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1 Inledning 

1.1  Bakgrund och ämne 

 
Rättsvetenskapens kultur och självbild är ganska vaga. Häri ingår att det inte är någon 

självklarhet vad som konstituerar rättsvetenskap: är det metoden, perspektivet eller föremålet? 

Häri ingår också att teoribildningens plats inom det rättsvetenskapliga paradigmet är 

obestämd.1 

 

Citatet, som är hämtat från en artikel av Claes Sandgren, illustrerar något som skiljer 

rättsvetenskapen från många andra vetenskaper; nämligen att teorier har en relativt 

undanskymd plats. Istället är metoden det centrala. Enligt Sandgren saknas det en ordentlig 

debatt om teoribildning och rättsvetenskap, om hur teorier används och på vilka sätt de kan 

vara användbara, även om det finns några olika sätt på vilka teorier används i 

rättsvetenskapliga arbeten. 2 Teorier kan vidare delas upp i rättsliga och utomrättsliga teorier. 

Denna uppsats utgår från några teorier formulerade av statsvetaren Wendy Brown. Brown är 

en amerikansk teoretiker som bland annat har gjort sig känd för att kritisera identitetspolitik 

och de följder som denna politik får. Hon har även skrivit om rättens förhållande till 

identitetspolitik och rättens begränsningar. Hennes teorier ska i denna uppsats användas för 

att analysera och diskutera svensk diskrimineringslagstiftning. 

 En individs grupptillhörighet och identitet kan påverka hur denne blir behandlad i olika 

situationer, vilket till exempel avspeglas i det faktum att Sverige och många andra länder 

infört lagstiftningar med olika diskrimineringsförbud för att förhindra att människor 

behandlas olika, och för att i någon mån ställa till rätta den skada detta orsakar. Denna 

lagstiftning kan ha koppling till en identitetspolitisk kamp som vissa grupper fört, där den 

amerikanska medborgarrättsrörelsen och 1970-talets kvinnorörelse är de mest uppenbara 

exemplen. Men en relevant fråga i sammanhanget är om lagstiftning till förmån för vissa 

grupper verkligen kan få den effekten att diskriminering och ojämlikhet minskar? Brown 

menar att när åtgärder vidtas för att minska den skada individer utsätts för i samhället byggs i 

själva verket skadan in i lagstiftningen. Detta beror på att skadan formar individernas 

identitet, och utgör själva upphovet till identitetspolitiken. Att lagstifta mot en skada (som 

exempelvis diskriminering) leder till att skadan befästs: den blir bekräftad och görs omöjlig 

                                                 
1  Sandgren, ”Om teoribildning och rättsvetenskap”, s. 332. 
2  Sandgren, ”Om teoribildning och rättsvetenskap”. 
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att glömma för den som blivit utsatt. I viss mån kan de värsta skadeeffekterna dämpas, men 

skadan kommer aldrig helt upphöra att existera när den väl byggts in i lagstiftningen. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Jag ska utifrån Browns teoribildning om identitetspolitik och lagstiftning diskutera och 

analysera svensk diskrimineringslagstiftning. Detta kommer göras i tre steg. För det första 

kommer jag redogöra för Browns teoribildning och diskutera hur denna kan användas på 

diskrimineringslagstiftning. För det andra kommer jag utifrån teorin diskutera och analysera 

hur lagstiftaren argumenterat i propositioner och utredningar vid införandet och 

omarbetningen av några diskrimineringsförbud på arbetslivets område. För det tredje kommer 

jag på ett mer övergripande plan diskutera teoriernas användbarhet på lagstiftning.  

 Diskussionen och analysen av förarbetena utgör den största delen av uppsatsen. Mitt fokus 

ligger på det som i förarbetena anses vara syftet med en diskrimineringslagstiftning, vilken 

samhällsutveckling som lett till lagstiftningen och vilken effekt lagstiftningen förväntas få i 

samhället och för enskilda människor. Jag börjar i den första jämställdhetslagen från år 1979 

och arbetar mig sedan framåt genom olika förarbeten, fram till den sammanhållna 

diskrimineringslag som trädde i kraft år 2009, för att få en bild av vilka argument som använts 

och hur/om de förändrats över tid. Exempel på frågor som jag ställer i förhållande till 

förarbetena är: hur motiveras lagstiftningen? Vad är upphovet till den? Vart är den tänkt att 

leda? 

 Jag har avgränsat mig till att enbart använda förarbetena till de lagar om diskriminering 

som gäller på arbetslivets område, med fokus på de diskrimineringsförbud som införts. Andra 

åtgärder än diskrimineringsförbud på arbetsmarknadens område har bortsetts från, även om de 

införts i syfte att minska den totala diskrimineringen i samhället.3 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metodologiska frågor 

Varje juriststudent på den svenska juristutbildningen får lära sig att för juridiken – och 

rättsvetenskapen (vad som skulle vara skillnaden diskuteras ganska sällan) – är metoden 

                                                 
3  Några exempel på sådana åtgärder är förbud mot könsdiskriminerande reklam, brottet olaga diskriminering, 

kvinnofridslagstiftning, sambolag för homosexuella m.m. I de lagar som innehåller diskrimineringsförbud 
finns även andra bestämmelser som har till syfte att minska den totala diskrimineringen, till exempel krav på 
aktiva åtgärder. Även dessa har bortsetts från. 
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central.4 Den rättsdogmatiska metoden används när det gäller praktiska juridiska spörsmål. 

Den är också vanligt förekommande i rättsvetenskapliga frågor eller arbeten, men då ofta i 

kombination med någon problematiserande frågeställning. Dessa metoder är vanliga och i hög 

utsträckning allmänt accepterade att använda utan någon djupare metodologisk diskussion. 

Mitt arbete rör sig utanför dessa ramar och därför har jag anledning att närmare gå in på 

metodologiska frågeställningar och närliggande frågeställningar om vad som ryms inom 

rättsvetenskapen. Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson skriver: ”Att utmana rättens och 

rättsvetenskapens gränser förutsätter att de egna kunskapsteoretiska utgångspunkterna 

redovisas”; det vill säga att det i högre utsträckning än annars kräver att teori- och 

metodavsnitt är utförliga när gränserna för rättsvetenskapen tänjs.5 Dessutom menar de att ju 

mer kontroversiell forskningen är, desto viktigare blir det att utgångspunkterna redovisas.6 

Browns teorier används här för ett ifrågasättande av rätten och själva grunderna till 

lagstiftningen, på ett sätt som inte är i enlighet med någon av de självklart vedertagna 

metoderna inom rättsvetenskapen. Teorierna är inte heller skapade inom en rättsvetenskaplig 

kontext även om de innehåller komponenter med en tydlig koppling till rätten.  

 Claes Sandgren är en av de som har ställt och försökt besvara frågan om vad som är 

rättsvetenskap. Han menar bland annat att rättsvetenskapen har en ”otydlig vetenskapskultur” 

och att metodologiska frågor och frågor om rättsvetenskapliga utgångspunkter alltför sällan 

ställs och diskuteras.7 Sandgren går igenom olika aspekter av vad som brukar anses vara 

rättsvetenskap. Rättsvetenskapen är ett vetenskapligt studium av ”rätten”, ofta, men inte alltid, 

präglad av ett ”inifrånperspektiv”. Argumentationen utgör en central del och den kan föras 

ganska fritt. Traditionellt är rättsvetenskapen nära förbunden med rättslig praktik.8 Men detta 

är inte allt: det finns även, enligt Sandgren, en ”öppenhet för nya infallsvinklar, nya 

metodiska begrepp och nya teoretiska perspektiv”. Ett exempel på ett nytt grepp som blivit 

vanligt under senare tid är diskursanalysen.9  

                                                 
4  Även Sandgren skriver om metoden som central för rättsvetenskapen i ”Vad är rättsvetenskap?”, särskilt s. 

181-192, liksom Gunnarsson & Svensson i Genusrättsvetenskap, s. 91-99 och s. 154-155. 
5  Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 119. Se även s. 121-123. Gunnarsson och Svenssons bok 

handlar om det de kallar genusrättsvetenskap. Oavsett om man definierar mitt arbete som 
genusrättsvetenskapligt så är Gunnarssons och Svenssons teori- och metodresonemang användbara för mitt 
arbete eftersom Browns teorier och mitt sätt att ställa frågor har många likheter med det som Gunnarsson och 
Svensson kallar genusrättsvetenskap, exempelvis vad gäller sättet att ställa kritiska frågor till det rättsliga 
materialet och att använda andra utgångspunkter för arbetet än de traditionellt juridiska/rättsvetenskapliga. 

6  Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 127.  
7  Sandgren, ”Vad är rättsvetenskap?”, s. 175. 
8  Sandgren, ”Vad är rättsvetenskap?”, s. 176-192. 
9  Sandgren ”Vad är rättsvetenskap”,  s. 192-193. 
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 Liksom diskursanalysen är ett ”nytt” sätt att söka kunskap inom rättsvetenskap är min 

utgångspunkt att även andra mindre utforskade sätt att ”rättsvetenskapa” kan vara intressanta 

eftersom de kan ge nya perspektiv på rätten och rättsvetenskapen. Jag hade antagligen inte 

gett mig in på detta område om jag inte tidigare hade läst kurser i genusvetenskap och 

feministisk teori som gett mig en delvis annan syn på vetenskapliga frågor än den som 

huvudsakligen presenteras på juristprogrammet. Enligt Sandgren kan användandet av teorier 

och teoribildning ”ge rättsvetenskapen ökad relevans”.10 Att använda sig av en teoriorienterad 

inriktning är en möjlig men ganska sällan använd och framför allt sällan en central del i det 

rättsvetenskapliga studiet, men det är enligt Sandgren en fruktbar inriktning att kombinera 

med något ”rättsligt stoff”.11 Mitt arbete kan sägas vara ett teoretiskt studium av det rättsliga 

stoff som argumentationen bakom rättsreglerna utgör. 

 Det är dock inte alla som håller med Sandgren om hans syn på rättsvetenskapens 

beskaffenhet. Håkan Gustafsson menar att Sandgren i själva verket helt ignorerat den 

teoribildning som de rättsvetenskapare, oftast kvinnor, som hållit på med genusperspektiv och 

feministiska perspektiv på rätten har utvecklat. Enligt Gustafsson överdriver Sandgren rättens 

teorilöshet på ett sätt som dessutom implicerar att det bara är den ”traditionella 

rättsvetenskapen”, gjord av män, som får lov att räknas som äkta rättsvetenskap.12 Jag är av 

åsikten att genusteori är nog så viktig, och att forskning inom rättsvetenskap med genusteori 

som grund utgör en i högsta grad relevant kunskapsproduktion. Men genusteorier och 

feministiska teorier, även med ett brett perspektiv på vad dessa utgör, är inte de enda teorierna 

eller ens de enda intressanta utomrättsliga teorierna som skulle kunna användas inom 

rättsvetenskap. Om det man söker är generella metoddiskussioner, analyser och 

sammanställningar av hur teorier kan användas inom rättsvetenskap är min uppfattning att det 

inte finns särskilt mycket att hämta på det rättsvetenskapliga området. Det närmaste något 

sådant jag kommit är Genusrättsvetenskap, men den handlar just om genusrättsvetenskap och 

inte om teori och metod generellt.  

 Sandgren går igenom några olika sätt på vilka man ändå inom rättsvetenskapen använt sig 

av teorier. Ett av många möjliga sätt att använda teorier på är att utgå ifrån en så kallad 

utomrättslig teori, och att med den som utgångspunkt studera rätten.13 Det jag gör kan med 

Sandgrens terminologi närmast beskrivas som ett användande av ”utomrättslig teori”, 

                                                 
10  Sandgren ”Vad är rättsvetenskap”, s. 199. 
11  Sandgren ”Vad är rättsvetenskap”, s. 202. 
12  Gustafsson, ”Cyklopens öga”, s. 19-20 och s. 21-23. 
13  Sandgren, ”Om teoribildning och rättsvetenskap”, s. 299. 
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nämligen Browns kritiska teorier om identitetspolitik, lagstiftning och liberalism, för att med 

hjälp av dessa studera den rättsliga argumentationen i några förarbeten. 

 Valet av teori är av stor betydelse vid valet av tillvägagångssätt. Gunnarsson och 

Svensson visar på hur teori och praktik liksom rätt och teori påverkar varandra och att detta 

kommer att prägla forskning där genusperspektiv och rättsvetenskap interagerar.14 De påpekar 

också att valet av forskningsfrågor alltid bör avgöra vilken metod som ska användas.15 Hur 

teori och praktik och teori och rätt interagerar kan bland annat ses i hur teori och metod 

påverkar varandra – mitt val att använda Browns teori påverkar valet av metod på det sättet att 

teorin styr vilken metod som är lämplig att använda, samtidigt som valet av metoden också 

påverkar på vilket sätt teorin används och kan användas.  

 

1.3.2 Metod 

Jag gör en teoretisk analys av lagstiftarens argumentation angående vissa regler 

(diskrimineringsförbud) på ett specifikt område (diskrimineringslagstiftningen) utifrån en 

specifik teori (Brown). Kopplingen mellan teori och metod är stark; teorin får i mångt och 

mycket styra metoden eftersom det är de teoretiska frågorna som avgör vilken metod som är 

lämplig att använda. Konkret går det till så att jag ställt frågor till förarbetena och därigenom 

hittat argument som är intressanta att analysera. Exempel på sådana frågor är: hur motiveras 

lagstiftningen? Vad är upphovet till den? Vart ska den leda? Dessa frågor är relevanta 

eftersom det är frågor av denna typ som Browns teorier berör. Jag har inte använt samtliga 

argument från förarbetena, utan jag har gjort ett urval av de som framstått som mest relevanta. 

Jag börjar i de tidigaste förarbetena och arbetar mig sedan framåt för att få ett utvecklings- 

och förändringsperspektiv på hur argumentationen har förts. De argument som jag hittar med 

hjälp av frågorna analyseras utifrån Browns teori som den presenteras och diskuteras i det 

teoretiska kapitlet (kapitel 2). 

 

1.3.3 Det teoretiska materialet 

Wendy Brown är en statsvetare, genusvetare, politisk filosof m.m., som bland mycket annat 

skrivit om identitetspolitik och om lagstiftning/rätt. Hon kan bäst placeras in i ett fält av 

postmoderna, radikala och kritiska teoretiker. 

 För att bäst förstå Brown och hennes teoretiska ståndpunkter menar jag att man måste vara 

uppmärksam på att hon kommer från USA och att det sammanhang hon skriver i därmed till 

                                                 
14  Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 129-132. 
15  Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 154-155.  



- 9 - 

vissa delar kan skilja sig från den svenska kontexten. Till exempel har USA haft en stark svart 

medborgarrättsrörelse, vilket Sverige aldrig haft. Även kvinnorörelsen och andra 

identitetspolitiska rörelser som till exempel LGBTQ16-rörelsen verkar ha spelat en större roll i 

den amerikanska kulturen än vad de gjort i den svenska, även om Sverige inte är helt utan 

motsvarigheter.17 USA har också ett annat rättssystem, vilket bland annat märks när Brown 

diskuterar lagstiftning: det framgår då att de grundläggande friheterna som finns i den 

amerikanska grundlagen har en betydligt starkare ställning än de grundläggande friheter vi har 

i Regeringsformen.18 Även när Brown mer detaljerat diskuterar den amerikanska 

diskrimineringslagstiftningen och de amerikanska domstolarnas sätt att resonera kring 

diskriminering märks att det finns vissa skillnader gentemot den svenska lagstiftningen.19 Den 

amerikanska och den svenska kontexten skiljer sig alltså åt, vilket gör att Browns resonemang 

inte alltid passar helt in på den svenska situationen. Att sammanhangen skiljer sig åt på vissa 

plan gör överlag inte särskilt stor skillnad för hennes teoriers användbarhet, men däremot är 

det av betydelse att vara uppmärksam på att det kan finnas skillnader eftersom det annars kan 

uppstå missförstånd om vad hon menar och varför. Det är framför allt när det handlar om 

specifika frågor, som vad som står i en viss lagstiftning och hur det ska tolkas, som hennes 

resonemang i lägre grad är överförbart till det svenska sammanhanget. 

