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Abstract 

 
In this study thoughts of the individual’s right to equality are considered. By using critical ideology analysis the 
central tools of the study are strongly connected with thoughts of representation, equality, individual and collective 
rights, equal opportunities and possibilities and discrimination. In critical ideology analysis nothing can be 
automatically visible to us and critical ideology analysis is a method as well as a theory. 
 
A central point in this study is to investigate whether there are oppositional views or unanimity in the debate of 
affirmative action. The debate is still under ”construction”, which means that the debate has not yet come up with a 
solution to the problems of discrimination. The empirical material arises from arena rather than actor, where arena is 
the Swedish labour market with focus on ethnic minority groups. 
 
The analysis of this study results in that the ideas of affirmative action hold complex values and themes that 
constitute the idea itself. A tension between formal and real equality and individual and collective rights arise and 
affirmative action needs to point out those who will be in need for special treatments. In this matter I claim that 
affirmative action is in danger of becoming a shallow policy of symbols. Is the individual’s right to equality a 
collective affair? 
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Förord 
Stolt. Orolig. Glad. Förvånad. Envis. Tankspridd. Lättad. Upprymd. Fokuserad. Rastlös. 
Överraskad. Återigen stolt! Ord som sammanfattar denna otroliga resa jag har fått vara med om 
under skrivandet av denna magisteruppsats och under alla fyra år på Samhälls- och kulturanalys. 
Det är egentligen nu, i de sista skrivande ordens stund, som framtidens resa börjar. Det är med 
nyfikna och lite stapplande steg jag sätter riktningen mot framtidens ovisshet. 
 Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till min handledare Mathias Martinsson, som med 
sitt alltid skinande engagemang för teoretiska frågor har fått mig att vakna i dess 
problematiserande värld. Många tankar och idéer hade blott stannat vid ett embryoliknande 
stadium om det inte hade varit för din ovärderliga kunskap och intresse att driva mina tankar 
vidare. Ett hjärtligt stort tack!  
 Tack min älskade sambo Johan Nordqvist för ditt tålamod och stöd i både 
uppsatsskrivandet och i livet för övrigt. Ditt positiva tänkande och humör har många gånger fått 
mig att le och gett min annars så förvirrade tillvaro fotfäste och verklighetsförankring. Du är min 
klippa! 
 För dem som vet kan skrivandet av magisteruppsatsen vara mycket stressande och 
pressande samtidigt som det är riktigt roligt. Att träffas i ”ångestventileringsgruppen” har varit 
oerhört givande - för ångest har vi haft i omgångar. Anna Lorentzon, Ann-Sofie Kall, Jenny 
Gustafsson och Emma Johansson förtjänar alla envar ett stort tack för diskussioner, insiktsfulla 
kommentarer och påpekanden på vad som kan förtydligas och göras bättre.  
 Ett speciellt tack till dig Jenny Gustafsson, min studerandekollega och vän. Med 
endorfinernas positiva effekt på kroppen har vi inte bara slagits och svettats, utan också skrattat 
oss igenom studieåren. Ditt lugn och dina insiktsfulla tankar har inspirerat mig och fått uppsatsen 
på fötter. Vad glad jag är att vi tog ett sidospår från utbildningen med att läsa engelska!  
 Avslutningsvis vill jag nämna ett stort TACK för vänskapen från familj och vänner. Ingen 
nämnd ingen glömd. Utan er hade jag inte funnit samma ro som om jag hade färdats ensam på 
denna resa. Ensam är inte alltid stark. 
 
 
 

Sofie Sommansson 

Norrköping, våren 2005 
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Inledning 

Nature hath made men so equall, in the faculties of body, and mind; as that though there bee 
found one man sometimes manifestly stronger in body, or of quicker mind then another; yet 
when all is reckoned together, the difference between man, and man, is not so considerable, as 
that one man can thereupon claim to himselfe any benefit, to which another may not pretend, 
as well as he.1 Thomas Hobbes 

 
Att människor i Sverige är lika i laglig mening är ett tämligen nytt fenomen. Idealet och tanken 
om att alla människor är lika återfinns dock redan från 1500-talet i Thomas Hobbes Leviatian. 
Hobbes andemening är att människor av naturen är födda lika och att det enbart är i människans 
föreställningsvärld som olikheterna uppenbaras.  
 På den politiska arenan diskuteras alltmer om Sverige kan ses som ett jämlikt samhälle utan 
diskrimineringsstrukturer. Positiv särbehandling och särskilda åtgärder debatteras inom politiken 
som ett led i att förebygga diskriminering på arbetsmarknaden. Debatten om positiv 
särbehandling och dess politik har framförallt uppmärksammats i USA. Alltsedan 
medborgarrättsrörelsens frammarsch under 1960-talet har positiv särbehandling syftat till att lyfta 
in den svarta befolkningen inom främst politiken och den högre utbildningen, som ett led i att 
kompensera för tidigare och nuvarande orättvisor och diskriminering.2  
 I den svenska litteraturen finns ingen bra översättning av uttrycket affirmative action 3, vilket 
motsvarar särskilda och aktiva åtgärder, där åtgärderna främst riktar sig till grupper som uppfattas 
vara underrepresenterade i olika sammanhang. I den meningen, när riktade åtgärder ska 
möjliggöra minoritetsgruppers aktiva deltagande på den svenska arbetsmarknaden, anses de inte 
inkräkta på principen om likabehandling.4 Likabehandlingsprincipen är ett led i Europeiska 
Unionens direktiv om diskriminering. EU: s mål och direktiv uttrycker starkt att ett förbud mot 
diskriminering i sig inte är tillräckligt: 
 

/…/ för att säkerställa genuint lika möjligheter för alla i samhället. Särskilda åtgärder kan 
behövas för att kompensera nackdelar till följd av ras eller etniskt ursprung, ålder eller andra 
särdrag som medför att någon behandlas ojämlikt.5 

 
Direktiven tillåter olika former av åtgärder för att eliminera att minoritetsgrupper hamnar utanför 
samhällets områden. Den svenska lagstiftningen, utöver EU: s direktiv, förbjuder diskriminering. 
För att bekämpa diskriminering idag ställs inte enbart kön och etnicitet i fokus, utan innefattar 

                                                 
1 Originalkälla Thomas Hobbes, Leviathan (London, 1651), redigerad av C.B. Macpherson (Harmonsdworth, 1968), s.  
  183.  
2 Hans Ingvar Roth, Statens offentliga utredningar (SOU) 1999:8, ”Positiv särbehandling” i Invandrarskap och  
  medborgarskap – dokumentation från ett seminarium. Demokratiutredningens skrift nr 13, s. 91. 
3 Den amerikanska termen affirmative action, som på svenska kan översättas till positiv särbehandling.  
4 Europeiska Unionens direktiv, http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=799 (2004-10-05).  
5 Ibid.  
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även diskriminering på grund av ”/…/ religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.”6  
 Meningsutbytena och diskussionerna, oavsett hemmahörande i USA eller Sverige, ger 
uttryck för en rad grundläggande frågeställningar som beskriver hur samhällsmedborgare bör vara 
representerade samt vari ett gott samhälle består. Motståndarna till positiv särbehandling har 
utifrån det amerikanska samhället pekat på att politiken är en slags omvänd diskriminering.7 
Positiv särbehandling i Sverige kan ses som en statlig politik, som idag används för att utjämna 
skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Utifrån den svenska debatten om 
politiken råder ett förbud mellan å ena sidan diskriminering och å andra sidan föreskrifter om 
positiv särbehandling vad gäller etnisk bakgrund. Arbetet med att utjämna skillnader mellan 
kvinnor och män på arbetsmarknaden debatteras som en naturlig övergång till att samtidigt gälla 
arbetet med att utjämna skillnader människor emellan utifrån etnisk bakgrund. Denna otydliga 
gräns intresserar jag mig för i magisteruppsatsen.  

Syfte och problemformuleringar  
Det övergripande syftet med magisteruppsatsen är att identifiera motsättningar och samband i 
hur begreppet positiv särbehandling framställs i den svenska debatten. Mitt primära fokus är att 
genom en ideologikritisk analys studera de värden som konstituerar positiv särbehandling. 
Jämsides med detta kommer etnicitet att vara av central vikt för studien.  
 Nedan följer en rad problemformuleringar, vilka kommer att genomsyra studien: 
 
 Vilka begrepp används i debatten om positiv särbehandling?  
 Vilka värden säger sig positiv särbehandling representera?  
 Hur förhåller sig dessa värden till varandra?  

 
För att kunna besvara ovan nämnda problemformuleringar föll valet av metod på ideologianalys 
med inriktning på ideologikritik. Denna teori och metod ser jag som ytterst lämplig för att belysa 
samtidens värdepremisser i positiv särbehandling, men även på grund av att den lämpar sig vid 
studiet av relationen mellan individ och struktur. Termen ideologi bör i det här avseendet ses som 
en samlingsbeteckning för idéer, värderingar, åsikter och föreställningar kring företeelser eller 
handlingar. Dock bör poängteras att ideologikritiken anpassas till varje enskild studie utifrån de 
metodologiska och teoretiska ansatser som görs. 

                                                 
6 Europeiska Unionens direktiv, http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=802 (2004-10-05).  
7 Hans Ingvar Roth, Den särskiljande politiken (Avhandling vid Teologiska institutionen, Lunds universitet, 2001), s. 27. 
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Avgränsningar 
Positiv särbehandling är en tämligen ny politik i Sverige som inte har några tydliga och utarbetade 
riktlinjer för hur politiken i framtiden ska kunna tillämpas i förhållande till etnisk bakgrund. 
Regeringen har tillsatt en Diskrimineringskommitté, som har fått i uppdrag att se över för- 
respektive nackdelar: 
 

/…/ med att införa bestämmelser som tillåter positiv särbehandling på grund av etnisk 
tillhörighet i arbetslivet som utgör ett led i strävanden att främja etnisk mångfald.8  

 
Diskrimineringskommittén förväntas presentera sitt slutbetänkande kring bland annat positiv 
särbehandling senast den 31 januari 2006.  
 En debatt, som i detta fall när positiv särbehandling diskuteras, kan inte ses som en 
kronologisk kedja av inlägg som för diskussionerna vidare från steg ett till steg två. Debatten bör 
snarare vara i blickfånget för de teman och nyckelbegrepp som diskussionerna förs kring. Min 
studie utgår därför snarare från arenan kring politiken positiv särbehandling än aktörer som 
uttalar sig i andra sammanhang. Det är intressant att titta på arenan i mitt fall, då den politik som 
diskuteras fortfarande är under ”konstruktion”. Jag är väl medveten om att debatten är förankrad 
i aktörer, som talar för sin ståndpunkt. En fråga kan vanligen följas, som kan ses som en 
tankekonstruktion kring ett fenomen eller en företeelse. Denna är inte alltid kronologisk följsam. 
Därför avgränsar jag mig i mitt empiriska material till att studera debattens kärna snarare än att 
visa vilken aktör som får utrymme att framföra sin talan kring positiv särbehandling. 
 Positiv särbehandling rör sig tätt sammanlänkad till frågor om representativitet, jämlikhet, 
individuell kontra kollektiv rättighet, lika värde och möjligheter samt diskriminering. 
Arbetsmarknad och högre utbildning är de arenor som positiv särbehandling har lyfts in i och 
diskuterats kring. Det bör dock poängteras att det i de två arenorna är två helt skilda 
förfaringssätt som diskuteras när positiv särbehandling kommer till tals. Att söka en 
utbildningsplats till den högre utbildningen innebär att människor formellt har lika möjligheter att 
söka och erhålla en utbildningsplats. Urvalsgrunderna är därmed satta så att alla kan söka oavsett 
bakgrund. Till arbetsmarknaden gäller andra urvalsgrunder utifrån merit och kompetens. Frågan 
om etnicitet kan ses som meriterande och kompetens i sig diskuteras i samband med positiv 
särbehandling. Under året 1999 fattade Sveriges riksdag ett beslut om en ny lag mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivare blev enligt lagen skyldiga att främja etnisk mångfald och 
ska även arbeta för att människor med olika etnisk tillhörighet ska ges möjlighet att söka lediga 
tjänster.9  
 Varför är det intressant att studera positiv särbehandling? Det är av speciellt intresse för det 
första då den svenska arbetsmarknaden står inför en rad åtaganden vad gäller att integrera 

