs. Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen 

att frivilligt följa den. 

Bestämmelser om ombudsmannens uppgifter finns också i lagen (2008:568) 

om Diskrimineringsombudsmannen.62  

Genom att titta på fjärde kapitlet 1§ gällande tillsyn kan vi få en insyn i hur själva 

tillsynsarbetet kan se ut. Vidare ger detta oss en förståelse för hur implemente-

ringsarbetet också kan se ut utöver de aktiva åtgärderna som tidigare presenterats i 

analysen.  

I första meningen i fjärde kapitlet 1§ som vi ser ovan beskrivs kärnan i tillsynen, 

nämligen att det är DO:s ansvar att utöva tillsyn att lagen åtföljs, vidare beskrivs i 

andra meningen hur detta i första hand ska ske frivilligt. Här kan vi återkomma till 

att lagen trots det frivilliga elementet är tvingande. I första kapitlet 3§ i diskrimi-

neringslagen beskrivs hur lagen är tvingande.63 Med detta i åtanke så visar det på 

 
62 Diskrimineringslagen (2008:567) 4 kapitlet, 1§.  
63 I 1 kapitlet §3 beskrivs hur lagen är tvingande: ”3 §   Ett avtal som inskränker någons rättigheter 

eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.” 
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att DO:s arbete främst ska beskrivas som frivilligt, att myndigheten ska sträva 

efter att lösa olika fall innan rättegång ifall detta är möjligt.64  

Tillbaka till det fjärde kapitlet så blir den första paragrafen angående tillsyn för-

tydligad i §1 a.  

1 a §   Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till 

syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som 

följer av denna lag. Lag (2016:828).65 

Här beskrivs vad som menas med tillsyn. Det beskrivs att det är upp till DO att 

självständigt granska olika verksamheter som omfattas av diskrimineringslagen. 

Själva Diskrimineringsombudsmannens verksamhet är också reglerad i lag 

(2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Den kan ge oss en överblick på 

hur arbetet för myndigheten med implementering av lagen kan se ut. Lagen består 

endast av tre paragrafer och ser ut som följande: 

1 §   Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av dis-

krimineringslagen (2008:567). 

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband 

med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. 

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning el-

ler ålder. Lag (2014:959). 

2 §   Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt med-

verka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättighet-

er. 

3 §   Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsom-

råde 

   - informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, 

företag, enskilda och organisationer, 

   - följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internation-

 
64 Swanstein och Henrikz (2021) sida 193. 
65 Diskrimineringslagen (2008:567) 4 kapitlet 1§, punkt a.  
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ella organisationer, 

   - följa forsknings- och utvecklingsarbete, 

   - hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan 

motverka diskriminering, och 

   - ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.66 

I lagtexten kan vi se syftet med DO:s arbete och vilket fokus myndigheten har för 

sitt arbete. I 1§ beskrivs hur DO:s uppgifter främst framkommer i diskrimine-

ringslagen, men att myndigheten utöver detta också ska verka för att diskrimine-

ring i samband med de sju diskrimineringsgrunderna inte ska förekomma på några 

områden av samhällslivet. Vidare enligt den 2§ ska myndigheten också verka för 

lika rättigheter och möjligheter för de personer som omfattas av diskriminerings-

grunderna. På så sätt har de ansvar att utöva tillsyn över diskrimineringslagen på 

dessa grunder. Till sist beskrivs i den 3§ hur DO ska arbeta utöver det ansvar som 

presenteras i diskrimineringslagen. Här beskrivs arbetsuppgifter som att informera 

andra verksamheter, följa internationell utveckling samt följa forsknings- och ut-

vecklingsarbete. Det beskrivs också hur DO ska föreslå författningsändringar hos 

regeringen eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering och ta initiativ 

till andra lämpliga åtgärder. Det är dessa två sista meningar som blir extra intres-

santa för den här uppsatsen. Dels hur DO faktiskt har som syfte att arbeta med 

författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering. Då 

den här uppsatsen syftar till att undersöka hur statens plikt att motverka indirekt 

diskriminering ser ut så blir detta intressant. Här kan vi hitta ett perspektiv på hur 

plikten att motverka diskriminering kan se ut.  