 Jag använder mig framför allt av två texter av Brown som handlar om identitetspolitik 

och/eller lagstiftning. Den ena, ”Wounded Attachments” finns publicerad i boken States of 

Injury: Power and Freedom in Late Modernity och den andra, ”Suffering the Paradoxes of 

Rights” finns publicerad i antologin Left Legalism/Left Critique. Båda dessa artiklar finns 

översätta till svenska i antologin Att vinna framtiden åter, då med titlarna ”Att hålla fast vid 

sin skada” respektive ”Rättens paradoxer”. Även introduktionskapitlen till böckerna har lästs 

för att få en djupare förståelse av Browns ståndpunkter, särskilt för att förstå den syn på 

liberalism som är central för Browns teoretiserande. 

Alla Browns texter är ursprungligen på engelska. De som finns översatta till svenska har 

jag läst på både originalspråket engelska och på svenska. Mestadels har jag använt de svenska 

översättningarna eftersom de varit lättare att förstå, men i vissa fall har läsningen av den 

engelska texten gett mig en ny syn på och djupare förståelse för Browns tankar och då har 

                                                 
16  LGBTQ = lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. Den engelskspråkiga motsvarigheten till den 

svenska förkortningen HBTQ.  
17  Brown är tydlig med att hon utgår ifrån den amerikanska kontexten, se Brown, ”Wounded Attachments”, s. 

55. 
18  Om grundläggande fri- och rättigheters ställning i Regeringsformen se Bull & Sterzel, Regeringsformen, 

särskilt s. 54-56 och s. 61-63. 
19  Se Brown, ”Rättens paradoxer”. 
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denna använts. Jag har i vissa fall även jämfört den svenska och engelska versionen av texten 

för att få en bättre förståelse för vad hon menar.  

För att kunna förstå och förklara Browns ståndpunkter har jag även läst delar av Michel 

Foucaults Övervakning och straff, delar av Friedrich Nietzsche: en introduktion av Gianni 

Vattimo och delar av William Connollys Identity/Difference. Eftersom jag utgår ifrån Browns 

teorier använder jag mig av hennes förståelse av de teoretiker som hon använder, men ibland 

har det krävts att gå tillbaka till grundtexterna för att bättre förstå varifrån de begrepp hon 

använder kommer, vad de innebär och hur de kan användas. Detta gäller framför allt 

Foucaults resonemang om disciplinär makt, eftersom Brown använder detta utan att närmare 

presentera begreppet, i viss mån gäller detta även Connollys syn på identitet. 

 

1.3.4 Det rättsliga materialet 

Jag har valt att analysera diskrimineringsförbud på arbetsmarknadens område i svensk 

lagstiftning, och jag har därför valt ut ett antal förarbeten som berör dessa frågor. Det finns en 

uppsjö av förarbeten som berör frågor om diskriminering på olika sätt. Jag har endast använt 

de utredningar och propositioner som lett till lagstiftning om ett faktiskt 

diskrimineringsförbud eller som omarbetat befintliga diskrimineringsförbud mer grundligt. 

Alla förarbeten som berör frågan om diskrimineringsförbud på arbetsmarknaden har alltså 

inte använts. Eftersom förbud mot diskriminering på grund av kön var det första 

diskrimineringsförbud som infördes faller det sig naturligt att det är här lagstiftaren har fört de 

mest omfattande diskussionerna och analyserna av vad man vill med lagstiftningen, hur den är 

tänkt att fungera och så vidare. När det kommer till de förarbeten som gäller de andra 

diskrimineringsgrunderna är materialet mindre omfattande. Antalet förarbeten är färre 

eftersom lagstiftningarna inte funnits lika länge och de har inte arbetats om lika mycket som 

förbudet mot diskriminering på grund av kön. De förarbeten som finns gällande de andra 

diskrimineringsförbuden innehåller även mindre argumentation kring varför lagstiftningen 

behövs och vilka konsekvenser den ska ge jämfört med förarbetena till den första 

jämställdhetslagen. Detta påverkar uppsatsen så att diskrimineringsförbud gällande kön tar 

störst plats. 

När det gäller urvalet av förarbeten använder jag mig av både utredningar och 

propositioner. Att jag använder både utredningar och propositioner beror på att jag i 

materialet söker diskussioner och argument kring varför lagstiftningen införs, vilka effekter 

som förväntas av lagen, vad som gett upphov till lagstiftningen, och vart den ska leda. Denna 

argumentation är lika intressant oavsett om den återfinns i en utredning eller en proposition 
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eftersom de båda är del i lagstiftningsprocessen, även om det bara är propositionerna som 

sedan är knutna till lagstiftningen och kan användas som rättskälla. Ofta är utredningarna mer 

utförliga i sin argumentation än propositionerna, och i många propositioner använder sig 

lagstiftaren av utredningarnas argument utan att diskutera kring dem. Det finns också tillfällen 

då det argumenteras på ett sätt i utredningarna men på ett annat sätt i de påföljande 

propositionerna. Dessa motsägelser och olika sätt att argumentera är särskilt intressanta att 

lyfta fram, eftersom de på ett konkret sätt visar på olika sätt att argumentera kring 

diskrimineringsförbud. 

Jag gör ingen fullständig analys av förarbetena, utan använder dem för att ge exempel på 

hur lagstiftaren argumenterat för att sedan analysera detta utifrån Browns teorier. Eftersom det 

är en teoretisk analys av lagstiftarens argumentation kring diskrimineringsförbud kommer inte 

de materiella rättsreglerna beröras specifikt.  

 

1.3.5 Disposition 

Jag börjar med att i kapitel 2 presentera och diskutera Wendy Browns teoribildning kring 

identitetspolitik och lagstiftning. Här förs även en mer allmän diskussion om användbarheten 

av hennes teorier på det rättsliga området. 

 Kapitel 3 behandlar samtliga de förarbeten till olika diskrimineringslagstiftningar som jag 

valt att använda mig av, samt innehåller diskussion och analys av dessa utifrån Browns teori. 

Det är därför också ett omfattande kapitel. Det hade i och för sig varit möjligt att dela upp 

kapitlet i flera kapitel, men jag har istället valt att ha många underkapitel eftersom vart och ett 

av underkapitlen hänger samman med de andra tematiskt, innehållsmässigt och 

strukturmässigt. Jag har sammanfattat och begränsat Browns teori till några teman som jag 

fokuserar på vid diskussionen i förhållande till de svenska lagförarbetena till 

diskrimineringsförbuden. Dessa teman är lagstiftningens konsekvenser och synen på 

framtiden; grunden i identitets-politik och ressentiment; frågan om för vem lagstiftningen 

införs och liberalismen som ideal i lagstiftningen. Störst fokus ligger på frågorna kring 

identitet och identitetspolitik (ofta formulerat som ”behovet av lagstiftning” eftersom det är i 

argumentationen kring behovet av lagstiftningen som synen på identitet kommer fram) och 

framtiden. Analysen utifrån teman kompliceras av att samtliga av de teman som räknats upp 

hänger ihop och går in i varandra, men det är ändå till hjälp att försöka strukturera såväl 

Browns teorier som förarbetena utifrån gemensamma teman. 

Kapitel 3 börjar med att 1970-talets kvinnorörelse kopplas till den första 

jämställdhetslagen. Sedan görs en genomgång och analys av argumenten i förarbetena. 
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Lagstiftningarna presenteras i kronologisk ordning för att få ett tydligt tids- och 

utvecklingsperspektiv. Jag börjar alltså i sent 1970-tal, i förarbetena till den första 

jämställdhetslagen, då förbud att diskriminera på grund av kön infördes för första gången i 

svensk lagstiftning. Sedan arbetar jag mig framåt i tiden via reformen av jämställdhetslagen 

som initierades i slutet av 1980-talet och de diskrimineringsförbud på andra områden 

(etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning) som infördes under mitten av 1990-talet, 

fram till den sammanslagning av alla diskrimineringslagarna som gjordes på 2000-talet. Varje 

enskilt underkapitel om de olika lagstiftningarna har strukturerats kring hur argumenten berör 

de ovan nämnda frågorna om varför lagstiftningen införs – vad orsaken är till att behovet 

finns, vart lagstiftningen ska leda, för vems skull den skapas och om/hur den kopplas till 

identitetspolitik och liberalism. 

I den avslutande diskussionen, vilken utgör kapitel 4, diskuterar jag på ett övergripande 

sätt Browns teoriers användbarhet inom rättsvetenskap och på lagstiftning teoretiskt och 

praktiskt. Jag diskuterar även den övergripande frågan om värdet av att använda 

”utomrättsliga teorier” på det rättsliga området. 
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2 Wendy Brown om identitetspolitik och lagstiftning – och 

användbarheten i ett rättsligt sammanhang  

2.1 Teoretisk bakgrund: liberalism och makt 

Browns teoretiserande grundas till stor del i en diskussion om frihet och det liberala 

samhällets värderingar, och detta ligger sedan i bakgrunden när hon diskuterar 

identitetspolitik och lagstiftning. Brown ställer frågor om vad som är frihet, och hur/om man 

kan uppnå den. Friheten är inte statisk utan måste alltid kämpas för i relation till de olika 

former av makt som finns, den går därför inte att uppnå utan kräver en ständig kamp.20 

Grundstenen i Browns kritik av liberalismen och den liberala individualismen är att 

liberalismen styrs av idealet om allas likhet inför lagen, men att denna jämlikhet endast är 

formell – i praktiken har människor inte samma tillgång till rättigheter, även om det ser ut så 

”på papperet”. Individualismen leder till att orättvisor och ojämlikhet som beror på 

samhälleliga förhållanden i det liberala samhället istället görs till något individuellt.21 Men 

även den amerikanska vänsterrörelsen, inkluderande olika rättighetsrörelser som ofta drivs i 

en vänsterorienterad kontext, kritiseras av Brown eftersom den på många sätt anammat 

liberalismens sätt att se på och tala om rättigheter.22 Brown påpekar att motståndspolitik, 

vilket vänsterorienterad politik (kanske särskilt i den amerikanska kontexten) utgör, är en 

politik mot istället för för – den är en reaktion mot något och måste därför också alltid förhålla 

sig till just det den reagerar mot.23 Denna kritiska inställning till liberalismen och 

rättighetsrörelser genomsyrar Browns texter. 

 Brown använder sig av Foucaults syn på makt och sätt att uttrycka sig om makt, särskilt 

använder hon sig av hans begrepp disciplinär makt. Foucault menar att det finns olika former 

av makt varav en är den makt som disciplinerar; den disciplinära makten. Det är denna makt 

som i högst utsträckning präglar vår tid. Centralt för Foucault är att han menar att makt skapas 

genom att den utövas, vilket får till följd att den är föränderlig. Eftersom makten inte är 

beständig utan skapad, något som ”görs”, finns det också ett stort utrymme för motstånd.24 

                                                 
20  Brown, “Introduction”, s. 23-26. 
21  Denna syn på liberalism och individualism avspeglas i alla Browns texter, men är mer utförligt beskriven i 

Brown & Halley, ”Introduction”, särskilt s. 5-7. Se även Brown, ”Introduction” och Brown, ”Att hålla fast 
vid sin skada”, s. 37-48. 

22  Brown & Halley, “Introduction”,  s. 1-11. För mer om värdet av att kritisera och att förhålla sig kritiskt; se s. 
25-33. 

23  Brown, “Introduction”, s. 22. 
24  Foucault, Övervakning och straff, särskilt s. 33-40 och s. 159-266. Se även Brown, ”Introduction”, s. 19. För 

en sammanfattning av Foucaults syn på makt, se även Sune Sunessons inledning till den svenska 
översättningen, Foucault, Övervakning och straff, s. xiv-xvi. 
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Foucault menar också att den disciplinära makten, till skillnad från andra former av makt, 

dresserar snarare än underkuvar. Genom att dressera kan makten skapa underkastelse.25 

Disciplinen utgör enligt Foucault en ”hel uppsättning av redskap, tekniker, förfaranden, 

tillämpningsnivåer och syften” och används i en mängd olika institutioner i samhället.26 

Juridiken är en av många institutioner i samhället som utövar disciplinär makt.27 

 

2.2 Brown och synen på identitetspolitik 

2.2.1 Kontexten inom vilken identitetspolitiken uppstått – kopplingen till liberalismen 

Browns fråga när det gäller identitetspolitik är tudelad; dels handlar den om hur och om det är 

möjligt att föra politik utifrån identiteter utan att återskapa de förhållanden som från början 

formar dem, och dels handlar den om hur identitetsbaserad politik kommer i konflikt med sig 

själv när den driver en politik som ska vara frigörande men samtidigt ”håller fast vid sin 

skada”, vilket i själva verket omöjliggör en riktig frigörelse.28 Brown är inte ute efter att 

kritisera identitetspolitik som sådan, utan hennes mål är att (kritiskt) utforska hur 

identitetspolitikens historia finns kvar i politiken och vad det får för konsekvenser vad gäller 

att kunna ”släppa” den skada som uppstått.29  

 Den historiska samhällsutveckling som legat till grund för identitetspolitikens framväxt 

utgörs enligt Brown av liberalismen, med sina ideal om de universella rättigheterna och allas 

frihet och jämlikhet. I det liberala samhället är det i själva verket inte bara liberalismens ideal 

som råder, utan här har även kapitalismen och den disciplinära makten smugit sig in vilket fått 

till följd att idealen om universella rättigheter inte gått att upprätthålla på ett trovärdigt sätt. 

Kapitalismen och disciplinen har skapat sociala skillnader som går på tvären mot den liberala 

idén om alla människors lika värde och rättigheter, och medelklassen har blivit ett 

samhälleligt ideal. De grupper som då hamnar utanför, de som inte passar in i medelklassen, 

bär ändå med sig den liberala diskursen om allas lika rätt och värde. Detta innebär att de anser 

sig ha rätt till samma rättigheter och möjligheter som alla andra med hänvisning till liberala 

argument. Liberalismen har på detta sätt i samverkan med kapitalismen och den disciplinära 

makten både skapat de skillnader som leder till behovet av identitetspolitik, samt den 

ideologiska grund på vilken identitetspolitiken grundas.30  

                                                 
25  Foucault, Övervakning och straff, s. 199-200. 
26  Foucault, Övervakning och straff, s. 251-252. 
27  Foucault, Övervakning och straff, se t.ex. s. 259-261. 
28  Brown, Wendy, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 35-37.  
29  Brown, “Wounded attachments”, s. 55. 
30  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 37-48 
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 När jag använder dessa delar av Browns teori som inte är direkt kopplade till lagstiftning 

är min utgångspunkt att politik och lagstiftning är två områden som ligger nära varandra, 

eftersom det är politik och politiska beslut som ligger till grund för vilken lagstiftning som 

finns i ett samhälle. De identitetspolitiska rörelserna har i och för sig kanske framför allt 

verkat utanför det parlamentariska systemet, men de frågor de har lyft och kämpat för har 

oundvikligen påverkat samhällsklimatet och det politiska klimatet i lagstiftande församlingar. 