                                                 
8 Diskrimineringskommittén, http://www.sou.gov.se/diskriminering/Direktiv/index.htm (2005-03-01).  
9 Karin Borevi, ”Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige” i Erik Åsard & Harald Runblom, Positiv  
  särbehandling i Sverige och USA (Stockholm, 2000), s. 125 f.  
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minoritetsgrupper på olika befattningar och inom olika arbetsområden. För det andra står Sverige 
på tröskeln till att låta EU: s nya grundlag stå över den svenska grundlagen. För det tredje rör sig 
positiv särbehandling kring kvinnor och mäns villkor för jämlikhet och har även under tiden efter 
den nya lagen trädde i kraft 1999 börjat diskuteras i relation till etnisk bakgrund. Dock kan man 
fråga sig varför jag har valt ett ämne som fortfarande är under ”konstruktion”. Processen 
befinner sig i ett skede där debatten har mynnat ut i att beslutsfattarna mer eller mindre måste ta 
ställning i frågan för att främja etnisk mångfald. Utredningen väntas komma med förslag på hur 
samhället ska kunna råda bukt på att vissa minoritetsgrupper och individer inte har reella 
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Jag ämnar i denna studie titta på debatten om 
positiv särbehandling i förhållande till Sveriges arbetsmarknad och i fråga om etnicitet.  

Empiriskt material 
Idealet för all sorts vetenskap är att ge god omsorg i frågor som sätter samhällets uppgifter och 
problematik i fokus och ger dem en chans till att förklaras och förhoppningsvis utvecklas. Denna 
magisteruppsats baseras på dokumentstudier med ideologikritisk analys. I och med att debatten 
om positiv särbehandling fortfarande är aktuell är det empiriska materialet för den efterföljande 
analysen avgränsad till arenan som rör den svenska arbetsmarknaden och etnisk bakgrund. 
 I det empiriska materialet har jag riktat uppmärksamhet mot positiv särbehandling i form av 
riksdagsprotokoll utarbetade under åren 2000-2005. Mitt urval av debatten började i en 
begreppssökning på ”positiv särbehandling” på protokollskrivelser utlagda på Sveriges riksdags 
hemsida. Därefter samlades alla diskussioner in om positiv särbehandling i samband med etnicitet 
och arbetsmarknad oavsett vilken politisk tillhörighet som aktörerna tillskrevs. Kort kan 
sammanfattas att de riksdagsprotokoll som blev aktuella för analysen av mitt empiriska material 
har lite olika ingångar till positiv särbehandling. Därför kommer jag kort att beskriva materialet så 
att dess kontextuella karaktär tydliggörs. 
 Riksdagsprotokoll 2004/05:99 handlar om kvoteringsdiskussionen, dvs. om att positiv 
särbehandling kan innebära att kvotera etniska grupper till befattningar på arbetsmarknaden. 
Integration förespråkas i riksdagsprotokoll 2003/04:42 som en viktig aspekt ifråga om valfrihet, 
ömsesidighet och vilja. Senare i protokollet diskuteras kompetens och merit. Vid tillfället för 
interpellationsdebatten 2000/01:63 om positiv särbehandling, görs ett försök att i 
riksdagsprotokoll 2001/02:104 ge nya infallsvinklar om att individen har en underordnade roll 
gentemot kollektiva lösningar. Riksdagsprotokoll 2001/02:117 behandlar positiv särbehandling i 
samband med arbetsmarknaden, där alla ska ges chansen att erbjuda sin insats i form av att 
arbeta. I riksdagsprotokoll 2000/01:22 visas ett inlägg till interpellationsdebatten dvs. att i frågan 
om positiv särbehandling se detta som ett medel för att integrera invandrare och etniska grupper i 
samhället. 
 De massmediala texterna har insamlats genom ordsökningar i databaserna Mediearkivet och 
Presstext, genom sökning på begreppen ”positiv särbehandling” respektive ”positiv särbehandling 
och etnicitet”. Efter insamling av det empiriska materialet har en genomläsning gjorts och främst 
har utsagor i de massmediala texterna sökts från den politiska arenan, snarare än kommentarer 
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från ledare och debattörer. Texterna som har valts ut är sju till antalet. Intressant är att vid de 
olika begreppssökningarna fann jag ytterst få artiklar som berörde både problematiken med 
positiv särbehandling i förhållande till etnisk bakgrund och den svenska arbetsmarknaden. 
Eftersom fokus i debatten ligger på den politiska arenan snarare än aktörernas enskilda utsagor, 
är det de stämningar och åsikter som utgår från den politiska arenan som finns representerade i 
det empiriska materialet. De presenterade citaten syftar till att åskådliggöra centrala och 
betydande tendenser och stämningar i debatten. Vid respektive citatanvändning från de 
massmediala texterna kommer jag att ge var debatten positionerar sig i förhållande till vilket ämne 
eller område som tas upp i samband med positiv särbehandling.  

Tidsavgränsningen för all inhämtning av material är från 2000-2005, då debatten om positiv 
särbehandling under 2000-talets början väckt ett massmedialt intresse. Slutdatum för insamling av 
material, satt av mig, är den 21 april 2005.  
 Gemensamt för det empiriska materialet är att den knyter an till politiken positiv 
särbehandling på så sätt att debatten förs inom ramen för Sverige kring begreppen etnicitet och 
arbetsmarknad. Det bör dock framhävas att det som skildras och senare analyseras är ett urval av 
exempel och förklaringar från debatten. 

Forskningsläge  
Forskning och litteratur som behandlat positiv särbehandling har ofta hamnat i att beskriva 
argumenten för eller emot politiken. I den svenska forskningen finns enbart några enstaka böcker 
och få utredningar kring positiv särbehandling. Hans Ingvar Roth, Teol. Dr. i etik, studerar den 
amerikanska historiska bakgrunden till positiv särbehandling i Särbehandlingens dimensioner, och har 
även närmat sig området på svensk grund i Statens offentliga utredningar (SOU) 1999:8 ”Positiv 
särbehandling”. I denna utredning ger Roth en bakgrundsbild till ämnet positiv särbehandling i 
Sverige. Även forskarna Erik Åsard och Harald Runblom har behandlat positiv särbehandling i 
en jämförande studie mellan Sverige och USA.10 I antologin, som innefattar åtta olika författare 
och bidrag, tar Åsard och Runblom upp problematiken med att etniska minoriteter inte har varit i 
blickfånget för positiv särbehandling i Sverige, vilket politiken i USA har kretsat kring. 
Utgångspunkten för Positiv särbehandling i Sverige och USA är att det i Sverige diskuteras om positiv 
särbehandling ska införas för att komma tillrätta med problem om segregation och 
diskriminering.11 Jag skulle dock vilja hävda att Roth är en av de främsta forskare som har 
influerat den svenska forskningen om positiv särbehandling. Detta märks tydligt i SOU-rapporten 
som nämndes ovan, där Roth behandlar begreppet utifrån demokratiska termer. Dock har de 
flesta forskare som ägnat ämnet ett visst intresse i andra dimensioner och arenor kommit att 
landa i ett samband mellan positiv särbehandling och den svenska jämställdhetspolitiken eller i 
jämförelse med USA. 

                                                 
10 Erik Åsard & Harald Runbloms jämförande studie om positiv särbehandling går att läsa i Positiv särbehandling i  
   Sverige och USA (Stockholm, 2000). 
11 Ibid, s. 11. 
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Forskningsetiska överväganden 
Magisteruppsatsen vid utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys har en stark 
forskningstradition bakom sig. De bärande forskningsetiska övervägandena i denna studie 
grundar sig på textanalys och härleds därigenom till hela forskningsprocessen.12 Ämnet positiv 
särbehandling kan innehålla många olika infallsvinklar och teoretiska angreppssätt, varvid ett 
kritiskt granskande av vad som skrivs kring begreppet krävs. Ett ställningstagande som råder i 
forskningssammanhang är forskarens objektiva roll i sitt arbete. Det objektiva tänkandet bredvid 
ideologikritik blir dominerande för vad som anses vara ”riktig” och ”sann” kunskap.13 De 
uttalanden eller påståenden som jag tar del av i mitt empiriska material har jag på ett etiskt sätt 
förhållit mig till genom att bedöma sanningsvärdet i det som sägs. På så sätt har jag tagit ”/…/ 
ställning till om det som sägs eller görs är sant och förnuftigt.”14  
 Tidigare erfarenheter skapar en grund att utgå ifrån när en studie påbörjas. Att 
medvetandegöra sina egna erfarenheter och preferenser kan medverka till att olika 
tolkningsperspektiv blir brukbara i vissa sammanhang och i vissa otillräckliga. Det är därmed 
ytterst betydelsefullt att reflektera över sina metodologiska och teoretiska val. All kritisk forskning 
har en förmåga att ifrågasätta självklara idéer och ideologier som lämnar spår i olika sociala 
sammanhang, således även ideologikritik. Att ge en ”korrekt” bild av verkligheten, eller 
sanningen, bör dock tas med viss försiktighet. 

Disposition 

I inledningen har jag gått igenom bakgrunden till studien, med studiens valda syfte och 
problemformuleringar, avgränsningar, empiriskt material, forskningsläge samt forskningsetiska 
överväganden. Utifrån min ideologikritiska ansats ser jag de metodologiska och teoretiska 
utgångspunkterna tätt sammanlänkade, varvid jag under rubriken Inledningen tematiserar begreppet 
positiv särbehandling. Politiken analyseras senare i förhållande till följande rubriker: 
Kontextualisering, Positiv särbehandling som politiskt fenomen, Representativitet i ett demokratiskt samhälle, 
Likvärdighets- och särartspolitik, Etnicitet som social kategori, Identitet och Identifikation samt Diskriminering. 
De grundläggande gemensamma teoretiska teman som jag lyfter före analysen är tillsammans mer 
talande för min studie än att ha indelningen med metod först och teori senare.  
 Den verklighet som texterna talar om, dvs. om politiken positiv särbehandling, är i 
ideologikritisk mening betydelsefull att sätta i ett sammanhang. Sammanhanget har ramats in efter 
mina studier i tidigare forskning tillsammans med studier av mitt empiriska material, som 
rubrikerna ovan visar. De teman som jag åskådliggör utgår därmed från de sammanhang som 
positiv särbehandling rör sig kring. 