Då Diskrimineringsombudsmannen har som uppgift att utöva tillsyn att diskrimi-

neringslagen åtföljs,67 samt att DO:s uppgifter regleras i lagen om Diskrimine-

ringsombudsmannen så blir denna lag relevant för uppsatsen. Genom att det besk-

rivs i lagen att Diskrimineringsombudsmannen uppgift är att föreslå författnings-

ändringar eller andra åtgärder för regeringen som kan motverka diskriminering, så 

överlämnas stor makt till DO. Regeringen ska då få åsikter av DO som ska främja 

arbetet med att motverka diskriminering i de verksamhetsområden som omfattas 

av diskrimineringslagen. Vidare blev också den sista meningen i 3§ relevant för 

den här uppsatsen. Här beskrivs det hur Diskrimineringsombudsmannen ska ”ta 

 
66 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. 
67 Diskrimineringslagen (2008:567) 4 kapitlet, 1§. 
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initiativ till andra lämpliga åtgärder”.68 Denna mening öppnar också upp för stor 

makt hos DO där de själva ska arbeta fram och ta initiativ till lämpliga åtgärder 

som berör deras verksamhetsområde. Det är mycket öppet och löst definierat, vil-

ket också öppnar upp för DO att arbeta med indirekt diskriminering utifrån denna 

formulering. Detta breddar också möjligheterna för hur vi kan tolka dessa rader, 

men främst kan vi se hur det öppnar upp för ett större ansvarstagande av staten, 

eller framför allt ett ansvarstagande som staten borde ta. Det visar att DO:s arbete 

finns reglerat i lag, men mycket öppet och otydligt.  

Hur går vi vidare från detta? Jo, det blir relevant att undersöka hur DO kan arbeta 

med den indirekta diskrimineringsformen. Gabinus Göransson och Del Sante be-

skriver hur 1§ i lagen om Diskrimineringsombudsmannen beskriver hur DO också 

ska synliggöra olika strukturer som kan vara ett hinder för lika rättigheter och 

möjligheter.69 Med detta blir argumentet för att DO har makt och medel att mot-

verka indirekt diskriminering ännu starkare. Det står inte uttryckligen i lagtexten 

att DO ska synliggöra strukturer, men som vi sett i lagtexten så står det att ”om-

budsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter […]”.70 

Frasen ”i övrigt” blir här viktig, då det är här som det öppnas upp för stort tolk-

ningsutrymme. Fokus för den här uppsatsen är indirekt diskriminering och hur 

statens plikt att motverka den ser ut, därför blir detta genast intressant. Genom att 

använda frasen ”i övrigt” i en lagtext öppnas det upp för mottagaren. Gabinus 

Göransson och Del Sante tolkar det som att det blir DO:s uppgift att synliggöra 

strukturer, men detta är inte skrivet explicit i lagtexten. Genom att tolka det som 

Gabinus Göransson och Del Sante gör så öppnas det strukturella perspektivet upp, 

och för första gången i en kontext av lagen. Vi kan se kopplingar mellan den indi-

rekta diskrimineringen och ett strukturellt perspektiv och med hjälp av lagen om 

Diskrimineringsombudsmannen blir det ännu tydligare. Det strukturella perspek-

tivet ger oss medvetenhet om hur olika faktorer påverkar människors förutsätt-

ningar att delta i olika verksamheter. Det indirekta diskrimineringsperspektivet 

synliggör detta men blir mer nyanserat när vi adderar den strukturella ansatsen. På 

så sätt blir det mycket värdefullt för det strukturella perspektivet att ”i övrigt” 

skulle kunna tolkas som en analys av påverkande strukturer i samhälleliga verk-

 
68 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, 3§, sista meningen.  
69 Gabinus Göransson och Del Sante (2018) sida 175.  
70 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, 1§, tredje meningen.  
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samheter. Med detta förstår vi också vilken betydelse Diskrimineringsombuds-

mannen har för att motverka indirekt diskriminering i svenska verksamheter. Då 

vi kan se hur Diskrimineringsombudsmannen har som uppgift att utöva tillsyn 

över diskrimineringslagen kan vi genom den också hitta denna lagtext som regle-

rar myndighetens arbete, och som förtydligar den svenska statens plikt för oss. 