 

2.2.2 Skapandet av identitet, skillnad och makt 

För att förstå identiteters och identitetspolitikens uppkomst använder sig Brown av William 

Connollys teorier. Connolly menar att identiteter skapas relationellt, i förhållande till en grupp 

som man identifierar sig med. Tillhörigheten till en grupp/identitet skapas genom skillnad: 

gruppen (och identiteten) förstås som olik andra grupper och identiteter. I skillnadsskapandet 

finns även en dimension av makt och därför har skapandet av identitet genom skillnad en 

politisk dimension.31 Brown menar utifrån dessa tankegångar att bakgrunden till 

identitetspolitikens existens är att vissa grupper på olika sätt blir exkluderade i samhället på 

grund av sin identitet. Som grupp vänder de sig då mot denna exkludering. Problemet är dock 

att för att kunna bli exkluderad krävs att det finns något att bli exkluderad från: nämligen 

ideal. Detta innebär att om inte idealen fanns skulle heller ingen exkludering finnas. 

Identitetspolitiken skulle då inte uppstå eftersom identitetspolitiken är en följd av att man 

politiserar exkluderingen, skillnaden. Detta innebär i sin tur att när en identitet blivit 

politiserad behöver den precis samma exkludering från idealet som var upphovet till 

politiseringen för att kunna bestå, annars förlorar identiteten sin mening.32  

 Brown menar att de politiska identiteterna i USA genom sin politik utmanar det liberala 

universella ”vi:et” och visar hur detta ”vi” är skapat genom makt på det sättet att det liberala 

”vi” i själva verket exkluderar ”de andra”. Detta gör också att de politiserade identiteterna gör 

sig själva till en enhetlig grupp när de intar positionen som ”de andra”. När en grupp driver 

identitetspolitik på dessa premisser, och genom påverkan av makthavare skapar en 

lagstiftning som ska ”skydda” gruppen, blir lagstiftningen i själva verket ett nytt uttryck för 

disciplinär makt som, förutom att erbjuda skydd, kommer att styra gruppen.33 

 

                                                 
31  Connolly, Identity/Difference särskilt s. 1-15, s. 64-68 och s. 158-184. 
32  Connolly, Identity/difference särskilt s. 1-15 och s. 64 och Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 66-67. 
33  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 48-53. 
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2.2.3 Kopplingen mellan identitetspolitik och lidande 

Enligt Brown bygger identitetspolitik, eller ”det identitetsbaserade projektet”, till stor del på 

hur denna politik baseras på den egna identitetens historia av lidande; ressentimentet. 

Historian av lidande och den känsla som detta skapar gör enligt Brown att identitetspolitiken i 

själva verket bidrar till att skadan hålls kvar istället för att förhindras från att uppstå. Skadan 

har uppstått i det liberala samhället under inverkan av kapitalismen och den disciplinära 

makten som genomsyrar samhället. 34 

 Synen på lidande och hur skadan byggs in i samhället genom identitetspolitik eller 

”identitetsbaserade projekt” bygger på Nietzsches begrepp ressentiment. I inledningen till Att 

vinna framtiden åter sammanfattar Leila Brännström Browns sätt att använda ressentimentet:  

 

Ressentiment är en känsla av agg och bitterhet som orsakas av oförrätter som subjektet utstått 

och utstår. Den tar sig uttryck i vrede och moralisk rättfärdighet som riktas mot den eller dem 

som beskylls för oförrätterna. Nietzsche menade att den som bär på ressentiment är fången i 

den struktur inom vilken oförrätterna uppkom, eftersom den skada och det lidande som de 

orsakat har blivit del av ressentimentbärarens identitet: för att bli fri från sitt ressentiment 

måste hon släppa taget om sin identitet.35  

 

Ressentimentet uppstår alltså när ett subjekt utsätts för en oförrätt. Brown menar att de 

politiserade identiteterna struktureras av ressentimentet, ressentimentet utgör en bas i deras 

politiska projekt. Ressentimentet skapar ett hämndbegär eftersom subjektet vill omfördela sitt 

lidande, men när identiteten överför sitt lidande blir ”den identitet som struktureras av 

ressentimentet samtidigt innesluten i sin egen underkastelse” – reaktionen hämnd har skapat 

en identitet som ständigt är bunden till den historia, den oförrätt och det lidande som gett 

upphov till identiteten.36 Den identitetspolitiska kampen är enligt Brown därmed kopplad till 

ressentimentet, eftersom den skada som olika grupper åsamkas i det liberala samhället på 

grund av skillnadsskapande gör att dessa grupper är bärare av ressentiment, och det är detta 

som skapar drivkraften för identitetspolitiken.  

 Enligt Brown vore det konstruktivt att släppa taget om skadan, eftersom den annars 

ständigt kommer finnas kvar hos bäraren av den. Men att ”klippa banden” till sin skada skulle 

också innebära att subjektet klipper banden till sin identitet, eftersom identiteten är beroende 

av skadan för sin existens. Istället fortsätter alltså de politiserade identiteterna hålla fast vid 

                                                 
34  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 53-69.  
35  Brännström, ”Introduktion”, s. 11. 
36  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 53-69, särskilt s. 59-67. Citat s. 60. 
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sin skada, och när de genom sin politik återskapar sin identitet, återskapar de också de 

oförrätter som de utsatts för.37  

 

2.2.4 Identitetspolitikens konsekvenser – framtidsfrågan  

Identitetspolitik leder enligt Brown till att  

 

… personer reduceras till iakttagbara sociala egenskaper och praktiker som definieras 

empiriskt, positivistiskt, som om de hade en inneboende, objektiv existens och inte vore 

effekter av en diskursiv institutionell makt.38  

 

Lagstiftning utifrån dessa egenskaper leder till att personer som faller under beskrivningarna 

också kommer styras av dessa beskrivningar.39 

 Diskrimineringslagstiftning är ett exempel på en av de konsekvenser som identitetspolitik 

kan få. Utifrån Brown kan man dra slutsatsen att den typen av lagstiftning bidrar till att bygga 

in skadan, ressentimentet, i det samhälleliga systemet istället för att förhindra att skadan 

uppstår, trots att det vanligtvis är det tänkta målet med lagstiftningen. Det stora problemet 

med identitetspolitik är enligt Brown att den är knuten till identitetens historia och den 

situation som råder nu, den har därför ingen vision för en framtid som är bättre än den 

nuvarande situationen.40 Som Brännström uttrycker det: identitetspolitiken ”saknar ett 

uttryckligt begär efter en ordning som i grunden skiljer sig från den rådande”.41 Applicerat på 

diskrimineringslagstiftning kan detta uttryckas som att ett problem med diskriminerings-

lagstiftning är att den politiska lösningen på problemet med diskriminering (införandet av 

diskrimineringslagstiftning) inte tror på möjligheten till ett samhälle fritt från diskriminering. 

Det finns inget mål som ligger bortanför diskrimineringslagstiftningen – den utgör snarare ett 

nödvändigt ont.  

 Brown efterfrågar en politik som istället för att hålla fast vid sin skada blickar framåt med 

vilja, hopp, drömmar, begär… Enligt henne skulle detta kunna förskjuta den politiska 

diskursen och skapa en öppning för en politik som inte ytterligare binder utan istället frigör 

människor.42 Denna frigörelse skulle då kanske kunna vara äkta till skillnad från den 

frigörelse som liberalismen erbjuder som hon menar inte innebär någon verklig frihet. 

                                                 
37  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada, s. 65-71. 
38  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 52. 
39  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 52. 
40  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 65-71. 
41  Brännström, ”Introduktion”, s. 20. 
42  Brown, ”Att hålla fast vid sin skada”, s. 67-71. 
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2.3 Brown och synen på lagstiftning 

2.3.1 Rättens paradox – ge rättigheter utan att befästa förtryck? 

I artikeln ”Rättens paradoxer” skriver Brown om hur svårt det är att använda lagstiftning för 

att råda bot på problem med ojämlikhet i samhället, och hon pekar här på ett antal paradoxer 

som uppstår när man med hjälp av rättsregler och rättigheter försöker förbättra situationen för 

en grupp. Artikeln handlar framför allt om kvinnors kamp för jämställdhet och lagstiftning 

utifrån denna men liknande resonemang kan också användas på andra grupper och annan 

lagstiftning.43  

 Brown går igenom hur kvinnors ställning förändrats och hur kvinnor fått fler och fler 

rättigheter – rösträtt; rätt att välja om, när och hur barn ska skaffas; rätt att arbeta på samma 

villkor som män. Detta är sådant som kvinnor inte kan vilja välja bort, ingen vill gå tillbaka 

till tiden innan dessa rättigheter fanns. Men trots dessa rättigheter är kvinnor fortfarande 

underordnade män, och det är bland annat därför Brown menar att ”rätten nästan aldrig 

upphäver, utan nästan alltid bara dämpar de krafter som förtrycker kvinnor”. Problematiken 

ligger däri att rättsregler befäster kränkningar istället för att ta bort dem. Genom rättigheter för 

kvinnor bekräftas och befästs kvinnor som en underordnad grupp. I rätten ligger därför 

paradoxen att den på en och samma gång i viss mån minskar kränkningen av kvinnor 

samtidigt som den befäster den.44  

 Specifika rättigheter för specifika grupper orsakar alltså vissa problem. Enligt Brown är 

dock inte heller allmänt hållna rättigheter bra för att stärka kvinnors ställning, eftersom 

neutrala regler i stället generellt sett ”stärker de redan mäktigas makt” vilka i detta 

sammanhang är männen. För att förklara vad hon menar med att de redan mäktigas makt 

typiskt sett stärks av neutralt formulerade regler ger Brown exemplet ”rätten till 

privategendom” som med nödvändighet innefattar att även om vissa människor samlar på sig 

egendom kommer andra bli utan, och det är de som redan har egendom som samlar på sig 

mer. Allmänt hållna rättigheter kan alltså inte skydda alla, och det är de svaga som får lida av 

denna typ av rättigheter.45 Detta resonemang liknar det hon fört om identitetspolitik och 

skada; identitetspolitiken kommer inte hjälpa de grupper som för den och lagstiftning kommer 

inte lösa problem med diskriminering och jämlikhet. 

                                                 
43  Brown nämner vid några tillfällen andra grupper än kvinnor i sina resonemang, exempelvis skriver hon om 

”kampen mot manlig dominans, homofobi och rasism” i ett sammanhang som en kamp om ”rättsliga krav 
och motkrav”, ”Rättens paradoxer”, s. 74. Brown ser det som att makt i alla former tillsammans formar 
subjektet, ”Rättens paradoxer”, s. 87. I en annan artikel utvecklar Brown mer utförligt och teoretiskt sin syn 
på rättigheter och rättghetsdiskurser, se Brown, ”Rights and Losses”. 

44  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 76-78, citat s. 76. 
45  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 78-80. 
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2.3.2 Olika grupper, olika lagstiftning – samma paradox? 

Brown menar att olika former av makt tillsammans formar subjektet. Därmed är det 

egentligen inte av intresse att enbart fokusera på kvinnors underordning, eftersom inget 

subjekt enbart påverkas av en enda specifik underordning. Hela tiden finns det andra 

maktrelationer som påverkar, och gruppen ”kvinnor”, som exempel, blir därmed aldrig en 

enhetlig grupp. Detta utgör ett problem när det ska lagstiftas om grupprättigheter. Frågor om 

samverkande maktstrukturer är på grund av dess komplexitet svåra att fånga och lösa i 

lagstiftning, och oftast lagstiftas det för enskilda grupper. Detta beror enligt Brown på att 

lagen och samhället inte ser hur komplexa subjekten faktiskt är. Ett ytterligare problem i 

sammanhanget är att olika identitetskategoriers målsättningar sällan samverkar med varandra 

och ibland till och med motverkar varandras målsättningar.46 Motsättningar mellan olika 

grupper, liksom likheterna mellan dem och vilket behov av skydd från lagstiftning de kräver 

och får, utgör ytterligare en av de paradoxer som ligger inbäddad i rätten. 

 Att se hur olika grupper påverkas av olika former av makt på olika sätt, och att se att 

människor kan tillhöra flera olika grupper samtidigt och att detta skapar komplexa situationer 

kan kallas en form av intersektionell analys. Den intersektionella analysen går ut på att man 

ser hur olika maktstrukturer existerar parallellt och ibland ”korsar” varandra.47 

 

2.3.3 Att tänka bortom det nuvarande systemet 

Rätten styrs enligt Brown av att man inom politiken inte lyckas tänka ”bortom” det nuvarande 

systemet, istället är politiken hela tiden bunden av sin historia – den klarar inte av att 

föreställa sig ett samhälle som ser ut på något annat sätt än vad den har lärt sig är möjligt.48 

Browns syn på rätten är att den  

 

                                                 
46  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 85-93. Ett ofta använt exempel på hur olika grupper kan ha olika motstående 

målsättningar är svarta och vita kvinnors syn på privatlivet. En av 1970-talets kvinnorörelses stora paroller 
var att, i syfte att minska kvinnoförtrycket, göra det personliga politiskt och därmed föra in politiken i 
privatlivet, ett mål som antogs gälla för alla kvinnor. Svarta kvinnor protesterade mot detta och visade hur 
hemmet och privatlivets område kan utgöra en fristad från ras- och klassförtryck.  

47  Se till exempel Crenshaw, ”Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against 
women of colour”. Brown skulle antagligen inte kalla det hon gör för en intersektionell analys själv eftersom 
det är ett ord som används av teoretiker med en syn på makt som strukturell. Begreppet har till viss del 
använts av lagstiftaren vid införandet av den sammanhållna diskrimineringslagstiftning som trädde i kraft år 
2009, se exempelvis SOU 2006:22 del 1 s. 137-138 och del 2 s. 216. 

48  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 75. 
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uttrycker ett behov, ett tillstånd av brist eller skada som den inte helt kan ställa till rätta eller 

grundligt förändra, men som inom ramen för den befintliga politiska diskursen inte kan 

uttryckas på något annat sätt.49  

 

Den stora frågan Brown ställer sig är därför: 

 

Om vi inte kan komma ifrån vårt behov av och våra anspråk på rätten, kommer den då inte 

oundvikligen att forma och infordra vårt begär utan att för den skull tillfredsställa det?50 

 

Detta påminner om ressentimentet och den skada som enligt Brown med nödvändighet finns 

inbyggd i identitetspolitik. Rätten kan inte kompensera för den brist eller skada som uppstår i 

det liberala, individualistiska, kapitalistiska samhället, men den försöker ändå genom 

exempelvis diskrimineringslagstiftning. 