                                                 
12 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm, 2002), s. 5. 
13 Kunskapskriterier inom samhällsvetenskaperna är starkt omdiskuterade. Åsikterna går isär vad gäller  
   argumentation för att säkerställa ”kunskap” och ”sanning”. Läs bland annat Nils Gilje & Harald Grimen,  
   Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Göteborg, 2003), s. 270. 
14 Gilje & Grimen (2003), s. 244. 
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 Nedan ges den ideologikritiska betydelsen för min studie, för att studien lättare ska kunna 
navigeras i de sammanhang som positiv särbehandling återfinns i. Därefter ges det vidare 
sammanhanget av politiken positiv särbehandling, under rubriken Kontextualisering, följt av de 
rubriker som nämndes ovan.  

Ideologikritisk analys 
Ideologikritiken härstammar från flera olika forskningstraditioner, men har sitt ursprung från 
marxismen, strukturalismen och kritisk teori.15 Ideologikritik är ett sätt att angripa världen i vilket 
ett kritiskt och politiskt förhållningssätt används. Denna metod innefattar inte enbart idéer och 
en rad uppfattningar och åsikter utan också om synliggörandet av bakomliggande strukturer som 
kan undanhållas bakom ett visst ämnesområde, som i mitt fall ämnet positiv särbehandling. 
Ideologier är ett centralt begrepp inom ideologikritiken, men också inom idéhistoria, politisk teori 
och kunskapssociologi. Begreppet ideologi innehåller en komplexitet som är svår att fastställa en 
enhetlig innebörd för. Ideologier består av en synlig manifest del, och en underliggande latent del. 
Ideologikritik kan därför beskrivas som att avslöja och utpeka ideologier för att därmed analysera 
och avlägsna vissa grundläggande beståndsdelar i dem.16 Man vill synliggöra det osynliga.17  
 Socialfilosofen Theodor Adorno anser att grundstommen för all sorts ideologi bottnar i 
människors identitet: 
 

Our reified consciousness reflects a world of objects frozen in their monotonously self-same 
being, and in thus binding us to what is, to the purely ‘given’, blinds us to the truth that ‘what 
is, is more than it is’?18

 
Detta sätt att sortera ideologi innebär någon form av ett idésystem: en rad uppsättningar av idéer 
som relateras till en materiell omvärld som individen är en del i. Kärnan i ideologikritiken 
framhäver ideologiska uttryck som anses vara latenta och som bör manifesteras. Upplysningen, 
som Adorno tillsammans med Max Horkheimer beskriver i Upplysningens Dialektik, var ett sätt att 
få människor att uppleva och känna frihet. Upplysningskretsen med verkande filosofer och 
författare under 1700-talets senare del ville forma en ny sorts filosofi. Den tidigare vetenskapliga 
metoden vilade på metafysiska systembygganden och den nya filosofin skulle snarare formas 
utifrån en ”/…/ allmänt förnuftsinriktad ’upplysningsfilosofi’ i vidare mening.”19 Att tänka i 
upplysningens banor innebär att upprätta en enhetlig, vetenskaplig ordning som bottnar i att vara 
samstämmig. Som jag ser det har idéer och åsikter dock ett hinder: det råder inte enbart en sorts 
idé eller en sorts åsikt. Mottagarna och bärarna av förnuftsbegreppet kan befinna sig i reella 

                                                 
15 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000), s. 155. 
16 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson, Om ideologi och ideologianalys  
   (Göteborg, 1989), s. 30. 
17 Bergström & Boréus (2000), s. 165. 
18 Terry Eagleton, Ideology (London, 1991), s. 126. 
19 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336252&i_word=upplysningen (2005-04-04). 
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konflikter och inneha flera olika idéer eller åsikter som inte överensstämmer med varandra.20  
 Idéers inneboende mening, baserat på att en idé utmärks av en viss kontinuitet, kan såsom 
Sven-Eric Liedman åsyftar kategoriseras i mönster för att senare tolkas. Liedman är professor i 
Idé- och lärdomshistoria och ett välbekant namn inom svensk ideologiforskning. Han menar att 
ideologins inneboende mening sätter riktlinjerna för vad den enskilde bör anses göra och undvika 
att göra.21  
 Liedman resonerar kring att ideologier utgörs av vardagen och dess självklarheter ”/…/ d 
v s det som synes bekräftas om och om igen.”22 Varje mänsklig handling, bredvid åsikter och 
värderingar, är kategoriserade i mönster som därmed kan bli föremål för tolkning. 
Ideologikritiken gör en distinkt åtskillnad mellan vad som sägs och görs, d.v.s. vilken typ av 
ideologi eller olika ideologier som representeras.23 Ideologikritiken hävdar att det finns något som 
är mer sant än något annat. Den yttre verkligheten framhävs när relationerna mellan ideologier 
studeras och vill fånga upp de rådande ideologiernas faktiska inneboende sammansättningar. 
Detta fungerar lämpligt vid studerandet av individ och struktur. Åsikter och värderingar är 
kategoriserade i mönster som därmed kan bli föremål för tolkning i samband med mitt empiriska 
material i debatten om positiv särbehandling.  

Kontextualisering 
Den mångtydighet som begreppet positiv särbehandling innefattas av är bredvid dess 
kontextuella karaktär betydelsefull att ha i åtanke. Att placera positiv särbehandling i ett 
sammanhang ser jag därmed mer givande än att ägna mig åt snäva definitioner. Jag kommer 
inledningsvis att ge riktlinjerna för vad positiv särbehandling innebär som politiskt fenomen, för 
att senare komma in på de värden som politiken innefattas av. 

Positiv särbehandling som politiskt fenomen 
Positiv särbehandling har på svensk basis syftat till att utjämna skillnader mellan män och kvinnor 
på arbetsmarknaden. I det mångetniska Sverige av idag har det visat sig vara av betydande vikt att 
diskutera positiv särbehandling i förhållande till etnicitet. Positiv särbehandling är ett svar på 
underrepresentation, att människor inte har reella möjligheter att på lika villkor delta i samhällets 
sfärer. Den positiva särbehandlingspolitikens syfte och mål är att aktivt förhindra 
underrepresentation i samhället och på så sätt medverka till en förbättring av minoritetsgruppers 
livsvillkor. Positiv särbehandling som politiskt fenomen landar allt som oftast i bekämpandet av 
diskriminering. Diskriminering bottnar i att vara underrepresenterad inom olika områden och 
representation betyder för min studie föreställningar om och skapandet av hur vi ser på varandra. 
Roths inställning till representation innebär en fråga om orättvis ledande ställning: 
 
                                                 
20 Max Horkheimer & Theodor W Adorno, Upplysningens dialektik (Göteborg, 1997), s. 99. 
21 Liedman (1989), s. 22. 
22 Ibid, s. 40. 
23 Bergström & Boréus (2000), s. 237. 
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Underrepresentationen betraktas som ett indicium på att en annan grupp – ofta en 
majoritetsbefolkning – har en orättfärdig eller orättvis dominans inom centrala sektorer av 
samhället.24

 
Underrepresentation kan motverkas om man använder sig av den svaga varianten av positiv 
särbehandling, vilka innebär förstärkningsåtgärder.25 Dessa åtgärder syftar till att på individnivå 
aktivt försöka öka minoriteters kunskaper om exempelvis sökande av jobb eller andra 
antagningsprocesser. Denna variant av positiv särbehandling anses gynna alla 
samhällsmedborgare eftersom de kvalificerade arbetena främst tillsätts och fördelas utifrån merit- 
och kompetensgrunder.26

 Rättigheter i form av att förbättra etniska minoriteters livsvillkor kan tyckas vara väl 
förankrad i den politiska sfären i Sverige. Liberalismens grundläggande princip om alla 
medborgares lika rättigheter kan härledas till vad man kan mena med innebörden i begreppet 
”delaktighet”.27 I De politiska idéernas historia tar statsvetarna Raino Malnes och Knut Midgaard upp 
filosofen John Rawls principer om rättvisa. Deras upplägg grundar sig på Rawls bok A Theory of 
Justice. Rawls allmänna föreställning om rättvisa bygger på en central tanke om att:  
 

Varje person ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som 
är förenligt med ett motsvarande system av friheter för alla.28

 
Rawls centrala tanke syftar främst till att påvisa att en ojämlik behandling kan äga rum om det 
gynnar de minst prioriterade i samhället och alla därmed får sina krav tillfredsställda vid samma 
tidpunkt. Procedurerna anses viktiga, men den maximala nyttigheten sätts i främsta rummet. 
Utifrån denna ovan lyfta centrala tanke ger Malnes och Midgaard ytterligare en grundsats som 
följer ur den dominerande idén som Rawls ger, nämligen den att alla ska ges möjlighet att reellt 
konkurrera på arbetsmarknaden eller i samhällets alla sfärer. ”Det är inte tillräckligt att lagverket 
förbjuder diskriminering på grund av exempelvis hudfärg eller social bakgrund” poängterar 
Malnes och Midgaard, utan det ska finnas chanser som ”/.../ ska göras reellt lika genom att man 
reducerar materiella och kulturella olikheter som påverkar konkurrensvillkoren.”29  
 Hur ska dessa etniska minoriteter urskiljas som positivt ska särbehandlas? Denna fråga har 
Roth ställt sig. Han menar att positiv särbehandling i det avseendet måste motiveras genom att 
majoritetssamhället ska vara mer eller mindre enig om vilka behov som ska riktas till en viss 
minoritet.30 I det här avseendet kan vi se till filosofen Will Kymlickas resonemang om respekten 

                                                 
24 Hans Ingvar Roth, Särbehandlingens dimensioner (Stockholm, 2004), s. 69. 
25 Ibid, s. 76. 
26 Se bland annat Roth (2004). 
27 Läs bland annat Will Kymlicka, Modern politisk filosofi (Nora, 2004), avsnittet ”Liberal jämlikhet”, s. 57-99. 
28 John Rawls, A Theory of Justice (London, 1971), s. 302 f, hänvisad till i Raino Malnes & Knut Midgaard, De politiska  
   idéernas historia (Lund, 1994), s. 290. 
29 Ibid, s. 291. 
30 Roth (SOU) 1999:8, s. 101. 
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för individualism i den liberala demokratin.31 Liberalismen kan ses innehålla en viss del av 
individuella rättigheter. Dessa individuella rättigheter kan reduceras till förmån för rättigheter 
riktade till en grupp, då samhället enbart har betydelse för att bidra till den välfärd som 
individerna har del av.32 Respekten för individens rätt och att varje samhällsmedlems intressen är 
av lika betydande vikt, anser Kymlicka uttrycks i en jämlikhetsidé.33 Likartade tankegångar om 
individens rättigheter återfinns hos filosofen Robert Nozick i Anarki, stat och utopi. Boken är först 
och främst skriven som ett angrepp mot den moderna välfärdsstaten och inleds på detta sätt:  
 

Individer har rättigheter, och det finns handlingar som ingen får utföra mot dem (utan att 
kränka deras rättigheter). Dessa rättigheter är så starka och vittgående att de reser frågan, om 
något, staten och dess tjänstemän får göra.34