Med hjälp av lagen om Diskrimineringsombudsmannen kan vi tydliggöra vad som 

menas med att arbeta med att motverka diskriminering. Det intressanta blir att 

detta formuleras i denna lag och inte i diskrimineringslagen. Denna lag är hänvi-

sad till i diskrimineringslagen, men lagtexten finns inte med. Detta gör att det kan 

vara svårare att hitta formuleringar om att motverka diskriminering, men huvud-

saken är att formuleringen finns.  
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Den här uppsatsen syftade till att undersöka diskrimineringslagen och dess förhål-

lande till indirekt diskriminering. För att påminna oss om syftet så löd det som 

följande: Syftet med denna studie är att undersöka hur och om diskrimineringsla-

gen förmår adressera indirekt diskriminering. Med adressera menas att förstå vad 

statens plikt att motverka diskriminering betyder. Detta kommer göras genom att 

undersöka diskrimineringslagen genom att använda en strukturell diskrimine-

ringsansats. Genom att göra denna studie har vi kunnat synliggöra förhållandet 

mellan indirekt diskriminering och strukturell diskriminering. Vidare har vi också 

kunnat applicera detta på den svenska diskrimineringslagen för att analysera den 

svenska statens plikt att motverka indirekt diskriminering. Genom att göra detta så 

har också olika relevanta delar av diskrimineringslagen presenterats för att kunna 

besvara de två frågeställningarna. Uppsatsens teori har också inspirerats av Iris 

Marion Youngs ”five faces of oppression” som hjälper oss att se hur förtryck 

kommer till uttryck. 

För att lätt kunna reda ut svaren på frågeställningarna så kommer vi ta och reda ut 

dem en och en. Vi börjar med den första frågeställningen som löd som följande: 

Hur ser plikten ut för staten att tillförsäkra att indirekt diskriminering inte sker? 

När vi talar om mänskliga rättigheter och rättighetsfrågor så talas det ofta om sta-

tens plikt gentemot sina medborgare. Här syftade denna fråga till att faktiskt reda 

ut huruvida denna plikt yttrar sig och kan se ut, då det ofta kan vara abstrakt och 

svårt att fånga i konkret mening. Genom hela analysen så har det presenterats 

olika kapitel från diskrimineringslagen som kan leda oss fram till svaret på denna 

fråga. Dels så har vi reflekterat över definitionen av indirekt diskriminering i la-

gen och de tre rekvisiten, dels har vi också reflekterat över Diskrimineringsom-

budsmannens roll som svensk myndighet. Här kan vi då se över vad som fram-

kommit i analysen och sammanfatta detta för att förstå den svenska statens plikt. 

Vi kommer vidare också analysera resultaten ytterligare utifrån den teori som 

uppsatsen har. I definitionen av indirekt diskriminering så framkommer hur staten 

definierar och förstår denna form av diskriminering. Vi har i analysen jämfört 

definitionen mellan direkt och indirekt diskriminering och kommit fram till att de 
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skiljer sig mycket åt. Den direkta diskrimineringsformen är lättare att tolka, den 

tydlig och beskriver en diskrimineringsform som är direkt, alltså att någon syftar 

till att diskriminera en annan person. Det är alltså en person som agerar med in-

tentionen att diskriminera och missgynna en annan, vilket gör den här formen av 

diskriminering rak och enkel att förstå och tolka. Det viktiga här är alltså intent-

ionen att diskriminera. Och en än gång kan vi repetera att det här handlar om in-

tentionen att kränka någon på grund av dess grupptillhörighet, då det är detta som 

utgör diskriminering.  