 

Rättsreglerna tryggar vår ställning som individer samtidigt som de döljer det lömska sätt på 

vilket denna ställning kommer till stånd och regleras.51 

 

Resultatet blir att det som egentligen är systematiskt förtryck på grund av samhällets 

ojämlikhet behandlas som om det är fråga om kränkningar mot individen. Rätten behandlar 

alltså symptomen på samhällets brister – den försöker minska skadan som uppstår. Men den 

behandlar enligt Brown oftast inte ”de omständigheter som ligger till grund för eller förstärker 

dessa kränkningar” som individen utsatts för.52 

 

2.3.4 Konstruktiva sätt att använda lagstiftning på - framtidsfrågan 

En relevant fråga i sammanhanget är hur rättsregler ska formuleras för att den skada som en 

grupp lidit inte ska byggas in i lagstiftningen. Hur ska man lagstifta utan att förstärka och 

befästa de identiteter som skadorna har gett upphov till? Ett exempel på problematiken är 

frågan om hur rättsregler ska formuleras – ska de vara specifika för en viss grupp eller ska de 

hållas neutrala? Brown menar att både neutrala och specifika regler skapar problem, men på 

olika sätt. Könsspecifika regler befäster normer om kvinnor som grupp och 

                                                 
49  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 95-96. 
50  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 75. 
51  Brown, ”Rättens  paradoxer”, s. 92. 
52  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 92-96, citat s. 96. 
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kvinnlighet/manlighet, medan könsneutrala regler stärker de redan mäktigas makt, det vill 

säga männens makt.53  

 Problemet med det paradoxala i rättigheterna – att de samtidigt hjälper och kränker; att de 

samtidigt dämpar förtrycket och befäster det – är att paradoxen utgör en situation som är svår 

att lösa. ”Varje sanning bemöts med en alternativ sanning” och i slutändan innebär det ett 

politiskt dödläge där det är omöjligt att avgöra vilka politiska strategier som borde väljas.54 

Brown ger inga svar på hur denna fråga ska lösas, men hon ställer frågor som pekar mot 

framtiden. Enligt henne skulle ett möjligt och konstruktivt sätt att hantera paradoxen vara att 

helt enkelt erkänna att det just nu inte är möjligt att uppnå rättvisa. Istället ska insikten om den 

paradoxala situationen hjälpa den politiska diskussionen framåt så att den istället ska handla 

om hur frihet och jämlikhet kan uppnås, hur andra politiska lösningar kan se ut, och hur denna 

frihet och jämlikheten ska kunna ”överskrida rätten”.55  

 Browns teorier om rätt och identitetspolitik ska nu användas för att analysera och 

diskutera de argument lagstiftaren använder för att motivera behovet av och orsakerna till de 

olika diskrimineringsförbud som sedan 1970-talet införts i svensk lagstiftning. 

                                                 
53  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 78-81. 
54  Brown, ”Rättens paradoxer”, citat s. 96. 
55  Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 96-97. 
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3 Analys och diskussion av lagstiftarens argument för de olika 

diskrimineringsförbuden 

3.1 Historisk bakgrund: svensk kvinnokamp på 1960- och 1970-talet 

Under 1900-talet förändras livsförutsättningarna drastiskt för människor i det svenska 

samhället. När den första jämställdhetslagen införs i slutet av 1970-talet är det bara dryga 50 

år sedan kvinnor fick rösträtt. Under 1950- och 1960-talen är svensk ekonomi på stark 

frammarsch. Det blir allt vanligare att kvinnor tar sig arbeten. Under 1960-talet startar 

könsrollsdebatten om könens olika roller och förutsättningar och den andra vågens 

kvinnorörelse sprider sig över världen.56 

 Emma Isaksson har i sin avhandling i idéhistoria skrivit om 1970-talets kvinnorörelse i 

Sverige med fokus på rörelsens ideologi och politik. Från studentrevolten i Paris 1968 och 

den amerikanska Women’s Liberation Movement kom influenserna som ledde till det klimat 

där Grupp 8 och andra kvinnogrupper bildas i Sverige.57 1970-talets kvinnorörelse präglas 

enligt Isaksson av ”ilska och otålighet men också av entusiasm och framtidstro”. De politiska 

mål som kvinnorörelsen hade var att det förtryck som man ansåg band kvinnor skulle 

upphöra; målet var frigörelse. Grupp 8 stod i Sverige för en stor del av de konkreta 

kravformuleringarna när det gällde kvinnors rättigheter, och ett av många krav som var just 

kvinnors rätt till förvärvsarbete på samma villkor som männen.58 

 Sociologen Eva Schmitz skriver i sin avhandling att 1960-talet utgjorde vändpunkten för 

de politiska partierna när det gällde synen på kvinnor och kvinnors rättigheter. Först ut var 

Folkpartiet som utifrån liberala ideal kämpade för rättigheter för kvinnorna, vilket så 

småningom tvingade även Socialdemokraterna att börja ta upp frågor om kvinnors 

rättigheter.59 Hon visar också hur kvinnofrågan på 1960-talet kom att handla om jämställdhet 

och rätten till arbete för kvinnor.60 

 Statsvetaren Jessica Lindvert berör också frågorna om 1970-talets kvinnorörelse i sin 

avhandling Feminism som politik. Enligt Lindvert hade kvinnorörelsen i och för sig en viss 

inverkan på politiken, men hon menar att denna inverkan inte var lika stor i Sverige som den 

var i andra länder. Enligt henne bidrog den svenska kvinnorörelsen snarast till att ”förstärka 

den redan inslagna jämställdhetsprofilen” som svenska politiker hade påbörjat efter 1960-

                                                 
56  Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 101-203.  
57  Isaksson, Kvinnokamp, s. 44-65. 
58  Isaksson, Kvinnokamp, s. 65-68. 
59  Schmitz, Systerskap som politisk handling, s. 100. 
60  Schmitz, Systerskap som politisk handling, s. 100-102. 
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talet.61 Hon menar till och med att man kan ”betrakta den svenska kvinnorörelsen som en 

rörelse inom ramen för de statliga aktiviteterna”.62 Oavsett hur stor påverkan kvinnorörelsen i 

Sverige haft på politiken så går det dock inte att bortse från att det fanns en kvinnorörelse som 

genom identitetspolitik drev ”kvinnofrågor”, och att de påverkat samhället och politiken, även 

om svenska politiker också drivit jämställdhetsfrågor.  

 Det finns en hel del skrivet om den andra vågens kvinnorörelse, som i Sverige ofta får 

symboliseras av Grupp 8, och det finns också en hel del skrivet om den jämställdhetspolitiska 

utvecklingen inom det parlamentariska systemet. Om relationen mellan den icke-

parlamentariska kvinnorörelsen och den parlamentariska, politiska utvecklingen finns det 

mindre skrivet. Mer vetande om den relationen vore intressant eftersom det utgör kopplingen 

mellan den identitetspolitiska rörelsen och lagstiftningsprocessen. Hirdman behandlar denna 

relation, om än översiktligt, och hon menar att kvinnorörelsens radikalfeministiska analyser 

under 1970-talet blir en del av det ”normala politiska samtalet”, men i en mildare form som 

lämpar sig bättre för den parlamentariska politiken.63 Kvinnors krav blev från 1950-talet och 

framåt politiska realiteter, först i Folkpartiets politik, men sedan även för 

Socialdemokraterna.64 

 Det står klart att kvinnorörelsen var en stark och viktig identitetspolitisk rörelse, men i 

vilken utsträckning hade denna rörelse betydelse för frågan om en jämställdhetslagstiftning 

skulle införas? Den andra vågens kvinnorörelse arbetade i och för sig för rätten till lika arbete 

och daghem, men fokus ligger ofta på hur de arbetade för att uppmärksamma ”privata” frågor 

under parollen ”det personliga är politiskt”, och hur de behandlade frågor om relationen 

mellan kvinnor och män på ett strukturellt plan men med fokus på privatlivet snarare än 

arbetslivet.65 Jämställdhetspolitiken verkar ha varit inspirerad och påverkad av 

kvinnorörelsen, men det är svårt att säga vilken påverkan en utomparlamentarisk rörelse har 

på politiken.  

 Startskottet till en första lagstiftningen om förbud mot diskriminering på grund av kön 

gick när en jämställdhetsdelegation bildades 1972 med syfte att ”bevaka och utreda frågor om 

jämställdhet mellan män och kvinnor”. Denna delegation uttalade att det fanns ett ”växande 

stöd hos allmänheten” för jämställdhet mellan kvinnor och män.66 Detta kan tolkas som en 

referens till kvinnorörelsen och det samhällsklimat som rådde vid den här tiden. Denna 
                                                 
61  Lindvert, Feminism som politik, s. 67. 
62  Lindvert, Feminism som politik, s. 68.  
63  Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 168-169. 
64  Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 159 och s. 162-166. 
65  Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 166. 
66  SOU 1978:38, s. 27. 
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politiska utveckling ledde så småningom till införandet av den första jämställdhetslagen, 

lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

 

3.2 Den första jämställdhetslagen – hoppet om en bättre framtid 

3.2.1 Identitetspolitik blir till lagstiftning 

Kvinnorörelsen, den identitetspolitik som de förde och samhällsutvecklingen under denna tid 

ledde till att en lag mot diskriminering på grund av kön infördes – en jämställdhetslag. Den 

kommitté som hade uppdraget att utreda frågan om införandet av lagen uttrycker att ”[a]llt 

fler blir medvetna om de traditionella könsrollernas begränsningar och vill få bort orättvisorna 

mellan könen”, och att detta är något som även de flesta politiker och politiska partier är ense 

om. Detta erkännande av en existerande ojämlikhet mellan könen är viktigt för att kunna 

uppnå jämställdhet, och en jämställdhetslag är en av vägarna för att nå dit.67 Att allt fler blivit 

medvetna om ”de traditionella könsrollernas begränsningar” menar jag kan ses som en 

referens till kvinnorörelsen och det samhällsklimat som rådde på 1970-talet, liksom 

jämställdhetsdelegationens uttalande från år 1972 som nämnts ovan.  

 I propositionen anges som det uttryckliga målet med lagstiftningen att kvinnor och män 

ska ha ”samma rätt och möjligheter och lika ansvar”, och genom jämställdhetslagen och andra 

politiska åtgärder kan dels jämställdhet på arbetsmarknadens område i viss mån forceras fram, 

och dels kan lagstiftningen göra att enskilda människor snabbare ändrar sina ”vanor, 

uppträdanden och tankesätt” än vad som annars skulle skett. En sådan förändring i enskildas 

liv ses som en nödvändig förutsättning för att jämställdhet ska uppnås i hela samhället.68 Det 

finns här en tydlig uppfattning om att lagstiftning är ett möjligt sätt att komma till rätta med 

problemen med könsdiskriminering och lagstiftaren visar sig medveten om att kvinnor lider 

skada av den könsdiskriminering som finns i samhället, vilket ska förändras genom 

lagstiftning. 

 

3.2.2 Skillnadsskapande mellan kvinnor och män 

Det finns inga klara hänvisningar i förarbetena till den politik som kvinnorörelsen fört, men 

det är tydligt att det är de frågor och argument som kvinnorörelsen använde sig av som 

dominerar, och det är också tydligt att det är kvinnornas livsvillkor som är det huvudsakliga 

”problemet” när det kommer till den bristande jämställdheten. I utredningen upprepas gång på 

gång att det är kvinnor det gäller. När exempel ska ges på situationer där det förekommer 

                                                 
67  SOU 1978:38, s. 59.  
68  Prop. 1978/79:175, s. 17-18. 
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diskriminering framgår det bland annat att det är osannolikt att en arbetsgivare skulle välja en 

kvinna före en man om arbetsgivaren inte behöver; arbetsgivare antas förutsätta att kvinnor 

oftare är sjuka vilket enligt kommittén är sant om än inte godtagbart som skäl för 

diskriminering; män vill oftast inte ha kvinnor på samma arbetsplatser som de själva jobbar 

på, särskilt inte i beslutande position.69 Detta visar på hur det skapas en skillnad mellan 

kvinnor och män, och hur kvinnor hamnar i underläge jämfört med männen och därmed lider 

den skada det innebär att ha en svår situation på arbetsmarknaden. Det är särskilt intressant 

hur utredningen med självklarhet accepterar att arbetsgivare ofta väljer män framför kvinnor 

och att män ses som mer åtråvärda på arbetsmarknaden. Den skillnad som lagstiftaren 

uppfattar mellan män och kvinnor är en avgörande faktor för behovet av lagstiftning, även om 

de i utredningen även resonerar kring att det inte handlar om något som är essentiellt manligt 

eller kvinnligt.70  

 Propositionen innehåller inledningsvis många argument för varför män ska tycka det är 

bra med jämställdhet. Det tolkar jag som en konsekvens av en tidsanda präglad av 

kvinnorörelsen – lagstiftaren verkar i propositionen ha ett behov av att motivera varför män 

skulle vara intresserade av jämställdhet på arbetslivets område. Samtidigt framgår det i 

propositionen att det oftast är kvinnor som är i behov av ett skydd mot diskriminering och av 

uppmuntrande åtgärder för att slå sig in på arbetsmarknaden.71 För att helt uppnå jämställdhet 

måste enskildas vanor och levnadssätt ändras, vilket anses kunna påskyndas genom 

lagstiftning och andra påtryckningar samt av ”medvetet uppträdande” av statsmakterna.72 I 

utredningen är det mindre fokus på att motivera mäns behov av en jämställdhetslag jämfört 

med propositionen, här är det tydligt att det är kvinnorna som oftast har problem med att de 

råkar ut för diskriminering, det är de som är underordnade och det är de som inte kommer in 

på arbetsmarknaden.73  

 Dessa sätt att diskutera kring kvinnor och män, och framför allt kring kvinnor, visar hur 

dessa behandlas som ”politiserade identiteter”. Argumenten visar också hur viktigt det är att i 

förarbetena hålla isär kvinnor och män, hur kvinnor och män ses som olika och det är utifrån 

utgångspunkten om kvinnor och män som olika varandra som lagstiftningen skapas. Det är 

också i skillnaden mellan könen som skillnaden i makt och möjligheter finns. 

                                                 
69  Det finns flera exempel på detta i SOU 1978:38, se särskilt s. 87-118 (kapitel 7). 
70  SOU 1978:38, s. 68. Jfr avsnitt 3.2.3. 
71  Prop. 1978/79:175, s. 11-18. 
72  SOU 1978:38, s. 59 och prop. 1978/79:175, s. 17. 
73  Jfr avsnitt 3.2.1, och SOU 1978:38, särskilt s. 87-118. 
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3.2.3 Lagstiftning med ett tydligt mål 

I propositionen till jämställdhetslagen framgår att ett diskrimineringsförbud ger 

 

[…] ett skydd för den enskilde mot övergrepp eller orättvis behandling som bottnar i sådana 

fördomar, i oriktiga och oreflekterade föreställningar om skillnader mellan kvinnors och mäns 

förmåga och lämplighet för vissa arbeten etc.74  

 

Detta visar på hur lagstiftaren har en syn på diskrimineringsförbud som stärkande för den 

enskilda, vilket går på tvärs mot den uppfattning som Brown förmedlar när hon diskuterar 

ressentimentet och hur detta gör att skador befästs och förstärks. Å andra sidan skriver Brown 

också att lagstiftning kan skydda till en viss del – men den inte kan ta bort skadan eller 

förhindra den från att uppstå. Diskrimineringslagstiftning kan däremot vara en åtgärd som 

dämpar de skador som orsakas av diskriminering, även om den också befäster dem. 

 I det samhälle som nu råder blir både män och kvinnor låsta i skilda roller vilket 

förhindrar deras personliga utveckling: krav på jämställdhet handlar därför också om 

förändring av mäns villkor. Konkret innebär detta att den förändring som eftersträvas är för 

kvinnor ökad möjlighet att förvärvsarbeta och för män möjligheter att ta ökat ansvar för 

barn.75 Detta kan illustreras med följande citat från direktiven till kommittén: ”Det så kallade 

dubbelarbetet blir när det delas mellan män och kvinnor en tillgång i stället för en börda – en 

möjlighet till ett rikare och mer varierat liv”.76 Eftersom skillnaderna för män och kvinnor på 

arbetsmarknaden inte anses handla om något essentiellt kvinnligt/manligt, är de som gjort 

utredningen övertygade om att ”den tudelade arbetsmarknaden kommer upphöra att vara 

tudelad om bara alla hinder verkligen undanröjs för den enskilda människans val av yrke 

oberoende av kön”.77 Utifrån Browns resonemang om skada och ressentiment är detta 

argument som kan ifrågasättas – det framstår som osannolikt att diskrimineringslagstiftningen 

ska leda till att den tudelade arbetsmarknaden upphör att existera. Argumenten visar dock på 

vilken tilltro till lagstiftning och möjligheten till radikal förändring av samhället som präglar 

denna första jämställdhetslagstiftning. Det finns ett tydligt mål med lagen – det jämställda 

samhället. Det är dit man vill nå, och det är dit man strävar med de medel som står till buds.  