 
Synen på jämlikhetsbegreppet och individers rättigheter ser lite olika ut beroende på vilka värden 
som tas upp i debatten om positiv särbehandling. Å ena sidan anses grunden för att människor 
ska kunna behandlas lika bottna i att inkomster eller rikedomar fördelas jämnt över alla 
samhällsmedborgare, medan å andra sidan betonas lika rättigheter att bestämma över sitt arbete 
eller egendom som grunden och förutsättningen för att människor ska kunna behandlas på lika 
villkor. Detta är ofrånkomligt enligt Nozick, som lyfter fram att det finns två sätt att försöka 
skapa jämlikhet på genom att antingen: 
 

/…/ direkt försämra situationen för dem som har bättre möjligheter, eller förbättra situationen 
för dem som är mindre gynnade. Det sistnämnda kräver resurser, och därmed försämrar det 
situationen för vissa, nämligen dem som berövas innehav för att andras situation skall 
förbättras.35

 
Det politiska idealet inrymmer som sagt ett jämlikhetstänkande, som förutsätter att staten ska 
behandla alla på lika villkor. Att försämra situationen för vissa till förmån för andra innebär att 
majoritetskulturen måste vara enig om vilka människors situation som ska förbättras. Filosofen 
Ronald Dworkin beskriver att detta inte ska ses som något tomt krav och att det kan innebära att 
man frångår principen att i reell mening ge individer lika värde: 
 

/…/ de flesta av oss anser inte att vi, som individer, måste behandla vår grannes barn med 
samma omsorg som vi behandlar vårt eget, och att vi måste behandla alla vi träffar på med 
samma respekt.36  

 

                                                 
31 Se bland annat Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (Nora, 1998).  
32 Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy (Oxford, 2001), s. 336. 
33 Kymlicka (2004), s. 12. 
34 Robert Nozick, Anarki, stat och utopi (Stockholm, 2004), s. 21. 
35 Ibid, s. 304. 
36 Ronald Dworkin, ”Liberalismen” i Sven-Eric Liedman, Från Machiavelli till Habermas (Stockholm, 1992), s. 248. 
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Citatet är intressant i den meningen att man kan föreställa sig ett jämlikt samhälle vad gäller 
fördelning av resurser i formell mening, men när det handlar om den reella principen på 
individnivå kan jämlikhetsprincipen frångås till förmån för underrepresenterade grupper. Vid 
fördelningen av resurser krävs att staten behandlar alla på jämlika villkor så att alla individer ges 
möjligheter att uppnå reell jämlikhet. På så sätt anser Dworkin att jämlikhetstanken säkerställs 
genom politiken och dess beslut.37  
 Inom ramen för den positiva särbehandlingspolitiken talar man om ett jämlikt samhälle och 
dess medborgares individuella rättigheter. Denna argumentation innebär att man talar om vari ett 
gott samhälle består. För att återgå till Roth, framhålls följande indelningsgrunder när det i 
debatten diskuteras kring positiv särbehandling: 
 

1) syfte 
2) område (och institutionell förankring) 
3) ”nyttighet” 
4) metod 
5) objekt (vilka skall komma ifråga för politiken) 
6) subjekt (vilka skall primärt utföra politiken).38

 
Syftet med positiv särbehandling kan vara olika beroende på om man ser till den starka eller svaga 
varianten av politiken. Jag har redan förklarat skillnaden mellan dessa varianter, men man kan 
säga att det rör sig mellan att se positiv särbehandling som en politik vilande på metoder såsom 
antingen kvotering eller aktiva åtgärder. Områdena kan gälla alla arenor i samhället, däribland 
politiken och arbetsmarknaden. Hur väl politiken positiv särbehandling är förankrad i sfärerna 
beror på hur stark den är rent formell genom lagstiftning. Nr 3 bland dessa indelningsgrunder, 
dvs. ”nyttighet” innebär ett visst antal anställningar som ska fördelas eller hur politisk 
representation ska göras gällande, där metoderna (nr 4) kan vara riktade åtgärder eller kvotering 
mot enskilda individer eller grupper som anses vara i minoritet. Dessa individer eller 
minoritetsgrupper tillskrivs objekt i Roths indelning. Subjekten, dvs. de som ska komma att utföra 
politiken, kommer sannolikt att skifta beroende på vilken sfär i samhället som kommer ifråga för 
positiv särbehandling som politik.39  

Representativitet i ett demokratiskt samhälle  
I ett demokratiskt samhälle som Sverige bör samtliga medborgare rent principiellt behandlas lika 
och ges samma förutsättningar för att fungera på samhällslivets alla arenor. Jag har under 
rubriken Positiv särbehandling som politiskt fenomen under avsnittet Kontextualisering positionerat positiv 
särbehandling utifrån idealet om människors lika rättigheter. Under rubriken Representativitet i ett 
demokratiskt samhälle kommer jag att beröra hur representation, även kallad delaktighet, i Sverige 
bottnar i ett demokratiskt samhälle. 

                                                 
37 Dworkin (1992), s. 248. 
38 Roth (SOU) 1999:8, s. 92. 
39 Ibid, s. 92. 
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 Demokratins grundprinciper motiveras i lika hänsyn gentemot varandra, individers 
självständighet samt medborgarskap inom den nationella gräns som demokratin innefattas av.40 I 
Politik på upplysningens grund redogör statsvetaren Jörgen Hermansson för den demokratiska 
beslutsprocessen. Idealt sett menar Hermansson att en demokratisk beslutsprocess innehåller ett 
samtal där alla ska ses välkomna att föra sin talan, framföra sin åsikt och uppfattning.41 En av 
demokratins hörnstenar innebär ett effektivt deltagande och en kontroll över dagordningen, där 
röster som annars är i minoritet har möjlighet att lyfta och diskutera frågor som riskerar att inte 
föras upp. Denna formella jämlikhetstanke är utformad i enlighet med demokratins 
grundläggande idé om att alla medborgare bör behandlas på lika villkor. Politik i generell mening 
handlar om att det kan förväntas och ska finnas motstridiga och oförenliga ståndpunkter och 
åsikter. En av demokratins grundprinciper utgörs just av denna polemik. 
 I en nyligen utkommen avhandling kring representation och delaktighet i det mångetniska 
Sverige lyfter Magnus Dahlstedt frågan om svensk demokrati verkligen fungerar i praktiken. Han 
gör detta genom att studera partipolitiken, nyhetsmedierna och populärkulturen i Reserverad 
demokrati. Frågan om medborgares reella villkor blir en alltmer prioriterad fråga när denna bör 
realiseras i det mångetniska Sverige.42 Vidare resonerar Dahlstedt att all demokratiforskning och 
medborgares delaktighet och representation bör bottna i ”/…/ den liberala demokratins visioner 
och ideal /…/”43 I ett tidigare sammanhang, i ””En av 1,8 miljoner!”: Röster från ett 
monokulturellt partiliv” i Engagemang, mångfald och integration, diskuterar Dahlstedt att de 
underrepresenterade och marginaliserade grupperna inte hålls samman av gemensamma rötter 
eller någon förutbestämd kärna. På så sätt kan inte enskilda individer sägas avspegla vad den 
kollektiva viljan framför utan snarare hjälpa till att vidga synfältet i frågor som för övrigt hade 
kunnat bli förbisedda. En risk med detta synsätt är att etniska minoriteters perspektiv lätt knuffas 
in i skuggan av de företrädare som är i majoritet.44  
 Den upprördhet som oftast förknippas med representativitet är att den politiska processen 
och ställningstaganden inte förmår avspegla den mångfald och de olikheter som råder inom 
befolkningen. Det är även denna problematik som gör sig gällande i frågan om positiv 
särbehandling. En mer representativ process skulle innebära ett inkluderande av medlemmar från 
andra etniska minoriteter än den svenska.45 Om mångfalden ökar inom exempelvis 
arbetsmarknaden på positioner som synes vara vigda åt majoritetsbefolkningen, återfinns faran att 
positiv särbehandling i reell mening inte blir mer rättvis eller demokratiskt förankrad. Dock har 
mångfaldsbegreppet ändå betraktats som ett steg i rätt riktning, mot ett samhälle med ökad 
acceptans för olika minoritetsgruppers livsvillkor. 

                                                 
40 Göran Hemberg m.fl., Frihet, jämlikhet, medborgarskap (Stockholm, 2002), s. 13. 
41 Jörgen Hermansson, Politik på upplysningens grund (Lund, 2003), s. 116.  
42 Magnus Dahlstedt, Reserverad demokrati (Umeå, 2005), s. 289. 
43 Ibid, s. 81. 
44 Magnus Dahlstedt, Statens offentliga utredningar (SOU), 2004:49, ””En av 1,8 miljoner”: Röster från ett  
    monokulturellt partiliv” i Karin Borevi & Per Strömblad (red), Engagemang, mångfald och integration (Stockholm,  
    2004), s. 61. 
45 Kymlicka (1998), s. 40. 
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Likvärdighets- och särartspolitik 
Begreppet demokrati rymmer en jämlikhetstanke som kommer till uttryck i idén om politisk 
jämlikhet. Betydelsen av den politiska jämlikheten är att de politiska rättigheterna ska fördelas lika 
för de medborgare som ingår i demokratin. Inom ramen för demokratiskt inflytande ska var och 
en accepteras för sin alldeles särskilda och unika identitet. 46 Likvärdighetspolitik, dvs. att erkännas 
för sina unika egenskaper, återfinns i det liberalistiska synsättet som Charles Taylors 
argumentering utgår från, som innebär en princip om jämlikhet. Det som införs ska gälla inom 
alla samhällets sfärer och innebära att alla har friheter och rättigheter. Alla ska behandlas lika och 
agera därefter genom att erkänna allas lika värde. Alla medborgares lika värde betonas och 
innebär en utjämning av de förmåner som vissa grupper eller individer har. Idén att alla 
människor har samma värde och ska bemötas med samma respekt är grunden inom 
likvärdighetspolitiken.47 Man kan säga att denna föreställning utgår från grundtanken att 
människor i formell och reell mening ska behandlas lika.  
 Särartspolitik däremot innebär att enskilda individer eller grupper får tolkningsföreträde och 
att politiken ger människor ur tidigare missgynnade grupper större konkurrenskraft vid 
anställningsförfarande och liknande. Detta brukar kallas omvänd diskriminering. Taylor uttrycker 
vad särartspolitiken försvaras med och skulle kunna bidra med: 
 

Omvänd diskriminering försvaras som en tillfällig åtgärd som till slut kommer att jämna ut 
terrängen och låta de gamla ”blinda” reglerna åter träda i kraft på ett sätt som inte missgynnar 
någon.48

 
Särartspolitiken menar att principer om jämlikhet skall gälla. Den politik som går under namnet 
positiv särbehandling kan till stor del klassificeras som en utjämningspolitik, vars mål är att skapa 
fler likvärdiga möjligheter för olika individer och grupper som tidigare varit eller är missgynnade. 
Aktiva åtgärder för att möjliggöra minoritetsgruppers aktiva deltagande på den svenska 
arbetsmarknaden och positiv särbehandling som ett led i att utjämna skillnader, anses dock inte 
inkräkta på principen om likabehandling.49 Därmed kan sägas att ett spänningsförhållande mellan 
reell och formell jämlikhet råder, där reell syftar till hur verkligheten ser ut och där formell syftar 
till jämlikhet enligt lagstiftning. Utifrån detta resonemang kan ett spänningsförhållande mellan 
formell jämlikhet och reell jämlikhet upprättas: 

                                                 
46 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 2003), s. 47. 
47 Taylor (2003), s. 46. 
48 Ibid, s. 48. 
49 Europeiska Unionens direktiv, http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=799 (2004-10-05).  
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                       Reell jämlikhet 
 
 
       
                 

     

    
                                                          Formell jämlikhet 
 
                         Figur 1. Spänningsförhållande mellan formell och reell jämlikhet. 
 