Vidare så är den indirekta diskrimineringsformen något mer komplex. Den hand-

lar i stället om att en person ska ha missgynnats på ett eller annat sätt av ett krite-

rium, förfaringssätt eller bestämmelse. Det är alltså inte en person som har dis-

kriminerat en annan utan det är något utöver detta. Det är här som den här uppsat-

sens teori kommer in och kompletterar frågan. I stället för en enskild person som 

diskriminerar kan det här vara samhälleliga strukturer som påverkar och utgör den 

indirekta diskrimineringsformen. Genom att strukturer genomsyrar olika verk-

samheter så blir människorna formade av dem och agerar omedvetet diskrimine-

rande. Här blir förtryck av sociala grupper en viktig aspekt för att förstå före-

kommandet av indirekt diskriminering. Det kan handla om en bestämmelse där 

någon blir bortsållad utan att ens få chansen att få komma på en arbetsintervju 

grundat i grupptillhörighet skyddad av diskrimineringslagen, men det kan också 

handla om att någon inte har möjlighet att komma in på en viss utbildning på 

grund av sina livsvillkor. Det är strukturer som formar och möjliggör att vissa 

människor får lättare än andra att komma till maktpositioner. Och detta möjliggörs 

av den kulturella och institutionella diskrimineringen som agerar genom struk-

turer. När strukturerna genomsyras av stereotyper eller sociala mekanismer som är 

dominerande inom majoritetssamhället blir möjligheterna förminskade för margi-

naliserade grupper som hamnar längre ifrån maktpositioner. På detta sätt blir ett 

strukturellt perspektiv relevant i syfte att förstå indirekt diskriminering.  

Genom att se på den indirekta diskrimineringsformen i ett perspektiv av struktu-

rella skillnader och problematiker i samhället blir det enklare att också tolka la-

gen. Den svenska diskrimineringslagens definition av indirekt diskriminering be-

står av tre rekvisit. Dessa har beskrivits i analysen och vi kommer ihåg de tre rek-

visiten som missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. Dessa tre är alla 
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viktiga för att något ska kunna bevisas som indirekt diskriminering, och på så sätt 

formulerar de också på ett sätt den statliga plikten att tillförsäkra att indirekt dis-

kriminering inte sker. Med plikten menas hur staten tar ansvar att se till att indi-

rekt diskriminering inte sker. I analysen framkom olika problematiker med de tre 

rekvisiten. Missgynnandet är det första rekvisitet och vi kan se hur detta blir pro-

blematiskt i att det kan vara svårt för en person att visa på hur den blivit missgyn-

nad på grund av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt. Vidare beskrevs 

också det andra rekvisitet jämförelse och hur det kan vara svårt för en person att 

här bevisa sig mer missgynnad än andra personer på grund av att den tillhör en 

grupp som är skyddad av diskrimineringslagen. I detta rekvisit såg vi också pro-

blematik med huruvida ansvaret ligger på den kärande att själv bevisa att dess 

grupptillhörighet skulle göra den mer missgynnad en någon annan person i samma 

situation.  

Med detta i åtanke så går vi vidare till det tredje och sista rekvisitet intresseav-

vägning. Och detta skulle jag vilja påstå är det mest problematiska av de tre. Detta 

rekvisit beskriver hur syftet med bestämmelsen, förfaringssättet eller kriteriet kan 

ses som godtagbart i relation till missgynnandet av en person ifall det är proport-

ionellt. Här måste syftet med bestämmelsen alltså vara prioriterat över principen 

om att inte diskriminera. Detta rekvisit är på så sätt mycket sårbart för den kä-

rande då en arbetsgivare här kan beskriva hur syftet med dess bestämmelse går 

framför principen om att inte diskriminera. Detta gör också att den indirekta dis-