 Diskrimineringsförbudet kommer enligt propositionen, förutom att i längden leda till att 

män och kvinnor får ett ”rikare liv” när jämställdheten uppnås, även ge ett ”väsentligt stöd” 

                                                 
74  Prop. 1978/79:175, s. 18. 
75  Prop. 1978/79:175, s. 11-18 och s. 23. 
76  Citerad i SOU 1978:38, s. 29 . 
77  SOU 1978:38, s. 68. 
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till de kvinnor och män som vill ta sig in på ett yrkesområde som tidigare dominerats av det 

motsatta könet.78 Det anförs att:  

 

En lag är till att börja med ett uttryck för den vikt som samhället fäster vid 

jämställdhetsfrågorna. Den är ett medel att påverka människors attityder och att skapa och 

att understödja opinion. […] Ett av de i praktiken största problemen är ju det motstånd som 

på många håll möter såväl kvinnor som män som söker sig till yrken som av tradition har 

varit mer eller mindre förbehållna det motsatta könet. Ytterst måste det vara samhällets 

ansvar att det skyddet finns.79  

 

Uppfattningen om lagen som stärkande återkommer här. Det förs ingen diskussion om risken 

för att lagstiftningen i själva verket befäster de problem som den utger sig för att förhindra, 

vilket inte är underligt med den syn på lagstiftningens potential att förändra samhället som 

förarbetena avspeglar. I både propositionen och utredningen framgår en syn på framtiden som 

lite raljant kan sammanfattas så att om bara kvinnorna slutar bli diskriminerade och fortsätter 

ta sig ut på arbetsmarknaden kommer männen börja städa och ta hand om barnen och sen är 

det jämställda samhället uppnått. Även om det finns mycket att kritisera utifrån Brown så är 

det intressant att detta är det enda av de diskrimineringsförbud jag har analyserat där det finns 

ett tydligt och visionärt mål för framtiden, vilket ju även Brown efterfrågar i lagstiftning. 

 

3.2.4 Liberalismens spår 

Bakom införandet av jämställdhetslagen finns liberala tankegångar om frihet och jämlikhet; 

målet med lagstiftningen är, mellan raderna, att maximera allas frihet. Val av exempelvis yrke 

ska inte bero på könstillhörighet. Ett hinder för jämställdheten och för individens frihet är att 

både män och kvinnor söker sig till ”fel” yrken, det vill säga de yrken som är typiska för deras 

kön.80 När kommittén diskuterar det ekonomiska intresset gentemot intresset för jämställdhet 

skriver de att 

 

Vid prövning av denna fråga måste man beakta att om det ekonomiska intresset alltid ges 

företräde, skulle detta leda till att man helt fick ge upp syftet att uppnå jämställdhet, ty 

                                                 
78  Prop. 1978/79:175, s. 23. 
79  Prop. 1978/79:175, s. 28. 
80  SOU 1978:38 s. 62-63.  
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arbetsgivare skulle i så fall praktiskt taget alltid kunna gynna manliga arbetstagare framför 

kvinnliga.81  

 

Detta argument är intressant på flera plan. Dels visar det hur intresset av individens frihet kan 

vara så viktigt att det får gå före ett rent ekonomiskt intresse. Dels visar det också på den syn 

på kvinnor som har diskuterats ovan, nämligen att kvinnor i jämförelse med män är mindre 

åtråvärda som arbetstagare. Det är alltså enligt lagstiftaren inte lika ekonomiskt fördelaktigt 

att anställa en kvinna som att anställa en man, vilket är statistiskt visat i utredningen. 

Kommittén påpekar: 

 

Härtill kommer att det med tanke på intresset för individuell rättvisa framstår som särskilt 

motbjudande att statistiskt giltiga tendenser läggs den enskilde till last med avseende på 

chanser i arbetslivet.82  

 

Det är alltså inte godtagbart att kvinnor generellt har sämre möjligheter i arbetslivet även om 

de rent statistiskt är mindre lönsamma, borta mer från arbetet och så vidare. Detta går emot de 

liberala idealen om individens frihet. 

 En del i att komma så nära ”valfrihetens samhälle” som möjligt är att kvinnor och män fås 

att välja yrke utan hänsyn till sitt kön.83 Utifrån Brown kan det ifrågasättas om valfrihetens 

samhälle med maximal individuell frihet kommer kunna ”uppnås” genom lagstiftning, 

eftersom frihet enligt henne inte går att ”uppnå” utan ständigt måste kämpas för. Dessutom 

utgör lagstiftningen en konsekvens av att människor i praktiken inte har samma makt och 

möjligheter trots att de formella förutsättningarna ska vara i princip lika för alla människor. 

Kommer en lagstiftning kunna förändra denna situation? Om alla i praktiken hade haft samma 

makt och möjligheter hade det inte funnits behov av jämställdhetslagstiftning eller annan 

diskrimineringslagstiftning. Lagstiftningen är en reaktion mot de orättvisor kvinnor utsätts för 

på arbetsmarknaden, och som en reaktion måste den också förhålla sig till dessa orättvisor. 

Därmed kommer den utifrån Browns teori inte kunna ta bort de orättvisor som den vill 

motverka, oavsett att målen för framtiden är nog så högt ställda. 

                                                 
81  SOU 1978:38, s. 98. 
82  SOU 1978:38, s. 98. 
83  SOU 1978:38, s. 68. 
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3.3 En ny jämställdhetslag – kvinnorna är problemet 

3.3.1 Behovet av en ny lag – framtiden blev inte som man hade tänkt sig 

I slutet av 1980-talet, tio år efter införandet av den första jämställdhetslagen, gjordes en 

utvärdering av utvecklingen sedan lagens införande och en omarbetad jämställdhetslag 

infördes. I utvärderingen konstateras att arbetsmarknaden fortfarande är starkt uppdelad efter 

kön och att de mest betydelsefulla samhällsförändringarna i utvecklingen mot ett jämställt 

samhälle i själva verket skedde redan innan jämställdhetslagen trädde i kraft. De stora 

förväntningarna på att lagen skulle ge utvecklingen mot ett jämställt samhälle en skjuts framåt 

har inte infriats – alltså behöver lagstiftningen skärpas ytterligare.84 Utifrån Brown skulle 

kommittén här kunnat ställa sig frågan om varför utvecklingen inte fortsatt framåt på det sätt 

som man förväntade sig vid införandet av den första jämställdhetslagen i slutet av 1970-talet. 

Kommittén skulle här ha kunnat stanna upp och reflektera över varför den stora utvecklingen 

skedde innan jämställdhetslagen infördes. Det gör de dock inte. Det är inte särskilt långsökt 

att utifrån Brown reflektera över om den avstannade utvecklingen på jämställdhetens område 

kan vara ett tecken på att lagen befäst situationen som den såg ut vid införandet av lagen och 

att jämställdhetslagen i så fall utgör en bromskloss för utvecklingen mot ett jämställt 

samhälle. 

Upprepade gånger i utredningen skrivs om vikten av att visa samhällets inställning till 

diskrimineringsfrågor och jämställdhet.85 Det verkar inte vara jämställdhet i sig som är det 

egentliga målet, man verkar inte tro att samhället är på väg dit även om man hänvisar till 

tidigare utredningars uttalanden om att målen med jämställdhetslagen är att kvinnor och män 

ska bli likställda på arbetsmarknaden.86 Utredningen skriver till och med rakt ut att 

jämställdhetslagstiftning inte är det mest effektiva sättet att nå jämställdhet snabbt.87 Vad som 

istället skulle vara det effektivaste sättet är oklart. Hoppet om en snabb förändring av 

samhället har tydligt mattats av, och nu ligger fokus istället på att genom lagstiftningen ska 

visa samhällets inställning till jämställdhetsfrågorna. Jämställdhetslagstiftningen ses som ett 

sätt att göra så gott man kan för att öka jämställdheten, men utan några större förväntningar på 

vad den ska åstadkomma. 

 

                                                 
84  SOU 1990:41, s. 204-205. 
85  SOU 1990:41, se exempelvis s. 229. 
86  SOU 1990:41, s. 201-203. 
87  SOU 1990:41, s. 229. 
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3.3.2 En fungerande lagstiftning? Värdet av att fortsätta ha en jämställdhetslag 

Utredningen menar att det ”står helt klart” att jämställdhetslagstiftningen har en 

attitydpåverkande effekt, men påpekar samtidigt att det är ”svårt att bedöma” om den hjälpt 

utvecklingen mot jämställdhet i samhället.88 Detta är ett motsägelsefullt argument – 

lagstiftningen fungerar alltså till viss del, men ändå fungerar den inte. Hur de vet att 

lagstiftningen har haft påverkan på attityderna framgår inte, och det finns flera uppgifter i 

utredningen som visar att jämställdheten är långt ifrån uppnådd.89 Utifrån Browns tankar om 

den här typen av lagstiftning som dämpande men inte långsiktigt effektiv för att förändra 

samhället är detta intressant, liksom att det är intressant att den typen av frågor inte utreds 

mer. I utvärderingen av den gamla lagstiftningen framkommer att det finns en departements-

skrivelse från justitieutskottet som tagit upp frågan om att en lagstiftning skulle kunna bidra 

till att ”frysa rådande missförhållanden” redan på 1970-talet, och att den i så fall bara skulle 

hjälpa i de enskilda fallen och inte för det stora målet om ett jämställt samhälle.90 Denna 

departementsskrivelse uppmärksammas snarast som ett konstaterande men diskuteras inte mer 

än så. 

Något annat som utredningen tar upp är att få tvister har kommit till jämställdhets-

ombudsmannen och av de som kommit dit har få gått vidare till domstol. Detta är enligt 

utredningen inte att tolka som ett tecken på att jämställdhetslagen inte behövs och det är inte 

heller något som ger anledning att ifrågasätta lagstiftningen, utan det är ett tecken på att lagen 

helt enkelt inte slagit igenom (ännu). Bland annat anförs att många som vill anmäla 

diskriminering och tar upp frågor om diskriminering på sina arbetsplatser utsätts för 

trakasserier av arbetsgivare.91 

 

3.3.3 Jämställdhet – en kvinnofråga 

I propositionen till den nya jämställdhetslagen markeras att det framför allt är för att förbättra 

just kvinnornas villkor i arbetslivet som en ny, skärpt lag behövs. Målet är alltjämt att 

”kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet”. Ett jämställt samhälle skulle i och för sig vara till fördel för både 

kvinnor och män, men här erkänns i högre grad än i propositionen från slutet av 1970-talet att 

det faktiskt finns vissa intressemotsättningar mellan män och kvinnor eftersom män är 

                                                 
88  SOU 1990:41, s. 55. 
89  SOU 1990:41, se exempelvis s. 109 och s. 116.  
90  DsJu 1975:7, citerad i SOU 1990:41, s. 56. 
91  SOU 1990:41, s. 128-133 och s. 181-199. 
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överordnade kvinnor. Jämställdhetspolitiken måste därför till stor del handla om att makt ska 

förskjutas från män till kvinnor.92  

Könsdiskrimineringen är, förutom att den är negativ för enskilda kvinnor och män, 

negativ för hela samhället eftersom den leder till att det finns en mängd ”outnyttjade resurser” 

i de kvinnor och män som på grund av könsdiskriminering inte tillåtits utvecklas så mycket 

som de annars kunde ha gjort.93 Det vore alltså samhällsekonomiskt fördelaktigt om kvinnor 

och män vore jämställda. Orsakerna till att samhället inte är jämställt ännu står enligt 

propositionen att finna i den könssegregerade arbetsmarknaden, de olika arbetsvillkor som 

råder för kvinnor och män och kvarlevande myter om olika egenskaper hos kvinnor och 

män.94 

Behovet av en ny, omarbetad jämställdhetslag visar att den första inte fungerade, den 

löste inte problemet med diskriminering på arbetslivets område. Utifrån Brown är det 

intressant att lagstiftaren då ännu tydligare skriver fast att det är kvinnorna som är problemet. 

På detta sätt skrivs också identiteterna fast, liksom att det görs uppenbart att det är kvinnors 

skada som lagstiftningen handlar om och att det är denna skada som byggs in lagstiftningen.  

 

3.3.4 Framtidstro eller misströstan? 

Det krävs mycket stora förändringar innan mål för jämställdheten i samhället, så som att det 

inom varje yrke ska finnas representation av minst 40 % av varje kön, uppnås. Ett problem är 

enligt utredningen att de som kallas för ”brytarna”, det vill säga de som bryter sig in på andra 

arbetsplatser än vad som är givet på grund av deras kön, möts av svåra arbetsmiljöproblem. 

Kvinnors inflytande behöver dessutom ökas inom många olika områden i samhällslivet innan 

det går att tala om någon uppnådd jämställdhet.95 Den könsuppdelade arbetsmarknaden är 

dock ett av de absolut största problemen, och denna har också effekt på löneskillnader mellan 

kvinnor och män. Trots att de största stegen mot jämställdhet togs innan jämställdhetslagen 

trädde i kraft menar utredarna att jämställdhetslagen ändå har haft betydelse för synen på 

kvinnor och män. Dessutom är jämställdhetslagen bara ett av många sätt att nå målen om 

jämställdhet (andra områden kan till exempel vara skola, högre utbildning, mäns ansvar för 

barn och hem m.m.).96  

                                                 
92  Prop. 1990/91:113, s. 6-8, citat s. 6. 
93  Prop. 1990/91:113, s. 62. 
94  Prop. 1990/91:113, s. 59-66. 
95  SOU 1990:41, s. 201-203. 
96  SOU 1990:41, s. 204-206. 
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Lagen görs fortsatt könsneutral, men det införs ett stycke i ändamålsparagrafen där det 

markeras att syftet med den framför allt är att förbättra just kvinnornas villkor i arbetslivet. Så 

antas det också komma att fortsätta vara ”nu och för överskådlig tid” – jämställdhetspolitikens 

fokus måste helt enkelt vara att förbättra villkoren för kvinnor och stärka deras ställning.97 

Lagstiftaren erkänner att lagstiftningen kommer behövas under en lång tid framöver, men 

uttalar samtidigt att även om det är tveksamt om lagstiftningen kommer leda till ett jämställt 

samhälle på ett övergripande plan är det möjligt att jämställdhetslagen hjälper i individuella 

fall, när individer utsatts för kränkningar.98 Detta stämmer överens med det som Brown kallar 

för rättens paradox. 