Formell jämlikhet syftar till tanken om allas lika värde och att alla medborgare i en demokratisk 
stat ska behandlas på jämlika villkor. Reell jämlikhet syftar till hur den formella jämlikhetstanken 
realiseras i verkligheten. Dessa två former, likvärdighets- och särartspolitik, bygger båda på 
föreställningen om lika respekt50, vilket gör det besvärligt att hålla isär dem. Principen om lika 
respekt innebär att människor ska behandlas på ett jämlikt sätt med samma förutsättningar och 
ska gälla för alla. Samtidigt ska var och ens unika identitet och tillhörighet värderas lika och 
uppbära en bekräftelse som bygger på att allas identiteter är något personligt och 
erfarenhetsbaserat. En ytterst allmän innebörd av positiv särbehandling innebär att förmåner ska 
ges till alla. Det som antas motivera positiv särbehandling av vissa minoritetsgrupper i det 
svenska samhället är att dessa grupper upplever särskilda problem i förhållande till andra grupper, 
speciellt i förhållande till majoritetskulturen.51  

Etnicitet som social kategori  
Min ambition att redogöra för jämlikhetstanken utifrån likvärdighets- och särartspolitik får mig 
att komma in på etniska minoriteters livsvillkor. Mycket av etnicitetsforskningen behandlar ordet 
”etnicitet” med lätt positiva eller negativa inslag. Den relateras till främlingsfientlighet samt berör 
den nationella aspekten av kultur och etnicitet.52 I media tenderar etniska grupper att betraktas 
som homogena och enade kring en bestämd kärna av givna värden och intressen.53 Forskningen 
betraktar etnisk identitet och gemenskap som en föränderlig process, sammanflätad och 
integrerad med andra sociala kategorier såsom klass, kön, ålder etcetera. Termen etnicitet innehar 
en mångfacetterad innebörd, men grundläggande kan sägas att det finns en uppdelning mellan 
”vi” och ”dem”. ”Vi” innefattar oftast majoritetsbefolkningen medan ”dem” representeras av de 

                                                 
50 Taylor (2003), s. 50. 
51 Resonemanget grundar sig på egna antaganden från den litteratur som etnicitetsforskningen har bidragit med. Se  
    bland annat Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (2003) och Roth (2004). 
52 Rune Johansson, ”Gemenskapens grunder” i Erik Olsson (red), Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 2000),  
    s. 79. 
53 Dahlstedt (SOU), 2004:49, s. 61. 
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avvikande, i form av minoritetsgrupper.54 En etnisk grupp blir därmed definierad som ett 
kollektiv inom ett samhälle.  
 Sociologerna John Hutchinson och Anthony D. Smith resonerar kring etnicitet genom att 
väva samman begreppet med teorier om social klass.55 Social klass refereras till ett system av 
social rankning, eller social kategorisering, som bottnar i samhällets makthierarkier.56 En 
människas världsbild av sociala kategoriseringar uppfattas som ett praktiskt sätt att skapa ordning 
bland all den information som vi dagligen möts av. Etniska klassificeringar blir därmed ett medel 
för att uppnå kategorier som är relevanta för oss i vårt dagliga liv. Socialantropologen Thomas 
Hylland Eriksen påtalar i Etnicitet och nationalism att alla klassificeringar, även klassificeringar 
utifrån etnisk grund, är en produkt av de klassificerandes behov. Uppgiften är då till synes: ”/…/ 
att ordna den sociala världen och skapa standardiserade kognitiva kartor över kategorier av 
relevanta andra.”57 Genom detta kan etnisk klassificering uppfattas som ett sätt att inordna 
individer och grupper i samhället enligt mönster. På så sätt får människor det lättare att navigera i 
samhällets strukturer, för att låna Hylland Eriksens uttryck.58

 Hylland Eriksen är inte den första i historien att tala om klass. Inom den 
samhällsvetenskapliga litteraturen förkommer historiskt sett två definitioner av klass; den 
marxistiska och den weberska versionen. Karl Marx betonar ekonomiska aspekter som varje 
samhällsklass definieras från. Klassamhället delar sig i två olika riktningar: proletariatet och 
borgarklassen.59 Borgarklassen, eller den kapitalistiska klassen, äger de produktionsmedel som 
andra arbetar för. Proletariatet, även omnämnd arbetarklassen, arbetar för borgarklassen och är 
beroende av att sälja sin arbetskraft. Hylland Eriksen betonar att den weberska versionen med 
Max Weber hellre föredrog att definiera klasser som ”statusgrupper”. Dessa statusgrupper 
behövde därmed inte hänvisas till någon särskild rangordning, utan istället ses som rangordnade 
efter andra mönster. ”Flera mångetniska samhällen är dock rangordnade efter etnisk tillhörighet” 
menar Hylland Eriksen, vilket kan innebära en stark koppling ”/.../ mellan etnicitet och 
klasstillhörighet i så måtto att det finns en hög sannolikhet för att personer som hör till specifika 
etniska grupper också tillhör specifika samhällsklasser.”60 Etnicitet är således ett viktigt inslag som 
social kategori. De sociala kategorierna som positiv särbehandling utgår från, är bland annat dem 
diskrimineringslagstiftningen behandlar. 61 Symptomen av dessa sociala kategorier kan ses som ett 
symptom av någonting annat; en ideologi eller ett tankesätt om vad som återfinns i varje social 
kategori. De har på så sätt ett egenvärde i sig själva. Inom ideologikritiken råder tanken om att allt 
inte är automatiskt givet eller synligt för oss. De bakomliggande strukturerna, dvs. det latenta som 
skapar de sociala kategorierna, är grunden för ideologikritiken. 

                                                 
54 Läs bland annat Olsson (red), (2000). 
55 John Hutchinson & Anthony D. Smith, Ethnicity (New York, 1996), s. 30 f. 
56 Ibid, s. 30 f. 
57 Hylland Eriksen (2003), s. 80. 
58 Ibid, s. 80. 
59 Karl Marx och Friedrich Engels, Kommunistiska manifestet (Stockholm, 1994), s. 11. 
60 Hylland Eriksen (2003), s. 16. 
61 Som nämndes i inledningen, utgår dessa från kön, klass, etnicitet, religion eller övertygelse, ålder eller sexuell         
    läggning.
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 Sociologi och sociala kategorier är en disciplin som innebär att personliga föreställningar 
och åsikter om hur vi tittar på världen måste sättas åt sidan och istället ägna tid åt de influenser 
och strukturer i samhället som påverkar oss. Enklare uttryckt är sociologi identifierat som ett 
systematiskt studium av mänskliga samhällen. En intressant tankeväckare är citatet nedan utfärdat 
av Hutchinson & D. Smith: 
 

We need always to remember that no one can hear, see, smell, taste or touch ethnicity. As an 
influence upon behaviour it is something we can know only through the things that are taken 
as signs of it.62

 
Citatet konstaterar att det inte finns några påtagliga bevis på att etnicitet existerar förutom i 
interaktion med andra och genom de symboler vi tar för givna som etniska. Det kan ha att göra 
med religion, språk eller andra tecken och symboler för etnicitet. Innebörden i citatet på engelska 
ovan skulle förlora sin vits i en översättning till svenska, men lätt översatt är kärnan i utdraget att 
etnicitet inte har ”synliga” bevis för att kategorin existerar förutom i vår föreställningsvärld. Ingen 
har hört, sett, smakat eller tagit på begreppet etnicitet. Dock återfinns etnicitet i blickfånget för de 
ting som vi ser som tecken på etnicitet, och visar på den komplexitet som begreppet innefattas 
av. Jag har inte för avsikt att ge en heltäckande bild av etnicitetsforskningens historia eller dess 
tillämpning idag. Tanken är att introducera etnicitet som social kategori i samband med positiv 
särbehandling.  
 Hutchinson och D. Smith menar att kollektiv, oavsett om det är i minoritets- eller 
majoritetsbefolkningens betydelse, lever med historiska minnen med kulturellt fokus på en eller 
flera symboliska element som anger deras grupptillhörighet.63 Hylland Eriksen finner att termen 
etnicitet refererar just till förhållandet mellan andra grupper och hur den sociala interaktionen 
fungerar mellan dessa grupper. Etnicitet är något som därmed uppstår i växelverkan mellan ”vi” 
och ”dem”, vilka har föreställningar om varandra.64 Liknande resonemang återfinns hos 
sociologen Alexandra Ålund i Erik Olssons Etnicitetens gränser och mångfald. Ålund uttrycker att 
etnicitet ”/…/ skapas, förhandlas, accentueras eller försvagas – men ständigt förändras, i de 
mellanmänskliga förhållandenas och de sociala relationernas mångfasetterade spel.”65 Denna 
mellanmänskliga nivå utgörs å ena sidan av frågor om värderingar, normer och identitet, och å 
andra sidan av de strukturella villkoren som samhället är uppbyggt av. Dessa sociala och politiska 
handlingar utgör grunden för de arenor som etnicitetsgrupper agerar på. Det gemensamma för 
alla angreppssätt och olika bidrag till forskningen är att etnicitet ses som något som har med 
klassificering av människor och grupprelationer att göra, likväl i landandet i identitet och 
identifikation. 

                                                 
62 Hutchinson & D. Smith (1996), s. 103. 
63 Ibid, s. 17. 
64 Hylland Eriksen (2003), s. 21. 
65 Alexandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter” i Erik Olsson (red), Etnicitetens gränser och  
   mångfald (Stockholm, 2000), s. 40. 



 17

 Termen etnicitet handlar i mångt och mycket om att individuella intressen och lika värde får 
stå i skymundan för de kollektiva rättigheterna. Politiken positiv särbehandling är inget undantag 
från den principen då man positivt vill särbehandla en grupp av individer. Att ha formella regler 
som ska reglera den reella verkligheten är det politiska intresset som ryms inom en demokratisk 
stat. Jag ställer mig frågan: varför råder inte reell jämlikhet i samhället när vi i formell mening ska 
ha det? Utifrån denna fråga kan vi bygga på figur 1, (som uppgav spänningsförhållandet mellan 
formell och reell jämlikhet) genom figur 2, med individuell och kollektiv rättighet:  
 
                                         Reell jämlikhet 
 
       
                   Individuell rättighet                                    Kollektiv rättighet 

     

                  
                   Formell jämlikhet 
 
      Figur 2. Spänningsförhållande mellan formell och reell jämlikhet kontra individuell och kollektiv rättighet. 
 
Spänningsförhållandet mellan individuell och kollektiv rättighet är synligt inom välfärdspolitikens 
strävan efter att säkerställa dess medborgares jämlikhet. Kollektiva intressen och behov måste 
kunna rymma individernas lika rättigheter. Det är inte vid varje tillfälle som dessa intressen och 
behov överensstämmer, de mellan kollektiva och individuella rättigheter, vilket politiska 
prioriteringar gör synligt. Positiv särbehandling vad gäller att lyfta in minoritetsgruppers 
underrepresentation i skilda miljöer i samhället, kan i det ljuset ses som en politik som behöver 
korrigera de individuella rättigheterna kontra de kollektiva. Jag återkommer till detta resonemang 
längre fram i analysen. 