krimineringsformen blir mycket komplex, åtminstone när det kommer till rättsliga 

avgöranden. Och att det i huvudsak blir sårbart för den kärande att granska sin 

egen grupptillhörighet och samtidigt bevisa hur identiteten blivit offer för ett 

missgynnande. Här blir statens plikt svår att definiera då det beskrivs hur ett syfte 

med en regel kan prioriteras över någons rätt att inte bli diskriminerad. På så sätt 

blir statens plikt att tillförsäkra att indirekt diskriminering inte sker mycket svag 

och utelämnad till den kärande att själv motivera för sitt fall. Den enskilda perso-

nen hamnar då utanför statens skyldigheter och blir utelämnad att själv motivera 

sig vara under förtryck. Detta visar på hur Youngs kategori cultural imperialism 

blir ett tydligt förtryck i kontext av indirekt diskriminering. Young beskriver hur 

denna typ av förtryck blir paradoxal då den tillskriver grupper olika stereotyper 

och egenskaper samtidigt som den också tillskriver en grupptillhörighet till vissa 



48 

 

sociala grupper som gör den enskilda personen osynlig och på så sätt inte tillhö-

rande normen eller majoritetssamhället.71 När strukturer är inarbetade och prakti-

serande på detta sätt kan grupptillhörigheten skapa orättvisa förutsättningar för en 

person och samtidigt försätta denne i en slags osynlighet som gör att den inte om-

fattas av något skydd mot diskriminering. Genom att fokusera på att skydda män-

niskor från att bli utsatta för indirekt diskriminering så glöms det bort de männi-

skor som inte ens får möjligheten till att bli insläppta på arbetsmarknaden eller i 

studier då strukturella skillnader och förtryck givit dem orättvisa livsvillkor i jäm-

förelse med majoritetssamhället.  

Går vi också vidare och ser till hur diskrimineringslagen blir realiserad tycks 

mycket ligga på arbetsgivaren eller verksamhetsledaren att följa och leva upp till 

diskrimineringslagen. Här kunde vi se i analyskapitlet som berörde aktiva åtgärder 

hur diskrimineringslagen lägger över ansvaret på arbetsgivaren att se till att indi-

rekt diskriminering inte sker. Arbetsgivaren ska enligt lagen undersöka om det 

finns områden på dess arbetsplats som skulle kunna vara indirekt diskriminerande 

eller ligger i riskzonen att bli. Detta skulle kunna vara en undersökning av en ar-

betsplats policys eller bestämmelser för att se om dessa skulle ge upphov till indi-

rekt diskriminering. Det är sedan upp till arbetsgivaren att se till att rimliga resur-

ser och tid avsetts för att en förändring av detta kan ske och att arbetsplatsen inte 

längre blir indirekt diskriminerande. På följande sätt läggs ansvaret över på ar-

betsgivaren att se över huruvida dess arbete på något sätt skulle vara diskrimine-

rande genom ett indirekt sätt. Men här följer också problematiken över huruvida 

pålästa arbetsgivare inom ramen för de verksamhetsområden som regleras av dis-

krimineringslagen är. Det ligger stort ansvar på dessa verksamhetsledare att veta 

om vad som gäller och vara pålästa på skillnaden mellan direkt och indirekt dis-

kriminering. Följaktligen har då ansvaret och plikten förts över från staten via 

diskrimineringslagen till enskilda arbetsgivare. Och en än gång kommer proble-

matiken in huruvida marginaliserade personer ens får möjlighet till att komma in i 

verksamheter. Här hamnar då stora och svåra frågor på verksamhetsledare att se 

till att inte försvåra ytterligare för människor som blir utsatta för indirekt diskri-

minering och strukturella orättvisor som fråntar dem rätten till arbete. 