 I utredningen konstateras att diskrimineringsförbudet inte är särskilt effektivt för att nå 

jämställdhet; det går helt enkelt väldigt långsamt och det kommer krävas ”ett långsiktigt och 

träget arbete med att skapa attitydförändringar”.99 Kvinnorna pekas ut som den grupp vari 

problemet ligger, men också som de som är i behov av skydd genom lagstiftningen. En 

framtid där situationen är annorlunda, där kvinnor och män faktiskt är jämställda, är långt 

borta. Vad detta beror på kan man spekulera i; utifrån Brown kan det konstateras att det görs 

skillnad på män och kvinnor, att det är kvinnor som utpekas som de som främst drabbas av 

skada, att lagstiftningen erbjuder ett visst skydd men inte förväntas förändra samhället och att 

lagstiftaren verkar ha svårt att föreställa sig hur den framtid ser ut där jämställdheten faktiskt 

uppnåtts. Detta kan ses som ett exempel på hur politiken och lagstiftningen inte lyckas tänka 

bortom det nuvarande systemet, hur de är fast i ”den politiska föreställningsförmågans 

historiska begränsningar”.100 

 

3.4 Förbud mot diskriminering på grund av etnicitet införs 

3.4.1 Behovet av ett diskrimineringsförbud – lagstiftning för vems skull? 

Redan på 1980-talet infördes en ombudsman mot etnisk diskriminering (DO) med uppdraget 

att verka mot diskriminering på grund av etnicitet.101 Det var dock först under 1990-talet som 

en lag med ett diskrimineringsförbud mot etnisk diskriminering infördes.102 

 Av bakgrundskapitlet i utredningen framgår att anledningen till att förbud mot etnisk 

diskriminering börjat diskuteras berodde på att Sverige ratificerade FN-konventionen om 

                                                 
97  Prop. 1990/91:113, s. 63-64. 
98  Prop. 1990/91:113, s. 61-63. 
99  SOU 1990:41, s. 216-217. 
100  Jfr Brown, ”Rättens paradoxer”, s. 75. 
101  Genom lag (1986:442) mot etnisk diskriminering. 
102  Lag (1993:134) mot etnisk diskriminering. 
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avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Ratifikationen medförde att 

utredningsarbete initierades kring om det fanns diskriminering i Sverige och om Sverige i så 

fall var skyldiga att införa ett förbud mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.103 Till 

en början infördes inget diskrimineringsförbud liknande det i jämställdhetslagen, men dock en 

ombudsman och en nämnd mot etnisk diskriminering, båda med uppdrag att motverka 

diskriminering i arbetslivet. I slutet av 1980-talet utreddes situationen i två utredningar, och 

utredarna föreslog att en skärpt lagstiftning med diskrimineringsförbud skulle införas, men de 

tyckte det var lämpligt att vänta tills DO-institutet var utvärderat.104 DO ansåg också att det 

borde införas ett uttryckligt förbud mot diskriminering.105 FN-konventionen mot ras-

diskriminering innebar i och för sig inte att Sverige var folkrättsligt förpliktat att införa en 

diskrimineringslag mot etnisk diskriminering, men det ansågs vara både lämpligt och i 

enlighet med syftet med konventionen att införa en sådan lag.106 Kommittén anser sig inte 

kunna göra någon bedömning av hur utbredda problemen med diskriminering är – det finns 

inga undersökningar som med säkerhet kan visa omfattningen av problem med diskriminering 

och forskningen på området är bristande. Enligt utredningen kan man dock vara säker på att 

det förekommer diskriminering på grund av etnicitet i någon utsträckning.107 

 Utifrån Brown är det intressant att förslaget inte har med identitetspolitik att göra, även 

om man kan spekulera i om inte FN-konventionen med stor sannolikhet har kopplingar till 

medborgarrättsrörelsen, Black Power-rörelsen och avkolonialiseringen. På det sättet kan 

Sverige genom internationella åtaganden ha influerats av identitetspolitiska rörelser som varit 

starka i USA och andra länder. Det har dock inte funnits någon sådan stark svensk 

identitetspolitisk rörelse som drivit fram den svenska diskrimineringslagstiftningen om 

etnicitet. Jämfört med jämställdhetslagen är därför lagen om etnisk diskriminering i högre 

grad grundad på rena politiska initiativ, sannolikt tagna av vita svenska politiker. En relevant 

fråga är om lagstiftningen får liknande konsekvenser för de grupper som lagstiftningen berör 

när den inte har den koppling till identitetspolitik som är utgångspunkten för Browns teori. 

Kommer denna lagstiftning ändå befästa ressentimentet för de grupper som lagstiftningen är 

tänkt att skydda? Med synsättet att identitet skapas genom skillnad gentemot andra är det 

fortfarande en skillnadsskapande lagstiftning. Om det liberala, kapitalistiska samhället skapar 

grupper som lider skada på grund av sin grupptillhörighet borde en känsla av ressentiment 
                                                 
103  Se SOU 1968:68 och SOU 1983:18, hänvisade till i SOU 1992:96, s. 79-82. 
104  Se SOU 1989:13 och SOU 1989:14 samt utvärdering av DO gjord i SOU 1989:57, hänvisade till i SOU 

1992:96, s. 86-89. 
105  SOU 1992:96, s. 89-95. 
106  SOU 1992:96, s. 111-113. 
107  SOU 1992:96, s. 115-122, se även prop. 1993/94:101, s. 33-36. 
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kunna finnas hos gruppen och individer i gruppen även när det inte tar sig uttryck i att de 

driver identitetspolitik. Med detta resonemang bör lagstiftningen befästa den skada som dessa 

grupper utsatts för även när lagstiftningen inte har sin grund i identitetspolitik. Identiteterna är 

dessutom politiserade, de har gjorts till politiska frågor, även när de som tillhör den 

politiserade identiteten inte i någon större utsträckning själva drivit identitetspolitik. 

 

3.4.2 Syftet: Att förebygga diskriminering på grund av etnicitet 

En orsak till att införa diskrimineringslagstiftningen är enligt utredningen att det är en del av 

ett ”förebyggande arbete”. Kommittén anser nämligen att det finns en risk att 

diskrimineringen kan öka. Denna riskbedömning – att diskrimineringen riskerar att öka och 

att det därför behövs lagstiftning ”för säkerhets skull” – kan vid första anblick verka tagen ur 

luften. Bakom detta argument ligger dock det utredningen kallar ”erfarenheter från utlandet”, 

samt en vid tidpunkten rådande lågkonjunktur och en hög invandring som sammantaget anses 

kunna utgöra riskfaktorer.108 Att införa ett diskrimineringsförbud är från lagstiftarens sida en 

markering om att diskriminering inte är godtagbart, samt ett försök att ge stöd åt dem som 

”söker stå emot växande främlingsfientlighet”.109 Dessutom anförs att lagstiftning är 

normbildande.110  

 Det anses av regeringen vara ”naturligt mänskligt” att vara osäker inför det som är nytt, 

till exempel inför personer som inte är etniska svenskar, vilket gör det förståeligt att 

diskriminering förekommer. Den svenska kulturen anses dock ha kommit så långt som den 

har på grund av ”öppenhet, mångfald och tolerans”. Dessa framsteg i den svenska kulturen 

måste skyddas mot de som är emot invandring och vill bevara det svenska, västerländska och 

europeiska i dess nuvarande form. Diskrimineringslagstiftning kan utgöra ett sådant skydd.111 

 Jag menar att sättet att resonera i dessa frågor utgör exempel på hur skillnad görs mellan 

”vi” och ”dem”; skillnad skapas gentemot det som kallas för etniska minoriteter från de som 

kallas etniskt svenska. Det visar också hur etnisk tillhörighet politiserats, oavsett vad de som 

tillhör denna grupp har haft att säga om det. Att behovet av att förebygga diskriminering 

sedan beror på effekterna av ett kapitalistiskt samhälle (lågkonjunkturen) är särskilt intressant 

med tanke på att Brown menar att det är detta samhälle som skapar den situation där 

identitetspolitik och skydd för utsatta grupper behövs. 

                                                 
108  SOU 1992:96, s. 115-122, se även prop. 1993/94:101 s. 33-36.  
109  SOU 1992:96, s. 121. 
110  SOU 1992:96, s. 125. 
111  Prop 1993/94:101, s. 15-16. 
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3.4.3 Det är skillnad på olika! – varför lagen inte kan efterlikna jämställdhetslagen 

Lagstiftaren är noga med att markera att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är 

något helt väsensskilt från diskriminering på grund av kön. Framför allt beror det på att 

kvinnor och män utgör vardera ca hälften av befolkningen medan etniska grupper (andra än 

svenskar) utgör minoriteter. Det finns dessutom många olika etniska minoriteter och samma 

person kan tillhöra flera sådana etniska grupper samtidigt. På grund av dessa skillnader kan 

jämställdhetslagen inte användas som modell för att utforma den nya lagstiftningen.112 

Återigen syns här exempel på skillnadsskapande; invandrare som minoritet är annorlunda än 

den etniskt svenska majoriteten, och dessutom är det skillnad på den diskriminering som 

invandrare utsätts för jämfört med den som personer utsätts för på grund av kön. Att kategorin 

kön jämfört med kategorin etnicitet här ses som mer olika än lika varandra är intressant i 

ljuset av att det intersektionella perspektivet några år senare kommer att prägla lagstiftningen, 

vilket får till konsekvens att lagstiftaren senare strävar efter att se dels att olika förtryck kan 

samverka, och dels att människor kan vara utsatta i flera grupptillhörigheter på samma gång. 

Redan i slutet på 1990-talet gjordes försök att göra bestämmelserna mer lika varandra och i 

den senaste reformen från 2009 har alla lagar slagits ihop till en enda – med utgångspunkten 

att bestämmelserna ska vara så lika som möjligt. På den här tiden tryckte lagstiftaren dock på 

att det är skillnad på olika. 

 

3.4.4 Framtidsperspektivet – vart är vi på väg? 

Det är lite oklart vilken som är den huvudsakliga orsaken till diskrimineringsförbudets 

införande. Det är dels fråga om skydd för mänskliga rättigheter, dels i förebyggande syfte, 

och dels därför att det är otillfredsställande att det inte tidigare gått att angripa diskriminering 

ens när den varit uppenbar. Detta första förbud mot diskriminering görs ganska begränsat i sin 

omfattning eftersom lagen främst är tänkt att skydda i de fall där diskrimineringen är 

uppenbar och ”direkt stötande för den allmänna rättskänslan”. Gränssättningen – endast det 

direkt stötande – motiveras med att det måste finnas gränser mot det absolut förbjudna för att 

markera samhällets ståndpunkt i frågan.113 

 När det kommer till de förväntade effekterna av lagstiftningen anses de normbildande 

effekterna vara de viktigaste. Lagstiftningen förväntas däremot inte få den effekten att 

diskrimineringen försvinner eftersom diskriminering enligt kommittén inte kan lagstiftas bort. 

I propositionen anförs att ”i antidiskrimineringssammanhang måste vägas in att 

                                                 
112  SOU 1992:96, s. 157-159. 
113  SOU 1992:96, s. 127-132. 
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diskriminering aldrig helt kan lagstiftas bort, i allt fall inte på kort sikt”. Det skulle leda till 

besvikelse och misstro om man satte upp det som mål om det visar sig inte fungera.114 Här är 

tidsperspektivet intressant – i förarbeten från senare år återkommer argument om att 

diskrimineringslagen inte räcker för att förhindra diskriminering men att den ändå behövs. 

När den första jämställdhetslagen infördes var förhoppningarna betydligt större. Men om 

lagstiftningen på sin höjd kan förväntas få normbildande effekter, vad är då poängen? Här kan 

paralleller dras till Brown och hennes kritik mot att lagstiftning och politik inte strävar framåt, 

mot ett bättre samhälle, utan istället är fast i sina gamla spår. 

 

3.5 Diskrimineringsförbudet gällande etnisk tillhörighet arbetas om 

3.5.1 När framtiden inte blir som man tänkt sig – lagen skärps 

Under de första åren med förbudet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet var det 

bara ett fall som kom upp till Arbetsdomstolen. Därför gjordes redan 1997 en översyn av 

diskrimineringsförbudet på arbetslivsområdet i syfte att skärpa lagstiftningen.115 

 Argumenten för att skärpa lagstiftningen och på det sättet försöka minska 

diskrimineringen verkar nu framför allt ha samhällsekonomiska och politiska skäl. Enligt 

utredningen kostar diskriminering pengar både för samhället och för de som inte blir 

diskriminerade, eftersom invandrare som inte får jobb måste försörjas genom de skatter och 

avgifter som andra betalar. Det finns även en social dimension i frågan; det är viktigt för de 

invandrare som kommer till Sverige att de kommer in i samhället, men framför allt är det 

alltså samhällsekonomiskt fördelaktigt. Dessutom finns det en uppväxande generation som, 

om de diskrimineras, enligt utredningen riskerar att hamna i kriminella kretsar vilket inte 

heller är bra eller ekonomiskt för samhället. Alla dessa ekonomiska konsekvenser av 

invandring riskerar att späda på främlingsfientligheten i samhället, vilket utgör ytterligare en 

orsak till att ta tag i denna problematik.116 I propositionen uttrycker lagstiftaren att 

arbetslöshet leder till utanförskap och marginalisering vilket i sin tur leder till social oro och 

konflikter.117 Här syns hur ”invandrare” och människor med annan etnisk härkomst än svensk 

görs till annorlunda än de etniskt svenska, ett exempel på hur skillnadsskapande byggs in i 

lagstiftningen. Det visar också på en mängd föreställningar om samhällets beskaffenhet och 

antyder att lagstiftaren anser att om inte en diskrimineringslag finns kommer invandrare att bli 

diskriminerade med alla de konsekvenser det får. För att tala med ressentimentets språk kan 
                                                 
114  SOU 1992:96, s. 128-132 och prop. 1993/94:101, s. 33-39. 
115  SOU 1997:174, se särskilt s. 109-110. 
116  SOU 1997:174, s. 39-40 och prop. 1997/98:177, s. 14-17. 
117  Prop. 1997/98:177, s. 14-17. 
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man säga att argumenten också avspeglar de ”skador” eller oförrätter som personer med 

annan etnisk tillhörighet än svensk drabbas av i det svenska samhället just på grund av sin 

etnicitet. 

 Liksom i den tidigare lagstiftningen mot etnisk diskriminering verkar inte identitetspolitik 

ha särskilt mycket att göra med att denna lagstiftning arbetas om. Statens invandrarverk, en av 

remissinstanserna, framförde dock den intressanta åsikten att det med 

diskrimineringslagstiftning fanns en risk att staten genom lagstiftningen skapar en 

”institutionaliserad etnisk kategorisering” vilket kan leda till ökad rasism.118 Detta är det enda 

i förarbetena som tyder på att någon har tänkt på de risker som finns med skillnadsskapande i 

samhället, att grupper ses som olika och att vissa grupper pekas ut som olika. Detta 

kommenteras dock inte av regeringen. 

 

3.5.2 Framtiden behövs nu, men den ser inte ljus ut 

I utredningen är ståndpunkten den att det inte går att vänta på att människors attityder ska 

ändras så att även beteendet ändras. Istället kan nya beteenden tvingas fram genom 

lagstiftning, vilket gör att attityderna spelar en mindre roll.119 Detta är något motsägelsefullt 

eftersom normbildning tidigare ansetts vara en av de viktigaste effekterna av lagstiftningen, 

men här verkar det istället som att det är konkreta beteenden snarare än normer och attityder 

som ska ändras. 

 I förarbetena verkar det sättas likhetstecken mellan det faktum att det är oklart vilken 

effekt lagstiftningen haft hittills, men att effekten har varit liten, och att detta med självklarhet 

innebär att lagstiftningen måste skärpas.120 Om effekten varit liten, vad beror det då på? Vad 

säger att en skarpare lagstiftning kommer att ge en effekt som är mer än marginellt större? 

Och framför allt – vad är egentligen målet – är det ett samhälle helt fritt från diskriminering 

eller är det mest att ”dämpa” skadan? Målet verkar framför allt i det här fallet vara att 

”dämpa” skadan; att påverka människors beteende även när attityderna är svåra att påverka, 

och markera att samhället inte godtar att situationen blir värre än vad den redan är. Hur 

diskriminering på ett effektivt sätt ska kunna förhindras från att alls uppstå har lagstiftaren 

inget svar på. Återigen syns att fokus inte ligger på hur samhället ska kunna förändras så att 

diskriminering inte alls uppstår, det är inte detta som är lagstiftarens mål. 