Identitet och identifikation  
Etnicitetsforskningen behandlar i många fall identitetsskapande processer. Identiteten sker i 
växelverkan med andra aktörer och utvecklas och gör sig synlig genom de roller vi innehar och 
”samlar på oss”. Detta innebär att rollerna i sig formar vår identitet. Identitet är vid sidan av 
etnicitet ett mångfacetterat begrepp och innefattar inte enbart identifikation med nationell 
tillhörighet. Det är absolut förenligt och fullt möjligt att vara av svensk eller utländsk härkomst, 
arbetare och dotter samtidigt. Varje människa bär med andra ord på många kollektiva identiteter, 
vilka inte behöver utesluta varandra. En individs identitet utgörs därmed av många olika 
komponenter och roller. Om vi såsom Hylland Eriksen ser att grupptillhörigheten baseras på 
upplevda situationer och vem man blir jämförd med66, innebär det att identiteter förändras 

                                                 
66 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nora, 1999), s. 31. 
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allteftersom relationer eller samhällen utvecklas och förändras. Den egna upplevda identiteten 
behöver rimligtvis inte stämma överens med den tillskrivna tillhörigheten.  
 Sociologen Anthony Giddens redogör i Modernitetens följder sin syn på det moderna 
samhället, som ett uttryck för och en naturlig koppling till globalisering.67 Giddens definition av 
globalisering innebär att det finns åtskilliga kontakter mellan olika sociala relationer som inte är 
åtskilda av geografin.68 Individer är ständigt involverade i sociala interaktioner och identiteten är 
intimt knuten till ett antal olika sociala sammanhang. Giddens hävdar att en människas identitet 
bygger på spår av att vilja finna trygghet och stabilitet.69 På så sätt är identiteter och roller inte 
fastlåsta. Sociologen Manuell Castells makttänkande kring människors identifikation bottnar i 
jämförelse till Giddens i ett relativt statiskt förhållningssätt, där identiteten är oföränderligt 
förbunden med rådande samhällsstrukturer. Castells anser att det ofta diskuteras kring 
identitetsuppbyggnad i sammanhang som utmärks av olika maktförhållanden. Han delar därmed 
in identitetsuppbyggnad i tre olika former; legitimerande-, motstånds- och projektidentiteter.70 
Legitimerande identiteter innebär att det finns en norm för vad som räknas som identitet i samhället, 
som är internaliserad hos gemene man. Motståndsidentiteter betyder att rörelser och riktningar har 
nedvärderats av samhällets maktordning och uppstår utifrån principer som inte överensstämmer 
med samhällets normer och riktningar i övrigt. Med projektidentiteter menas att en rörelse eller 
riktning grundar en ny identitet baserad på redan rådande identiteter i samhället. På så sätt 
omvandlas och omvärderas den rådande samhällsstrukturen.  
 Historikern Rune Johansson utgår från samma förhållningssätt som Giddens ifråga om att 
identiteten inte är fastställd och statisk utan föränderlig. Johansson tar upp betydelsen av att 
oavsett hur vi ser på oss själva eller andra, kan identifikation och identitetsskapande på sikt 
påverkas av samspelet mellan människor. Identifikation är en ständigt pågående process som 
aktualiseras av rådande sociala och politiska processer.71 På så sätt skulle man kunna se etnicitet 
som en social kategori människor värderas efter. Å ena sidan tillåts folk vara olika och 
mångfalden premieras som något gott. Olikheterna kan bidra till något mer än om skillnaderna 
inte var utmärkande. Å andra sidan gör olikheterna det nästintill omöjligt för vissa individer att 
erhålla en jämlik behandling och kämparandan kan aktualiseras för värdet att bli behandlad 
jämlikt. Denna tunna balansgång är synnerligen i blickfånget för positiv särbehandling och 
diskrimineringsproblematiken.  

Diskriminering 
Varför förekommer diskriminering? Det vanligaste svaret, såväl inom forskarvärlden som i den 
politiska, är att människor har fördomar om varandra. Dessa fördomar appliceras sedan från 
grupptillhörigheten till individnivå, och manifesteras när individen tillhör en grupp som inte har 

                                                 
67 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996), s. 65. 
68 Ibid, s. 66. 
69 Giddens (1996), s. 110. 
70 Manuel Castells, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur, Band 2: Identitetens makt (Göteborg, 2000),  
   s. 22. 
71 Johansson (2000), s. 89. 
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egenskaper som tilltalar majoritetsbefolkningen. Individen blir således ett offer för kategorisering. 
Detta undantag med kategorisering görs när man talar om positiv särbehandling, som försvaras 
vara en temporär åtgärd avsedd att avhjälpa många års diskriminering. Man kan återfinna olika 
definitioner av diskriminering i litteraturen. Ordagrant betyder diskriminering att man indelar eller 
särbehandlar individer eller grupper.72  
 Vad innebär diskriminering? Ordet diskriminering förknippas med ett medvetet och 
omedvetet missgynnande av människor på grund av exempelvis etnisk bakgrund. I 
bestämmelserna och direktiven från EU omfattas både direkt och indirekt diskriminering. Den 
direkta diskrimineringen innebär att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.73 Det 
behöver inte vara en person som är ett ”verkligt” jämförelseobjekt, utan kan utgöras av ett fiktivt 
jämförande tankemönster. Detta missgynnande ska ha skett i samband med exempelvis etnisk 
tillhörighet. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tillämpning av 
bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår vara neutrala, men i praktiken särskilt 
missgynnar personer utifrån exempelvis etnisk bakgrund. 
 Frågan är om förfaringssättet och undantaget från bestämmelserna kan motiveras vara av 
ett visst mål och medlen blir nödvändiga för att uppnå detta mål? Som framhävs i uttrycket 
”Ändamålet helgar medlen” skulle det vara acceptabelt att gynna en grupp om målet är att öka 
mångfalden. Här tänker jag exemplifiera: Förslagsvis ställs krav på arbetsprov eller liknande för 
att kunna behärska ett visst språk, trots att språket i sig inte underlättar eller utgör en del i 
arbetsuppgifterna. Ett annat exempel skulle kunna vara krav på körkort, fast att tjänsten inte 
innebär att körkortet används. Genom dessa exempel sållas en betydande andel människor bort, 
och tillsättningen för arbetet sker inte på urval av merit- eller kunskapskriterier. Roth nämner att 
diskrimineringens former kan skilja sig åt, men kan uppstå när individer kollektivt indelas i att 
vara på ett visst sätt, med en viss uppsättning gemensamma egenskaper. Vanligtvis utgör 
medlemmarna av majoritetsbefolkningen den normsättande gruppen, som sätter ramarna för vad 
som anses normalt eller acceptabelt i särskilda och vissa situationer.74 De sociala kategorierna som 
bland annat diskrimineringslagstiftningen behandlar är här av betydande art. Symptomen av de 
sociala kategorierna i diskrimineringslagstiftningen kan vara ett symptom av någonting annat; en 
ideologi eller ett tankesätt om vad som inbegriper varje social kategori. De har på så sätt ett 
egenvärde i sig själva.  
 Positiv särbehandling kan ses som ett symptom eller en diagnos på att strukturen i 
samhället inte överensstämmer med den formella grundtanken om ett jämlikt samhälle. 
Ideologikritiken är i detta avseende ett ypperligt analytiskt verktyg för att manifestera det latenta – 
det som förblivit dolt i samhällets strukturer.  

                                                 
72 Nationalencyklopedin,  
   http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=diskriminering  
   (2005-03-02). 
73 Diskrimineringslagarna i arbetslivet – en facklig handbok utgiven av OFR - Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd  
   (Stockholm, 2004), s. 10 f. 
74 Roth (2004), s. 34. 
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Analytiska verktyg utifrån ideologikritisk analys 
Ideologikritikens styrka innebär att inga strikta metod- eller analysverktyg används utan blir 
beroende av varje enskild studies valda metodologiska och teoretiska ansatser. I min studie är de 
metodologiska och teoretiska ansatserna tätt sammanlänkade. Under denna rubrik kommer jag att 
först ge de riktlinjer som en textanalys med en ideologikritisk innebörd enligt Liedman ska 
innehålla, för att senare komma in på hur jag har använt dessa tre dimensioner.  
 De riktlinjer som Liedman anser ska finnas i en textanalys med ett ideologikritiskt innehåll 
rymmer tre olika dimensioner: 
 

1. Föremålet för tolkningen: textens struktur och nyckelbegrepp. 
2. Den verklighet, som tecknen eller språket handlar om. 
3. Det sociala sammanhang, som föremålet för tolkningen ingår.75

 
Analysens tre dimensioner, eller tre steg för att förtydliga analysförfarandet ovan, handlar främst 
om själva texten och dess förmedlande budskap. Analysmodellens första steg är att ringa in 
strukturen och nyckelbegreppen i texten, och i denna studie består det empiriska materialet av 
texter från den svenska debatten om positiv särbehandling i media och riksdagsprotokoll. De 
nyckelbegrepp och textens struktur bidrar till att antingen upprätthålla ideologier eller att ersätta 
dem med andra. Det andra steget behandlar sedan verkligheten, som texten har sitt ursprung i och 
som den därmed handlar om. Ofta är den knuten till en viss grupp eller enskilda individer för att 
skapa en sammanhållning inom denna verklighet. Tredje steget innebär att sätta in texten i dess 
sociala sammanhang. Den ideologikritiska ansatsens syfte är att undersöka en texts sociala och 
ideologiska funktion. Vem vänder sig texten till, vems talan beskrivs och hur avgränsas 
åsikterna?76 Vilka andra uppfattningar tar den strid mot? Arbetet med denna metod är 
ansträngande, men ger en öppenhet i analysen.  
 Föremålet för min tolkning är textens struktur och nyckelbegrepp. De nyckelbegrepp som 
denna studie berör i analysen är individuella kontra kollektiva rättigheter, formell respektive reell 
jämlikhet, mångkulturellt samhälle, merit- och kompetensgrunder, gemensamma och 
konfliktfyllda värden i förhållande till område, målgrupp och aktör samt arbete med 
attitydförändring. I och med att en ideologikritisk studie även omfattar studiens valda teorier, kan 
avsnitten Representativitet i ett demokratiskt samhälle, Likvärdighets- och särartspolitik, Etnicitet som social 
kategori, Identitet och identifikation samt Diskriminering ses som analytiska verktyg.  
 Den verklighet som det empiriska materialet talar om är politiken positiv särbehandling. 
Positiv särbehandling ramar in alla de ovanstående tematiseringarna som nyckelbegreppen ger 
studien, varvid positiv särbehandling innebär ett ställningstagande som inbegriper ytterligare 
ideologier och värden. 
 Det sociala sammanhang som positiv särbehandling är en del av, har jag återgett under 
rubriken Kontextualisering. Sammanhanget är ett ytterst viktigt inslag i en ideologikritisk analys, då 