 
71 Young (2011) E-bok sida 57, kapitel 2 ”five faces of oppression”. 
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Statens ansvar har på så sätt genomgått ett skifte. I diskrimineringslagens tredje 

kapitel om aktiva åtgärder blir plikten således förmedlad att i stället falla på ar-

betsgivare och utbildningsledare att motverka och förhindra att indirekt diskrimi-

nering inte sker. Vidare skulle vi också se att Diskrimineringsombudsmannens 

roll i tillsynsarbetet blir en del av hur statens plikt blir starkare, men den framstår 

ändå som svag i förhållande till vad som skulle kunna vara ett faktum. Då Diskri-

mineringsombudsmannen syftar till att utöva tillsyn att lagen åtföljs så har myn-

digheten stor makt i dessa frågor, och en av myndighetens arbetsuppgifter är 

också att föreslå förslag till nya diskrimineringsåtgärder för regeringen. På så sätt 

kan de ha en stor roll i ett förändringsarbete mot ett mer inkluderande arbete med 

att motverka indirekt diskriminering. Regeringen och myndigheterna skulle såle-

des kunna arbeta med att stärka den statliga plikten och kunna ta tillbaka den i 

statens händer. Genom att lägga ett större fokus på strukturell diskriminering och 

hur olika strukturer skapar livsvillkor som skiljer sig mellan sociala grupper skulle 

staten kunna arbeta mer förebyggande med att motverka indirekt diskriminering. 

Detta arbete skulle kunna göra skillnad för den orättvisa som diskriminering med-

för i det svenska samhället och faktiskt ändra livsvillkor för marginaliserade 

grupper.  

När vi nu har besvarat den första frågeställningen ska vi gå vidare till den andra 

och sista, som löd som följande: Är den del av diskrimineringslagen som berör 

indirekt diskriminering problematisk och svår att implementera? Här kan vi ta 

fasta i den förra frågeställningen och bygga på från det vi redan konstaterat. Vi 

kan då se tillbaka på det vi fått fram ur analysen av de tre rekvisiten i definitionen 

av indirekt diskriminering. Den indirekta diskrimineringsformen skiljer sig från 

den direkta diskrimineringens-formen. Vi kan hitta den största skillnaden i att den 

direkta diskrimineringen tar fasta i att någon väljer att diskriminera med intention, 

medan den indirekta diskrimineringen i stället kommer till på grund av en be-

stämmelse, ett förfaringssätt eller ett kriterium. Med hjälp av den strukturella dis-

krimineringsansatsen har vi också kunnat se hur strukturer påverkar människors 

livsvillkor och att strukturer ofta är upphov till den indirekta diskrimineringen. 

Genom att olika sociala grupper utsätts för förtryck i varierande former så blir 

orättvisa strukturer en bidragande faktor. Som vi tidigare sagt har sociala grupper 

olika livsvillkor beroende på vilka positioner de har i samhället och specifikt i 
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relation till majoritetsgruppen. Detta är något som framkommit i denna uppsats 

med hjälp av den strukturella teorin, samt Youngs teori om förtryck, och alltså 

inget som är skrivet explicit i lagen. Med detta kan vi då granska implementering-

en utifrån de sociala gruppernas position i samhället. De sociala grupper som inte 

är tillskrivna som normen blir då i stället markerade som ”de andra” i relation till 

majoritetssamhället. Och det är således även dessa grupper som blir utsatta för 

indirekt diskriminering. Genom att då försvåra möjligheten att bevisa sig blivit 

utsatta för indirekt diskriminering så behåller majoriteten sin maktposition och 

förtrycket består. Om inte makten flyttas till förtryckta grupper går inte heller si-

tuationen att förändras och den indirekta diskrimineringsformen kommer fortsätta 

att vara svår-implementerad i ett perspektiv att motverka förtrycket.  