                                                 
118  Prop. 1997/98:177, s. 18. 
119  SOU 1997:174, s. 39-40. 
120  Jfr t.ex. prop. 1997/98:177, s. 19 och SOU 1997:174, s. 41-42 och s. 109-110. 
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3.6 Förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder 

3.6.1 Behovet av en lagstiftning 

Samtidigt som lagen mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet arbetades om infördes 

även förbuden mot diskriminering på grund av sexuell läggning och funktionshinder. I 

utredningen till lagen mot diskriminering på grund av funktionshinder uttalas, liksom vid 

införandet av förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet, att det är otillfredsställande 

att det är möjligt att systematiskt diskriminera personer på grund av funktionshinder utan att 

det är olagligt.121 Detta argument är intressant, eftersom det inte finns någon direkt grund för 

det utom att bara själva möjligheten att diskriminering kan förekomma lagligt är 

problematisk. Tillsammans med det faktum att förarbetena till lagen är ganska ”tunna”, de är 

både korta och innehåller endast kortfattad argumentation kring syfte, mål och behov, kan 

detta läsas som en bekräftelse på att diskrimineringslagstiftning har blivit norm snarare än 

undantag i svensk politik och lagstiftning. När frågan om införandet utreds handlar mer om 

lagtekniska frågor, om hur skyddet ska utformas, än om frågor om vart lagstiftningen ska 

leda, varför behovet finns eller liknande. 

 Men i denna utredning finns det även konkreta fakta som anses tyda på behovet av en 

lagstiftning. Handikappombudsmannen har genomfört en undersökning som visar att 

diskriminering av funktionshindrade förekommer på arbetsmarknaden. Liksom i övriga 

diskrimineringslagstiftningar finns det enligt utredningen inga internationella åtaganden som 

binder Sverige att lagstifta om diskrimineringsförbud på området, men det vore i enlighet med 

de internationella överenskommelser som finns att införa ett sådant förbud.122 Internationella 

konventioner och liknande förbinder alltså inte Sverige att lagstifta mot diskriminering, men 

de utgör ändå ett av argumenten till varför det vore bra att ha en lag.  

 Genom specifik lagstiftning om endast funktionshinder menar utredningen att 

”regelverkets normgivande funktion [blir] betydligt starkare än om motsvarande regler 

inarbetats i redan befintlig lagstiftning”123. Detta är av intresse i ett tidsperspektiv därför att 

det mindre än 10 år efter denna lagstiftning införs en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning där lagstiftaren istället argumenterar för att en gemensam 

lagstiftning är mer effektiv än de separata lagstiftningarna.  

 Utredningen pekar på att amerikanska undersökningar har visat att den största effekten av 

diskrimineringsförbud gällande funktionshinder är att funktionshindrade blir medvetna om 

                                                 
121  SOU 1997:176, s. 39-41. 
122  SOU 1997:176, s. 93-95. 
123  SOU 1997:176, s. 94-95. 
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sina rättigheter och att lagstiftningen gör att frågorna blir synliggjorda. Arbetslösheten bland 

funktionshindrade i USA har dock förblivit densamma som innan diskrimineringsförbudet 

infördes, men lagstiftningen anses ändå haft en positiv inverkan just på grund av 

synliggörandet och den potentiella attitydpåverkande effekten.124 Lagstiftningens förväntade 

effekt är därför framför allt attitydpåverkan, och dessutom ska den vara ett ”moraliskt stöd” 

till de funktionshindrade som behöver det.125 Lagstiftningen som införs förväntas alltså inte 

direkt förhindra att funktionshindrade diskrimineras på arbetsmarknaden, utan den förväntas 

framför allt utgöra ett stöd för funktionshindrade och en markering om samhällets inställning. 

Att de funktionshindrade förväntas vara i behov av ett moraliskt stöd är intressant därför att 

det visar hur samhället ser på funktionshindrade. Detta kan också säga något om den skada 

funktionshindrade upplever eller förväntas uppleva på grund av sin position som just 

funktionshindrad. Det är en position som anses göra ”dem” i behov av moraliskt stöd. Att 

”de” anses behöva moraliskt stöd kan dock samtidigt innebära ytterligare en skada. Dessa 

skador befästs sedan i en lagstiftning som knappt ens förväntas ha en dämpande effekt på 

skadan. Sättet att resonera visar också hur skillnad skapas mellan de som kallas 

funktionshindrade och de som är ”normala”, det vill säga icke funktionshindrade.  

 

3.6.2 Framtiden: effekterna av en lag 

Syftet med lagen är att alla individer ”ska ha rätt att bedömas utifrån sina personliga 

egenskaper och förutsättningar att utföra arbetet”.126 I propositionen diskuteras även att det är 

skillnad på funktionshindrade jämfört med andra grupper, eftersom funktionshindrade kan ha 

behov av åtgärder som kompenserar för funktionshindret, funktionshindret kan påverka 

arbetsförmågan på ett konkret sätt. Målet för hela handikappolitiken är dock ”att nå full 

delaktighet och jämlikhet i samhällslivet för människor med funktionshinder” och där anses 

en diskrimineringslag vara ett steg i rätt riktning.127  

 Lagens ändamål är att ”förebygga och motverka” diskriminering. Som redan visats finns 

det inga stora förväntningar på att diskrimineringen på arbetsmarknaden ska försvinna på det 

sättet att funktionshindrade enklare ska få jobb. I sådana frågor menar regeringen att man 

snarare får sätta sin tilltro till olika ekonomiska bidrag för att anställa funktionshindrade. 

Istället handlar det om att påverka inställningen till funktionshindrade på arbetsmarknaden 

och att ge klarare ledning för arbetsgivare och liknande befattningshavare; ”En lag blir också 

                                                 
124  SOU 1997:176, s. 95 och prop. 1997/98:179, s. 30-31. 
125  SOU 1997:176, s. 95. 
126  Prop. 1997/98:179, s. 30. 
127  Prop. 1997/98:179, s. 18. 
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ett rättesnöre för alla dem som inte har för avsikt att diskriminera.”.128 I resonemanget ligger 

en uppfattning om att det utan lagstiftning är lätt hänt att funktionshindrade ”råkar” 

diskrimineras, utan avsikt eller grund. Detta är ytterligare ett sätt på vilket funktionshindrade 

görs till annorlunda jämfört med de som inte har några funktionshinder. 

 

3.7 Förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

3.7.1 Behovet av en lagstiftning 

När diskrimineringsförbuden angående sexuell läggning och funktionshinder infördes var det 

inte självklart att sexuell läggning skulle införas som diskrimineringsgrund. Den kommitté 

som tillsattes för att utreda frågan ansåg dock att det vore att sända motsägelsefulla signaler 

från samhällets sida om förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder införs och 

förbudet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet förstärks, utan att ett förbud mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning införs.129  

 Både utredningen och propositionen konstaterar en persons sexuella läggning inte på 

något vis påverkar dennes möjlighet att utföra arbeten. Arbetsgivare borde alltså aldrig 

påverkas av vilken sexuell läggning en anställd eller arbetssökande har. Detta är enligt 

förarbetena annorlunda mot exempelvis etnisk tillhörighet som kan påverka med tanke på 

språkförmåga, eller funktionshinder som på ett konkret sätt kan påverka arbetsförmågan både 

fysiskt och psykiskt.130 Ändå var det inte helt självklart att sexuell läggning skulle införas som 

en diskrimineringsgrund. 

 

3.7.2 Synen på framtiden – att motverka diskriminering 

Målet med förslaget är uttryckligen att diskriminering ska motverkas. Det kortsiktigt största 

värdet kan dock vara att den som diskrimineras på grund av sin sexuella läggning får 

upprättelse och ekonomisk kompensation.131 Detta stämmer överens med Browns syn på 

denna typ av lagstiftning, att den i själva verket utgör ett skydd mot individuella kränkningar 

men att den inte gör särskilt stor skillnad för de strukturella frågorna. Strävan från 

lagstiftarens sida är dock att likställa hetero- och homosexuella.132  

 Utredningen erkänner att det inte går att veta vilka ”faktiska effekter” lagstiftningen har, 

men påpekar att det i vårt samhälle förutsätts att lagar har åtminstone vissa normbildande och 

                                                 
128  SOU 1997:176, s. 97-98. 
129  SOU 1997:175, s. 97-99. 
130  SOU 1997:175, s. 9, s. 97-99 och 139-140 och prop. 1997/98:180 s. 11. 
131  SOU 1997:175, s. 10. 
132  SOU 1997:175, s. 72. 
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attitydpåverkande effekter. Att det är oklart vilka faktiska effekter lagstiftningen kommer att 

ha kan därför inte vara ett argument emot att införa den.133 Risken för att lagstiftning 

ytterligare befäster skillnader och skador i samhället beaktas inte. I propositionen uttalas att 

”[d]et är viktigt att lagen blir ett verkningsfullt instrument”.134 Detta är ett underligt argument 

med tanke på att de i samma avsnitt också skriver att det är oklart vilka faktiska effekter 

sådana förbudslagstiftningar som diskrimineringslagstiftningen kan få. Här är lagstiftaren 

tillbaka i det motsägelsefulla resonemanget om att lagstiftningen fungerar, även när de just 

har konstaterat att det är tveksamt om den gör det. 

 Ytterligare en effekt som lagstiftningen kan tänkas få enligt utredningen är att den kan 

göra det lättare för homo- och bisexuella personer att vara öppna med sin sexuella läggning på 

sina arbetsplatser. Det är även positivt med en förbudslagstiftning eftersom den leder till 

tvister i domstol, och rättsfall om diskriminering får typiskt sett, enligt utredningen, stor 

medial uppmärksamhet. Detta hoppas lagstiftaren ska bidra till att öka förståelsen för homo- 

och bisexuellas situation.135 Skyddet mot diskriminering görs i och för sig neutralt i 

lagstiftningen så att det även omfattar heterosexuella, men det framgår av sättet att resonera 

att det primära syftet är att ge skydd åt homo- och bisexuella.136 Dessa argument speglar på 

vilka sätt homo- och bisexuella förväntas lida skada: de har svårt att ”komma ut” och de 

skulle behöva mer förståelse från sin omgivning. Det visar också hur ”de” görs annorlunda än 

majoriteten. 

 

3.8 En diskrimineringslag för alla grunder – medel utan mål? 

3.8.1 En gemensam lag och fler diskrimineringsgrunder 

I och med att diskrimineringslagen trädde i kraft år 2009 har samtliga de ovan diskuterade 

diskrimineringslagstiftningarna slagits ihop till en lag. I sammanfattningen till utredningen 

konstaterar kommittén att lagstiftning på diskrimineringsområdet inte ensam kommer 

förändra den nuvarande situationen, men lagstiftningen utgör samtidigt ”ett av flera verktyg 

som inte kan avvaras”.137 I samtliga diskrimineringslagar har kopplingen till mänskliga 

rättigheter kommenterats mer eller mindre, men i förarbetena till denna sammanhållna 

lagstiftning får de mänskliga rättigheterna ta större plats; det är enligt utredningen i de 

                                                 
133  SOU 1997:175, s. 99, se även prop. 1997/98:180 s. 18. 
134  Prop. 1997/98:180, s. 18. 
135  SOU 1997:175, s. 105-107. 
136  SOU 1997:175, s. 114-117.  
137  SOU 2006:22 del 1, s. 15. 
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mänskliga rättigheterna som diskrimineringslagstiftningen tar sin utgångspunkt.138 Vissa 

förändringar beror också på direktiv från EU, särskilt är det arbetslivsdirektivet som har 

påverkat bestämmelserna.139 

 Diskrimineringsförbudet utökas när det gäller personkretsen som skyddas, könsidentitet 

och ålder läggs till som diskrimineringsgrunder. Den utökas också till att gälla på fler 

samhällsområden än tidigare.140 Att lagstiftningen utökas till fler områden och att alla 

diskrimineringsgrunder samlas i en lag är det mest centrala i utredningen. Även om lagarna 

slås ihop till en görs dock inte skyddet helt lika för samtliga grunder. I viss mån finns 

gradskillnader mellan de olika diskrimineringsgrunderna så att särskilt kön och i viss mån 

etnisk tillhörighet och trosuppfattning får ett starkare skydd, men kommittén argumenterar för 

att skyddet ska vara så likt som möjligt för alla diskrimineringsgrunder och att det dessutom 

gärna får vara starkare än EG-direktiven anger.141 

 

3.8.2 En lagstiftning = en effektiv lagstiftning 

Ett av syftena med att införa en ny och sammanhållen diskrimineringslagstiftning är att öka 

effektiviteten. Kommittén anser att de tidigare lagstiftningarna har utgjort ett svåröverskådligt 

”lapptäcke” och genom att samla allt i en lag ska lagen förutom att bli heltäckande också bli 

mer effektiv. Lagen kommer därmed få ett bättre genomslag än tidigare, även om kommittén 

medger att det finns en viss risk att lagen blir lite ”plottrig”. Men huvudorsaken till införandet 

är att lagstiftningen ska bli mer effektiv.142 Kommittén upprepar flera gånger att lagstiftningen 

ska bli mer effektiv men det framstår som något oklart exakt vad dessa argument grundas på, 

liksom vad de vill med den effektiviteten. Effektivitet verkar i det här sammanhanget främst 

syfta på att lagen ska vara lätt att tillämpa. Det är alltså inte särskilt mycket fokus på hur den 

ska leda till att diskrimineringen i samhället ska upphöra. Det är intressant ur ett 

tidsperspektiv att fokus har flyttats från hur samhället ska kunna bli bättre, mer jämställt, till 

att fokus nu ligger på lagstiftningstekniska frågor och hur lagstiftningen som sådan ska göras 

effektiv. 

                                                 
138  SOU 2006:22 del 1, s. 19-20. 
139  På grund av arbetslivsdirektivet (2000/78/EG) måste diskrimineringsförbud på grund av ålder införas i 

svensk rätt. Om detta och andra direktiv som haft betydelse för den svenska diskrimineringslagstiftningen 
kan läsas i SOU 2006:22 del 1, s. 159-167. 

140  SOU 2006:22 del 1, s. 28-29 och s. 213-229. 
141  SOU 2006:22 del 1, s. 213-229 och s. 401-443. Se även exempelvis diskrimineringslagen (2008:567) kap 2. 
142  SOU 2006:22 del 1, s. 213-214, s. 220-221. 
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 I propositionen anges att “innehållet går före formen”; ett effektivt och verkningsfullt sätt 

att bekämpa diskriminering får man om man har en effektiv och heltäckande lagstiftning.143 

Att lagstiftningen ska bli mer effektiv än den nuvarande är ett skäl att reformera den, men 

detta säger ingenting om orsakerna bakom varför lagstiftningen ska finnas. Varför är det bra 

att ha en diskrimineringslagstiftning, bortsett från att det är i enlighet med svenska åtaganden 

när det gäller mänskliga rättigheter och att det till viss del är ett EU-rättsligt krav? Vad vill 

lagstiftaren med lagen? Liksom i tidigare förarbeten finns det en del skrivningar om att 

bekämpa och motverka diskriminering men dessa är kortfattade och översiktliga. Framför allt 

handlar både utredningen och propositionen om lagteknikaliteter.  