                                                 
75 Liedman (1989), s. 33 f.  
76 Ibid, s. 111. 
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kontextualiseringen ramar in var verkligheten (dvs. positiv särbehandling) rör sig. Teorin i min 
studie är inte bara ett verktyg utan även en del i undersökningen där jag har teoretiserat 
föreställningar om positiv särbehandling. På så sätt gör jag dels en teoretisk analys och dels en 
empirisk analys utifrån verkligheten positiv särbehandling. De teoretiska reflektionerna över vad 
positiv särbehandling är ett uttryck för är därmed minst lika viktiga för min analys som själva 
analysen av det empiriska materialet i sig.  
 Min förförståelse bottnar i att termen ideologi bör ses som en samlingsbeteckning för idéer, 
värderingar, åsikter och föreställningar kring företeelser eller handlingar. Analysen i ideologikritik 
består av något mer än en presentation. Det handlar även om att kritiskt förhålla sig till det valda 
ämnesområdet. Det centrala inslaget består i att sätta in en idé i sitt sammanhang och diskutera 
dess närmare innebörd utifrån de egna problemformuleringarna. Dessa tre dimensioner som jag 
här har visat bör ses som en cirkelrörelse, där alla tre dimensionerna finns representerade i 
studien oavsett om vi talar om teorin i inledningen eller den efterföljande analysen.  
 Positiv särbehandling kan ses som ett svar på att underrepresenterade grupper inte har reell 
möjlighet att göra sina röster hörda. På så sätt utgår idén om positiv särbehandling från 
diskrimineringsproblematiken och är en förklaring till att kunna vända den negativa 
diskrimineringen. Återigen, alla studier med ideologikritiskt innehåll är unika.  
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Analys 
Med de ovan valda metodologiska och teoretiska utgångspunkterna ämnar jag nu behandla 
analysen. Vid sidan av övrig litteratur tillsammans med det empiriska materialet har jag för avsikt 
att visa på begreppet positiv särbehandlings komplexa innebörd och faktiska användande i den 
politiska debatten i Sverige. Tillsammans med ideologikritiken ges ett analytiskt verktyg för att 
kunna förklara och förstå positiv särbehandling. Jag vill återigen förtydliga att positiv 
särbehandling vanligtvis har syftat till att lyfta in genus i underrepresenterade sammanhang, men 
mitt syfte är att titta på etnicitet i samband med positiv särbehandling. Min förhoppning i denna 
analys är att de teorier som tidigare presenterades tillsammans med ideologikritiken ska kunna 
infogas i de ideologiska spänningsfält som positiv särbehandling utgörs av.  

Ideologiska spänningsfält 
De ideologiska spänningsfält som rymmer i positiv särbehandling förefaller innehålla vissa 
återkommande föreställningar i debatten. Jag benämner dem hädanefter som nyckelbegrepp. 
Dessa nyckelbegrepp står i kontrast till varandra, som rubrikerna nedan syftar till att visa. 
Nyckelbegreppen har fått en central roll i denna ideologikritiska studie, som även kan ses som 
värden. Olika medel för att nå målet om ett jämlikare samhälle utan diskriminering konkurrerar 
på samma arena. Dessa nyckelbegrepp är i min analys individuella kontra kollektiva rättigheter, 
formell kontra reell jämlikhet, vilka merit- eller kompetensgrunder som ska kunna tillmätas värde 
samt vilka värden som konkurrerar eller är gemensamma i debatten. Avslutningsvis visar jag på 
den sista aspekten av politiken som florerar i debatten, nämligen attitydförändring som en metod 
för att komma runt diskrimineringsproblematiken.  

Individuell rättighet - kollektiv rättighet 
 

Staten ska behandla alla människor som individer. Det gäller invandrare och flyktingar lika väl 
som dem som bott länge i vårt land. Det måste bli slut på en invandrar- och flyktingpolitik som 
tenderar att se på människor som horder snarare än som individer.77

 
Spänningsfältet individ och kollektiv och de inneboende rättigheterna är ett nyckelbegrepp som 
har stor utbredning i debatten om positiv särbehandling. Detta anförande syftar till att visa att 
positiv särbehandling är ett medel för att komma runt den främlingsfientlighet som idag föder 
människors aviga inställning till etniska grupper. Att kollektivt inordna individer måste det bli ett 
slut på, uttalar citatet. Staten ska behandla alla lika i Sverige. Citatet uttrycker att den 
flyktingpolitik som idag råder tenderar till att kollektivt inordna individer, vilket även positiv 
särbehandling skulle göra. Sociologen Jürgen Habermas diskuterar rätten till självbestämmande 

                                                 
77 Riksdagsprotokoll 2001/02:117, anförande nr. 2.  
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eller individuell handlingsfrihet,78 vilket utgör grunden i den demokratiska rättsformen. En 
intressant aspekt är hans tanke kring att det som inte är förbjudet anses tillåtet om 
samhällsmedborgarna erkänner varandra som jämlika och samtidigt kan ”/…/ garantera varandra 
samma och största möjliga handlingsfrihet.”79 Habermas tankar kring kollektiv respektive 
individuell rätt kan appliceras på positiv särbehandling som politik och ingår i samma linje som 
upplysningsfilosofin. Med upplysningen skulle människan slås fri från fördomar och på så sätt 
skulle ett jämlikt samhälle uppstå. Det genomgående inslaget i debatten om att alla människor har 
rätt att ses som individer, med de erfarenheter och kvalifikationer som dessa individer innehar, 
kringgås i diskriminering. ”Detta är alltid fel, även om det görs med goda avsikter” visar det 
empiriska materialet, ”/…/ att ovanifrån placera in människor i kollektiv och än mer fel att 
tillskriva dem egenskaper efter det.”80 Den svenska riksdagen har vid ett flertal tillfällen diskuterat 
möjligheterna till att införa positiv särbehandling för etniska minoritetsgrupper på 
arbetsmarknaden. Ett led i detta ges av att se positiv särbehandling i förbindelse med den starka 
varianten av politiken dvs. kvotering, vilket kan innebära ett erkännande av etniska gruppers 
existens. På så sätt kan den etniska mångfalden främjas om de etniska grupperna ges möjlighet att 
framföra sin talan. 
 Det finns olika synliga grupperingar i de värden som positiv särbehandling kretsar kring. 
Ett värde bottnar i att se alla individer som jämlika, oavsett vilken etnisk tillhörighet individerna 
tillskrivs. För att komma runt diskrimineringsproblematiken föredras istället att bekämpa 
diskriminering med andra metoder än genom lagstiftning av positiv särbehandling. Arbetet med 
diskriminering på arbetsmarknaden diskuteras och frågor om integration lyfts i materialet att 
bedöma alla individer som individer ”/…/ på grundval av sina färdigheter och talanger, inte för 
att man tillhör en grupp eller har en viss hudfärg, religion eller ursprung.”81 Det motstående 
värdet som talar för positiv särbehandling som politik lägger mer huvudvikt vid de strukturer som 
håller samman samhället i form av kollektivt tänkande. Den solidariska grundidén innebär att 
samhällsmedlemmarna har känslomässiga band som knyter dem samman till en gemensam kärna, 
dvs. att alla värnar om varandras nyttigheter. Solidaritet innebär i det avseendet: 
 

/…/ att man ger människor en chans och möjlighet att växa och att man faktiskt ställer upp 
för dem som inte har möjlighet att klara sig själva.82  

 
Kvotering och särbehandling visar sig teoretiskt sett vara olika företeelser. Det är med starka 
ordalag som detta uttrycks:  
 

                                                 
78 Jürgen Habermas, Diskurs, rätt och demokrati (Göteborg 1997), s. 11. 
79 Ibid, s. 11. 
80 Riksdagsprotokoll 2003/04:42, anförande nr. 88.  
81 Mauricio Rojas m.fl. ”Slopa turordningsreglerna när anställda sägs upp”, Dagens Nyheter (2005-02-26). 
82 Riksdagsprotokoll 2001/02:117, anförande nr. 38.  
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Så kallad positiv särbehandling för med sig att vissa människor diskrimineras när deras 
erfarenheter, kvalifikationer och ambitioner får stå tillbaka för politiskt fastlagda 
rekryteringsmål som tagits fram för att gynna andra människor tillhörande en viss politiskt 
definierad grupp. Även om den grupp som ska gynnas kan anses vara underrepresenterad eller 
felbehandlad på arbetsmarknaden eller i andra sammanhang innebär kvotering inget annat än 
att ännu ett fel begås. Att människor i den ena mer eller mindre godtyckligt definierade 
gruppen felbehandlas gör det inte rätt att felbehandla människor i någon annan grupp.83

 
De kategoriseringar som görs i samband med att definiera en grupp gentemot en annan, kan 
innebära att fördomar och föreställningar om andra befästs och fördjupar redan existerande 
fördomar: ”Därför är kategoriseringar av människor som invandrare och svenskar olyckliga 
eftersom dessa kategorier inte tar hänsyn till individens rätt att betraktas som unik.”84  
 Kymlicka poängterar i Modern politisk filosofi att liberalistiska värderingar om människors lika 
värde i centrum är så öppet uttalat och något alla kan ta till sig som ett positivt värde, att det inte 
behövs något försvar inför detta ställningstagande.85 Liberalistiska ställningsstaganden är 
återkopplat till människor som är i stånd att ta hand om sig själva och förnuftsmässigt vet om vad 
som anses förnuftigt och rationellt att välja.86 Taylor kritiserar liberalismens idéer om lika 
rättigheter samt likabehandling av individer och grupper eftersom det leder till en orättvis 
behandling av minoritetsgrupper. Alla människors val måste behandlas på rättvis grund utifrån att 
alla samhällsmedborgare är införstådda i och kan respektera andras värde och val.87

 Antagandet om spänningsfältet mellan individuella och kollektiva rättigheter är synligt inom 
välfärdspolitikens strävan efter att säkerställa dess medborgares rättigheter i form av ett jämlikt 
ställningstagande. Jag lyfte antagandet att positiv särbehandling kan ses som en nödvändig politik 
som korrigerar de individuella rättigheterna kontra de kollektiva. Ett samhälle uppbyggt på 
kollektiva mål snarare än individuella torde instiftas utifrån de grundläggande rättigheterna såsom 
lika värde. Taylor menar att det inte är problemfritt och svårigheter kommer att uppstå när 
samhället försöker uppnå individuella mål med kollektiva medel. Dock är en sådan strävan inte 
omöjlig, påpekar Taylor vidare.88

Formell jämlikhet - reell jämlikhet 
Jag har tidigare berört begreppen formell och reell jämlikhet, då jag syftar till att vissa politiska 
ställningstaganden går ut på att man vill att människor i formell mening ska behandlas på jämlik 
grund oavsett etniskt ursprung. Den reella jämlikheten innebär att den formella tanken inte 
fungerar i verkligheten då diskriminering faktiskt förekommer på arbetsmarknaden. Enligt den 
svenska riksdagen ska alla människor inneha lika värde och rättigheter i formell mening: 
 

                                                 
83 Riksdagsprotokoll 2004/05:99, anförande nr. 127.  
84 Riksdagsprotokoll 2001/02:104, fråga från interpellation om positiv särbehandling.  
85 Kymlicka (2004), s. 201. 
86 Ibid, s. 202. 
87 Habermas (1997), s. 154. 
88 Taylor (1995), s. 63. 
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/…/ samhället kan visserligen uppfattas som tolerant och öppet, men strukturell 
diskriminering förekommer i Sverige varje dag. Arbetsmarknaden utgör inget undantag. 
Människor diskrimineras på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
funktionshinder.89