 

Så här kan vi se det första tecknet på att den del av diskrimineringslagen som be-

rör indirekt diskriminering kan tyckas vara svår eller problematisk att implemen-

tera. Då lagen beskriver hur det är ett förhållningssätt, en bestämmelse eller ett 

kriterium som missgynnat någon och avgör huruvida indirekt diskriminering har 

skett så öppnas det upp för ett stort tolkningsutrymme i en rättslig förhandling. Då 

definitionen är uppbyggd av tre rekvisit som alla bygger på varandra så ökar 

också komplexiteten. Möjligtvis är detta för att det är så svårt att förstå vad indi-

rekt diskriminering faktiskt innebär. Som vi tidigare etablerat i uppsatsen så inne-

bär indirekt diskriminering att någon blir missgynnad av en regel, en bestämmelse 

eller ett förfaringssätt grundad på denna persons grupptillhörighet som också är 

skyddad i diskrimineringslagen. Om en endast utgår från definitionen i lagtexten 

blir det svårt att förstå vad den indirekta diskrimineringsformen faktiskt innebär, 

men genom att göra en djupare analys så blir begreppet mer förståeligt. Slutsatsen 

blir här att det finns svårigheter med att implementera den delen av lagen som 

gäller indirekt diskriminering, då själva definitionen i lagen är så pass vag att det 

är upp till enskilda att faktiskt ta reda på och förstå innebörden själva.  

 

Utöver detta blir det också problematiskt ur en implementeringssynpunkt att så 

mycket ansvar ligger på den som säger sig blivit indirekt diskriminerad. De tre 

rekvisiten är utformade så att ansvaret hamnar på den kärande att bevisa att den 

blivit diskriminerad. Det tycks således vara mycket svårt att bevisa att indirekt 

diskriminering har skett och att en stor börda läggs på en person som påstått sig 
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blivit utsatt för ett missgynnande. Det här kan tyckas vara mycket ansvar som 

hamnar på en person som säger sig ha blivit diskriminerad. Det första rekvisitet 

missgynnande beskriver om en person har blivit utsatt för ett missgynnande i nå-

gon form, som på något sätt medfört negativa konsekvenser för denne. Detta kan 

endast den kärande svara på men det är de två övriga rekvisiten som blir mest 

problematiska. Det andra rekvisitet jämförande är mycket problematiskt ur den 

kärandes perspektiv. Här är det upp till den kärande att bevisa att hen tillhör en 

social grupp som blir mer utsatt än en annan grupp inom det specifika område 

som missgynnandet har skett. Här måste flera aspekter stämma för att en person 

ska kunna bevisa detta, dels måste det finnas tillgänglig statistik som personen 

kan använda sig av, dels så måste statistiken tala för att personen tillhör en social 

grupp som är utsatt för förtryck. Genom detta förhållningssätt till den kärande blir 

hen mycket utsatt då det krävs tid och resurser för att bevisa att en person blivit 

indirekt diskriminerad. Vidare beskriver det tredje rekvisitet en intresseavvägning 

mellan syftet och utkomsten av det. Här ska verksamhetsledaren bevisa att för-

hållningssättet faktiskt var godtagbart med syftet i åtanke. Med detta utrett hamnar 

den kärande i en speciell situation där syftet med en bestämmelse kan prioriteras 

över principen om att ingen får diskrimineras. På så sätt är de tre rekvisiten helt 

avgörande för den indirekta diskrimineringsformen och det blir en mycket pro-

blematisk situation utifrån den kärandes position. Genom lagens förhållningssätt 

mot den som säger sig blivit diskriminerad så kan det ses som mycket problema-

tiskt även ur ett strukturellt perspektiv. Genom att kräva att den kärande själv ska 

bevisa att dess grupptillhörighet gör att hen är mer trolig än andra att utsättas för 

indirekt diskriminering så förs statens ansvar över till den enskilda individen. Ge-

nom att föra över detta ansvar så förtrycks de grupper som egentligen ska skyddas 

av diskrimineringslagen. Då ansvaret går från att vara statens, i och med den plikt 

staten har att motverka diskriminering, så blir det mycket problematiskt när ansva-

ret i stället förs över på personer tillhörande grupper skyddade av diskriminerings-

lagen. På detta sätt utsätts personer som redan är förtryckta för ett ännu större för-

tryck.  