 

3.8.3 Det övergripande målet med den nya lagstiftningen? 

Egentligen är det först i kostnads- och konsekvensanalysen som kommittén kommer närmare 

in på vilken nytta lagstiftningen har och vad som egentligen är det övergripande syftet eller 

målet med lagstiftningen. Här anges att målet med samtliga förslag i utredningen är ”att stärka 

individers rättsskydd och att bidra till att människor som kränkts får upprättelse och 

ekonomisk ersättning för liden skada.”144 Utredningen anser vidare att 

 

De nya reglerna bör kunna bidra till ökad jämlikhet, stärkt jämställdhet mellan kvinnor och 

män och mer av förståelse och öppenhet mellan människor. I ett samhälle där människor med 

olika intressen, olika bakgrund, olika läggning och olika värderingar skall leva samman är 

detta ambitiösa mål, men lagstiftningen bör anses ha en moralbildande verkan på kort och lång 

sikt och en mindre långtgående ambition är egentligen inte tänkbar.145 

 

Enligt regeringen höjer den nya lagstiftningen ambitionsnivån på arbetslivets område när det 

gäller diskriminering. Lagstiftningen blir ännu starkare och ”överträffar den nivå som tidigare 

gällt i landet”.146 Jämfört med den första jämställdhetslagen går dock att konstatera att den 

höga ambition som man nu har gäller framför allt moral och attityder; att ett jämlikt samhälle 

faktiskt ska uppnås med hjälp av lagstiftningen verkar varken utredningen eller propositionen 

tro på. 

 Liksom i de andra förarbetena från 1980-talet och framåt återkommer här konstaterandet 

att diskrimineringsförbud inte kommer bidra till att situationen för de som diskrimineras 

                                                 
143  Prop. 2007/08:95, s. 83. 
144  SOU 2006:22 del 2, s. 425. 
145  SOU 2006:22 del 2, s. 425. 
146  Prop. 2007/08:95 s. 134. 
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omedelbart blir bättre, men att de ändå måste finnas som en del i kampen mot 

diskriminering.147 Men viss effekt förväntas lagstiftningen ha även i praktiken. Kommittén 

anför att ”vår avsikt är att förbuden skall ha märkbar effekt. Det finns också skäl att anta att så 

är fallet.” En sådan effekt är till exempel att ”icke godtagbar negativ särbehandling kan antas 

minska genom de nya diskrimineringsförbuden”.148 Hur detta förhåller sig till att tidigare 

lagstiftningar inte haft någon direkt effekt på förekomsten av diskriminering diskuteras inte 

särskilt. Sättet att argumentera är i denna del liknande det som användes under 90-talet: 

lagstiftningen ska vara attitydpåverkande (eller ”moralbildande”), och risken för att den får 

andra effekter av exempelvis skillnadsskapande och ytterligare befästande av skada diskuteras 

inte. 

 Enligt propositionen är diskrimineringslagstiftningen en väsentlig del av arbetet för allas 

lika värde i samhället och för de mänskliga rättigheterna. Lagstiftningen är ett uttryck för det 

“fria demokratiska samhället och de värderingar som ligger till grund för 

samhällsordningen.”. Diskrimineringslagstiftningen handlar också om att alla människor som 

individer ska få utvecklas som individer och att individens förutsättningar i samhället inte ska 

styras av något annat än egna val.149 Här syns hur liberala ideal och argument präglar 

lagstiftningen. 

 

3.9 Diskrimineringsförbudens utveckling – sammanfattning 

Det kan konstateras att utvecklingen på diskrimineringslagstiftningens område gått från 

storslagna mål och fylliga motiveringar om vart lagstiftningen ska leda till ett antagande om 

att diskrimineringsförbud är bra utan att syftet med lagstiftningen närmare utvecklas särskilt 

mycket. Syftet formuleras snarare som att förebygga och motverka diskriminering än att 

lagstiftningen ska få diskrimineringen att upphöra. Argumentationen har också gått mot mer 

och mer fokus på lagtekniska frågor och att lagstiftningen i sig ska vara effektiv snarare än att 

något övergripande samhällsförändrande syfte ska uppfyllas. Mänskliga rättigheter har hela 

tiden funnits med som en aspekt, men ges under 2000-talet en större betydelse än tidigare. 

Även förpliktelser som är kopplade till Sveriges åtaganden i EU har större inverkan på 

lagstiftningen under 2000-talet. Bakom lagstiftningen döljer sig många argument som kan 

klassas som liberala. Det handlar om en syn på diskrimineringsförbud som en fråga om 

universella rättigheter, och en fråga om att varje individ ska få möjlighet att göra egna 

                                                 
147  SOU 2006:22 del 2, s. 425. 
148  SOU 2006:22 del 2, s. 429. 
149  Prop. 2007/08:95, s. 79. 
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individuella val. Var de skillnader kommer ifrån som gör att individer inte redan har samma 

möjligheter att göra individuella val diskuteras inte. 

 Den svenska utvecklingen på diskrimineringslagstiftningens område skiljer sig från det 

amerikanska sammanhang som Brown kommer ifrån, särskilt på det sättet att 

identitetspolitiska rörelser har varit mindre omfattande och haft mindre påverkan på 

lagstiftningen. Särskilt märks det på att initiativen till lagstiftningen åtminstone när det gäller 

etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning, kommer ”uppifrån”, från de som 

utgör samhällets majoritet. Detta märks i argumentationen till de olika lagarnas införande, 

exempelvis när lagstiftaren uttrycker att funktionshindrade är i behov av moraliskt stöd, att 

det är naturligt att bli osäker inför personer med annan etnisk härkomst än svensk eftersom de 

är ”främmande”, och att samhället behöver få bättre förståelse för de som är homo- och 

bisexuella. Även Sverige har dock påverkats av identitetspolitiska rörelser, särskilt gäller det 

kvinnorörelsen. Det gäller även den ”våg” av identitetspolitiskt tänkande som verkar ha dragit 

fram över världen och påverkat vad som anses vara till exempel mänskliga rättigheter. Även 

om kopplingen till identitetspolitik är ganska svag i de svenska lagstiftningarna, så finns det 

identitetspolitiska grupper som försöker vara med och påverka. Detta märks på att 

intresseorganisationer för olika grupper är remissinstanser till de olika propositionerna, även 

om de åsikter de framför sällan diskuteras särskilt mycket av regeringen, och det är inte från 

dessa grupper som de huvudsakliga initiativen till diskrimineringsförbuden verkar komma. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Wendy Brown och utmaningen att våga tänka framåt 

Vad är värdet av en analys utifrån Browns teorier? Som jag tidigare berört skapar skillnaden 

mellan den amerikanska och svenska kontexten vissa överföringsproblem, framför allt på det 

sättet att kopplingen mellan identitetspolitiska grupper och lagstiftning är mindre tydlig i 

Sverige än i USA. Även i Sverige finns identitetspolitiska grupper men de är inte 

inflytelserika på det sätt som de amerikanska motsvarigheterna verkar var. Oavsett de 

identitetspolitiska grupperingarnas inflytande över den parlamentariska politiken är dock de 

identiteter det handlar om politiserade; lagstiftning skapas utifrån politiska argument baserade 

på identitet och grupptillhörighet. I och med att kopplingen till identitetspolitiken är svagare i 

Sverige än i den kontext som Brown utgår från är det en relevant fråga om den svenska 

politiken ändå på samma vis skriver in de olika identitetsbaserade gruppernas lidande i 

lagstiftningen. Jag menar att lagstiftningen verkar utgöra ett hinder för en frigörelse från det 

skillnadsskapande som utgör grunden för lagstiftningen. Istället för att förändra samhället som 

det ser ut nu skrivs de skador som lagstiftningen är tänkt att förhindra istället in och befästs. 

Detta verkar gälla oavsett om det är en identitetspolitisk rörelse som utgör den största orsaken 

till att lagstiftningen införs eller om de identitetspolitiska grupperna mer finns vid sidan om 

lagstiftningen. 

 Det mest värdefulla i Browns teorier som jag uppfattar det är att hon vågar ställa radikala 

och kritiska frågor, och att hon hela tiden frågar efter framtiden. Vart vill vi med lagstiftning, 

vilket samhälle är det som eftersträvas? Hon frågar efter vad orsaken egentligen är till att vi 

agerar som vi gör och uppmärksammar det faktum att handlingsutrymmet i samhället kan 

begränsas av de diskurser som omger oss. Utifrån Brown menar jag att en viktig fråga att 

ställa i förhållande till diskrimineringslagstiftningen är hur den förväntas fungera och vad den 

förväntas leda till. Lagstiftaren tror inte längre själv att diskrimineringslagstiftningen kommer 

få till följd att diskrimineringen upphör, vad finns det då för möjliga alternativ?  

 Brown frågar varför denna ”icke-emancipatoriska” identitetspolitik förs, istället för en 

radikalare kritik av liberalism och disciplinär makt. Hon frågar sig också varför gårdagens 

lidanden skrivs in i politiken. Kring detta går endast att spekulera, men jag tror att hon har en 

poäng i att det handlar om att de liberala idealen har fått stort genomslag i vårt samhälle. Det 

är nästan omöjligt att tänka utanför de ramar som liberalismen utgör. Det är också svårt att 

erkänna att den politik man för i frigörande syfte i själva verket kan få motsatta effekter, eller 

i alla fall inte alls verka för frigörelse. Om det är individens maximala frihet och allas lika 
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rättigheter som är målet i samhället måste man också våga fråga sig vad denna frihet och 

rättighet egentligen innebär. Framför allt är det en högst relevant fråga vad det är som gör att 

den friheten och de rättigheterna inte redan existerar. Lagstiftaren och de flesta andra är 

överens om att det finns ett behov av exempelvis diskrimineringslagstiftning i vårt samhälle, 

frågan är i så fall vilka samhällsförändringar som skulle kunna göra att det behovet upphörde. 

Den frågan menar jag att lagstiftaren borde ställa sig innan fler reformer av 

diskrimineringslagstiftningen genomförs, även om det är svårt när vi befinner oss i en politisk 

diskurs där det i nuläget inte finns några tillgängliga alternativ för att motverka ojämlikheter. 

 

4.2 Diskrimineringslagstiftningen som vi inte kan vilja vara utan? 

Som jag har visat finns det flera aspekter av diskrimineringslagstiftningen som är intressanta 

att diskutera och kritisera utifrån Browns teorier. Samtidigt är det en relevant fråga vad som 

skulle vara alternativet till att ha en diskrimineringslagstiftning. När vi nu har ett samhälle 

som skapar skillnad mellan olika grupper av människor och sedan på olika sätt verkar så att 

dessa grupper får olika stor makt och detta leder till att människor lider skada – hur ska vi då 

hantera det? Eftersom diskrimineringslagstiftningen inte löser problemen är det dags att söka 

nya lösningar. 

 Men i dessa teoretiska resonemang är det intressant att diskutera glappet mellan teori och 

praktik. Om teorin är Browns teori, och praktiken är lagstiftningen uppstår det ett problem i 

att det utifrån teoretiska resonemang är lätt att kritisera praktiken, men det är också ibland 

svårt att se vilken praktik som skulle vara bättre. Det är svårt att utan vidare avfärda 

lagstiftningen när man hör om hur livet kan te sig för individer och grupper i ”verkligheten”. 

Jag träffade nyligen en person från Kenya som kan berätta om hur homo- och bisexuella i 

Kenya riskerar att bli misshandlade, våldtagna, fängslade, inte få tillgång till sjukvård m.m. 

om deras sexuella läggning kommer ut. I en sådan situation är det svårt att inte vara för ökade 

rättigheter för dessa personer, även med en teoretisk medvetenhet om risken för att det i 

längden inte leder till någon genomgripande förändring av samhället som medför att alla 

människor de facto får lika rättigheter. Här är vi återigen i en av rättens paradoxer. Även om 

rätten inte kan undanröja utan endast dämpa effekterna av ett förtryck kan en sådan 

”dämpning” i vissa fall vara motiverad, åtminstone tills det finns något bättre alternativ till 

buds. Diskrimineringslagstiftningen har blivit en av de saker som vi inte kan vilja vara utan i 

det liberala samhället. Vi kan inte vilja vara utan skydd mot övergrepp, och vi kan inte vilja 

vara utan skydd för de som är allra mest utsatta för övergrepp, samtidigt som skyddet riskerar 
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att befästa den samhällsordning som skapar förutsättningar för övergrepp. Men även om 

diskrimineringslagstiftning utgör ett exempel på något som vi inte kan vilja vara utan 

förhindrar inte det att den kan kritiseras och att andra lösningar kan sökas. En sådan kritik och 

ett sådant sökande efter andra lösningar förutsätter en medvetenhet om problematiken. Jag 

menar att det är för att skapa denna medvetenhet som radikala och kritiska teorier kan vara 

användbara och värdefulla. 

 

4.3 Att använda radikala teorier inom rättsvetenskapen – värdet av att ställa 

nya frågor.  

Nya perspektiv och nya sätt att se på rätten gör att nya sidor av rätten och lagstiftningen 

kommer fram i ljuset. När det gäller diskrimineringslagstiftningen kan en sådan radikal och 

kritisk teoribildning som Browns visa på hur juridiken innehåller mer än vad den ser ut att 

göra, vilket inte enbart är positivt. Den skada som byggs in i diskrimineringslagstiftningen 

står exempelvis i rak motsats till det som lagstiftningen i själva verket utger sig för att skydda 

och förändra. 

 Brown och Halley menar att med kritik kommer möjligheten att ställa nya frågor, att få 

nya svar, och att detta öppnar för möjligheten att återuppväcka hopp och framtidstro.150 

Browns återkommande tema och mål är att göra framtiden till en bättre plats än vad nutiden 

är. Det är även det som borde vara målet för lagstiftning av den typen som 

diskrimineringsförbud utgör. Ändå godtar lagstiftaren insikten om att lagstiftningen inte 

kommer få bort diskrimineringen från samhället, åtminstone inte inom överskådlig tid. 

 Om inte utomrättsliga teorier används på rätten kan denna i högre grad existera ostörd och 

utan att bli ifrågasatt. De så kallade utomrättsliga teorierna kan erbjuda nya synsätt på rätten, 

och ger dessutom möjlighet att använda sig av de kunskaper som producerats inom andra 

vetenskapsområden. Som jag visat har utvecklingen gått mot att argumentationen för 

diskrimineringslagstiftningen i allt högre grad handlar om effektivitet. Om syftet är att skapa 

en så ”effektiv” lagstiftning som möjligt är det av största vikt att denna är underbyggd och 

inte enbart grundad på antaganden om hur världen är ordnad om den ska bli effektiv i 

praktiken. Men även när lagstiftningen bygger på andra mål än effektivitet, som till exempel 

målet att samhället ska vara jämlikt och ge alla människor största möjliga frihet, gör all 

kunskap om hur det på bästa sätt kan uppnås stor nytta för rättsvetenskapen, lagstiftaren och 

samhället.  

                                                 
150  Brown & Halley, ”Introduction”, s. 25-33. 
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5 Källförteckning 

5.1 Offentligt tryck 

Prop. 1978/79:175 Med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet  
m.m. 
 
Prop. 1990/91:113 Om en ny jämställdhetslag, m.m. 
 
Prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet. 
 
Prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.  
 
Prop. 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder. 
 
Prop. 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. 
 
Prop. 2007/08:98: Ett starkare skydd mot diskriminering. 
 
SOU 1978:38, Jämställdhet i arbetslivet: betänkande, Jämställdhetskommittén. 
 
SOU 1990:41, Tio år med jämställdhetslagen – utvärdering och förslag, 
Jämställdhetsutredningen. 
 
SOU 1992:96, Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet: slutbetänkande, Utredningen 
för åtgärder mot etnisk diskriminering.  
 
SOU 1997:174, Räkna med mångfald! Förslag till lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet 
m.m. : betänkande, Utredningen om översyn av lagen mot etnisk diskriminering. 
 
SOU 1997:175, Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning: 
betänkande, Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 
(SEDA). 
 
SOU 1997:176, Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder: 
delbetänkande. Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder (FUDA). 
 
SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning: slutbetänkande. Del 1 och Del 2. 
Diskrimineringskommittén.  
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