 

Implementeringen av lagen blir således mycket problematiskt för de sociala grup-

per som blir märkta som ”de andra” gentemot majoritetsbefolkningen. Genom att 

bli tillskriven en identitet tillhörande en av de grupper som är skyddade i diskri-
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mineringslagen skapas också vidare svårigheter i att bevisa sig faktiskt bli utsatt 

för diskriminering. Då den svenska staten faktiskt fört in indirekt diskriminering i 

den svenska lagstiftningen och förbjudit indirekt diskriminering från att ske så blir 

det ytterst viktigt att också kunna stå upp för människor som blir utsatta för indi-

rekt diskriminering och skadade av strukturella skillnader. Men genom att samti-

digt ha rekvisit som intresseavvägning så skapas förutsättningar för de skadliga 

strukturerna att fortsätta verka i det svenska samhället och fortsätta förtrycka soci-

ala grupper. Genom att låta principen om att inte diskrimineras, specifikt ur ett 

indirekt perspektiv att underlåtas då det blir motiverat, så skapas stora svårigheter 

för lagen att implementeras.  

 

Vidare kan vi också se hur de aktiva åtgärderna blir relevanta här. Genom att de-

finiera aktiva åtgärder på det sätt som görs i lagen så förs ansvaret över från staten 

än en gång. Och här är det arbetsgivare eller utbildningsledare som ska se till att 

motverka indirekt diskriminering på arbetsplatsen. På så sätt tycks staten gång på 

gång föra över ansvaret på andra som i stället behöver stöttning från staten. Det 

kan tyckas vara problematiskt att staten inte tar sitt ansvar och i stället utsätter 

enskilda arbetsgivare för den tyngd och svårighet som det innebär att se till att 

indirekt diskriminering inte sker. Då indirekt diskriminering är en så pass svårtol-

kad och otillgänglig form att förstå sig på så ökar detta bara problematiken med 

att inte staten längre är ansvarig för att motverka diskriminering. Med detta sagt 

finns ett stort utrymme för staten att arbeta för att motverka indirekt diskrimine-

ring. Genom att granska lagen och se hur indirekt diskriminering beskrivs så öpp-

nas upp för staten att arbeta med dessa frågor ur ett strukturellt perspektiv. På så 

sätt öppnas möjligheter upp för staten att arbeta med diskrimineringsfrågor på ett 

nytt sätt, där de sociala grupper som blir utsatta faktiskt blir prioriterade.  

 

I denna uppsats har vi analyserat den svenska diskrimineringslagen för att se hur 

den förmedlar och förstår statens plikt att motverka indirekt diskriminering. Slut-

ligen kan vi se hur detta är en mycket komplex fråga. Den tidigare forskningen 

visade på hur olika forskare har närmat sig problemet och vi kunde förstå att en 

problematik kring de olika diskrimineringsbegreppen finns närvarande. På så sätt 

öppnades en diskussion om diskriminering och orättvisa upp. För att kunna närma 

sig problemet så blev teorin försedd med verktyg som synliggör strukturer och 



53 

 

förtryck mot sociala grupper. Uppsatsens teori har på så vis försett ett nytt per-

spektiv att se på problematiken. Genom att granska diskrimineringslagen och 

samtidigt titta på lagen om Diskrimineringsombudsmannen har vi kunnat se hur 

den svenska staten arbetar och förhåller sig till indirekt diskriminering. Här har vi 

kunnat se hur det finns en problematik med definitionen av indirekt diskrimine-

ring, då den blir mycket komplex och svår att faktiskt förstå. Att staten också ge-

nom lagen lägger över ansvar på enskilda verksamhetsledare att förebygga indi-

rekt diskriminering skapar en förflyttning av ansvaret och plikten gentemot be-

folkningen blir svagare. Detta sätt att arbeta på får slutligen med sig konsekvenser 

där skyddet förminskas för de grupper som omfattas av diskrimineringslagen. 

Slutligen beskriver detta ett problem där förtryckta grupper inte får det stöd som 

staten är skyldiga att bidra med. Statens plikt att motverka indirekt diskriminering 

blir således mycket problematisk där staten inte tar sitt ansvar att skydda för-

tryckta grupper från att diskrimineras.  
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