 
Det orättvisa förhållandet mellan formell och reell jämlikhet vill politiken positiv särbehandling 
utjämna. Dworkin diskuterar i sitt avsnitt ”Liberalismen” i Liedmans Från Machiavelli till Habermas 
kring att idén om jämlikhet många gånger står i motsättning till frihet att välja. Motsättningen 
består i att ibland begränsa friheten för individen före premissen om jämlikhet till att vid vissa 
tillfällen gynna frihetsidealet före jämlikhet.90 Politiska beslut förutsätter att ingen kan sägas ha en 
uppfattning om vad om är det goda livet. Stridigheten ligger i innebörden av att bli behandlad 
som jämlik och innebär att alla individer ska bestämma vad som är gott för denne.91 Nozick har 
belyst denna problematik genom att som Dworkin visa att det finns två sätt att skapa jämlikhet på 
i ett samhälle, genom att ”/…/ direkt försämra situationen för dem som har bättre möjligheter, 
eller förbättra situationen för dem som är mindre gynnande.”92 På så sätt kan positiv 
särbehandling vara ett led i ett politiskt beslut om att främja etnisk mångfald.  
 Ett politiskt budskap som visar sig vara latent i debatten om positiv särbehandling gör sig 
synligt genom att se politiken som ett medel för främjande att uppnå ett reellt jämlikt samhälle. 
Medvetenheten i debatten är hög vad gäller avsteget från principen om likabehandling, vilket 
innebär att positiv särbehandling enbart ska komma ifråga när intresset är större för att främja 
möjligheterna för en viss etnisk grupp än vad intresset är för att ”/…/ alla formellt ska behandlas 
lika.”93 Detta avsteg från likabehandling rymmer en tänkvärd aspekt. Via den formella 
jämlikheten, där lagar stiftas som ska komma samhällsmedborgarna till del, är tanken om 
kollektiva rättigheter större än de individuella. Lagstiftningen säger oss något om den riktning 
staten vill att människorna ska leva efter och säger oss något om den formella meningen i dess 
normativa karaktär. För att nå runt diskrimineringsproblematiken som etniska grupper idag 
kommer i kontakt med i olika utsträckning, kan positiv särbehandling komma ifråga för 
lagstiftning. En lagstiftning skulle innebära ett överförande till ett kollektiv, en kollektiv grupp 
vari individernas alla intressen möts och ges ömsesidig respekt. Solidaritet blir här kittet som 
samlar detta kollektiv. Genom de kollektiva rättigheterna kan en formell överföring av lagen 
inträda i reell mening utan att ha tillgodosett individernas behov och rättigheter. På så sätt är 
målet större än medlen. Enbart genom denna väg kan reell jämlikhet för individen uppstå. Utifrån 
figur 1 och 2, som ni stiftat bekantskap med tidigare, kan därmed figur 3 uträttas enligt följande: 
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                     Reell jämlikhet 
 
                                                    O 
       
            Individuell rättighet            Kollektiv rättighet 

    

 
             X                   

                                Formell jämlikhet 
 
                        Figur 3. Formell till reell jämlikhet från kollektiv till individuell rättighet. 
 
Figuren ska läsas utifrån X, där lagen om positiv särbehandling i framtiden hypotetiskt sett skulle 
kunna instiftas. För att en lag rimligtvis ska få genomslagskraft, måste lagen ta så stor hänsyn till 
de individuella rättigheterna att en kollektiv ”medelväg” utformas. Vägen från formell jämlikhet 
får därför kringgå principen om individers rättigheter, för att via de kollektiva rättigheterna uppnå 
en reell jämlikhet. Vägen från X till O (strax under pilen) skulle vara den ultimata vägen enligt det 
liberalistiska synsättet, då formella beslut inte behöver frångå principen om alla människors lika 
värde utifrån formell till reell jämlikhet för alla individer. 
 Summan av alla de egenskaper som en individ tillskrivs från, genom exempelvis etnisk 
bakgrund, kan inte ses som en kedja av egenskaper utan snarare i stark överlappning med 
varandra. Vissa egenskaper betyder mer eller mindre beroende på vilken situation individen 
befinner sig i. Om de är beroende av situation måste en värdering göras utifrån den etniska 
mångfalden och ett urskiljande av dem som måste särskiljas och de som skulle utstå den omvända 
diskrimineringen skulle därmed behöva utpekas. I ”Ny politik med särbehandling” i Dagens 
Nyheter, förmedlas en hotbild genom att visa på att ett samhälle som inte prioriterar allas lika 
värde i grund och botten skulle leda till ökad rasism och främlingsfientlighet. Till följd därav 
skulle vi leva i ett sämre samhälle.94 Artikeln är skriven i förhållande till att se positiv 
särbehandling som en ny sorts integrationspolitik. Artikelförfattaren vägrar att acceptera de 
strukturer som samhället idag vilar på, däribland diskriminering, som förhindrar integration och 
mångfald. Diskrimineringen, hävdas det, tar också lång tid att råda bot på. Positiv särbehandling 
ses då som ett ”nytt” sätt att integrera människor och en politik som skulle påskynda processen 
att öka mångfald och minska diskriminering.95  
 För att återgå till det konkreta målet med positiv särbehandling om politiken skulle 
lagstiftas, menar en del i det empiriska materialet att detta skulle leda till att mångfalden i Sverige 
torde öka och därmed hjälpa till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Detta innebär som figur 3 

                                                 
94 Mona Sahlin, ”Ny politik med särbehandling”, Dagens Nyheter (2000-11-26). 
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visar att vägen dit skulle kantas av att individuella rättigheter fick stå undan för de kollektiva i 
förhållande till att realisera den formella jämlikhetstanken om allas lika värde. 
 I artikeln ”Särbehandling är alltid fel” i Aftonbladet riktas viss kritik mot Sveriges 
demokratiska och rättstatliga principer. Artikeln vill skapa opinion ifråga om att positiv 
särbehandling är en politik som överger tanken om jämlikhet och likabehandling av alla 
medborgare i Sverige. Detta påstående härleds till kritiken om att likheten ”/…/ inför lagen har 
fått ge vika för politiskt godtycke.”96 Detta godtycke betyder att positiv särbehandling inte är 
förbindelsen till att få bukt på den rådande diskrimineringen av etniska minoriteter på 
arbetsmarknaden. Samma tema lyfts i Svenska Dagbladet i ”Särbehandling är aldrig positiv”. 
Artikeln resonerar kring regeringens förslag att driva igenom lagstiftning om positiv 
särbehandling. Diskussionerna kring positiv särbehandling som förs i Interpellation 2000/01:63, 
används för att exemplifiera ställningstaganden om att positiv särbehandling innebär ett avsteg 
från principen om likabehandling. Diskrimineringsproblematiken framhålls genom att lyfta frågan 
om: 
 

/…/ varför en person som nekas ett jobb på grund av sin hudfärg skulle känna sig mindre 
diskriminerad på grund av att andra personer av samma hudfärg har lyckats att få jobb.97 

 
Denna debatt har jag inte lyckats finna någon diskussion om i de riksdagsprotokoll som har 
studerats, vilket är intressant i sig. Dock har jag funnit ett påstående om att samhället inte ska ha 
något elitistiskt perspektiv, genom att ”/…/ bedöma vem man ska diskriminera till förmån för 
vem.”98 Ett färgblint samhälle ska premieras som grundas på individers kvalifikationer. Detta 
leder in oss på positiv särbehandling i ett mångkulturellt samhälle, där främjande av mångfald 
också är i centrum för politiken positiv särbehandling. 

Positiv särbehandling i ett mångkulturellt samhälle  
Sverige anses idag vara ett mångkulturellt samhälle. Flera av etniska minoritetsgruppers livsvillkor 
präglas idag av allvarliga diskrimineringsproblem. Dessa problem ligger till grund för den 
intensiva debatt om hur politiken i det mångkulturella samhället skall formas. Det råder stor 
kunskap och medvetenhet av betydelsen av denna mångfald, visar det sig i mitt empiriska 
material, men det råder samtidigt en omfattande ignorans gentemot främjandet av densamma.99 

Jag ställer mig undrande inför om det är rädslan inför det okända, en polemik mellan ”vi” och 
”dem” som gör sig gällande? Är detta ”vi” rädda för att låta ”dem” få företrädelsevis lika 
rättigheter på ”vår” arbetsmarknad? Frågorna är provokativt ställda, men ändock betydelsefulla. 
Etnisk tillhörighet reduceras i det empiriska materialet till att vara rotad i en kultur, som inte bara 
är statisk och oföränderlig utan dessutom skrämmande och hotfull. Ett samhälle som inte ser till 
                                                 
96 Peter Olsson, ”Särbehandling är alltid fel”, Aftonbladet (2002-03-05).  
97 Svenska Dagbladet ”Särbehandling är aldrig positiv”, Svenska Dagbladet (2002-05-19). 
98 Riksdagsprotokoll 2001/02:117, anförande nr. 40. 
99 Sahlin (2000-11-26). 
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allas lika värde ”/…/ leder till en sämre tillväxt, ökad segregation, grogrund för rasism och 
främlingsfientlighet för oss alla.”100 Samtidigt uttalas att när vårt samhälle hotas är det inte bara 
samhällets skyldighet att varna för konsekvenserna och: 
 

/…/  framhålla de goda värdenas styrka. Det är också nödvändigt att undanröja de orsaker 
som föder alltför många människors avoghet mot medmänniskor från andra länder. 101  

 
 Hylland Eriksen understryker att en av de vanligaste andemeningarna i uppfattningen om 
människors rädsla för andra människors kulturer och etniska tillhörigheter, är liktydig med ”/…/ 
den världsbild som medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, och som skiljer dem från 
andra grupper.”102 Att etnicitet och kultur i den meningen blir uppfunna, eller i alla fall sträcker 
sig till att innefattas av den världsbild som kulturen ingår i, kan påverka hur individer i en etnisk 
grupp tillskriver sig själva. Om en beskrivning som ”vi” gör inte överensstämmer med den 
beskrivningen som ”dem” tar emot, innebär det att ”dem” inte förses med en stark etnisk 
identitet.103 Kulturell jämlikhet ska inte enbart ses mellan en kultur till en annan, skrivs i Svenska 
Dagbladet i ”Mångkulturalismens hot mot liberala värden”. Artikeln har en teoretisk ingång med 
begreppet liberalism i fokus. Författaren utgår från statsvetaren Brian Barrys bok Culture and 
Equality. Författaren till artikeln menar att Barry lyfter positiv särbehandling till att bli ett projekt 
baserat på symboler, som enbart byter klädnad på de ojämlikas villkor. Jämlikheten bör i det 
avseendet ses mellan en individ till en annan. Om kulturell jämlikhet förespråkas mellan individer 
är det oförenligt att samtidigt påstå att alla kulturer är jämlika:  
 

De kulturer som erkänner individens rätt att fritt ingå i – och utträda ur - kulturella 
gemenskaper är mer värda än de som förnekar denna rätt.104  

 
Vidare skrivs att mångkulturalismen begår ett misstag genom att förväxla ”/…/ erkännandet av 
individers rättighet att ingå i olika gemenskaper med ett offentligt erkännande av dessa 
gemenskaper.”105 Kymlicka hävdar att undantaget har gjorts när det gäller tanken om 
missgynnade etniska grupper. Vidare framhålls att positiv särbehandling är: 
 

/…/ undantaget som bekräftar regeln. Positiv särbehandling brukar försvaras som en 
temporär åtgärd som behövs för att snabbare nå fram till ett ”färgblint” samhälle. Den är 
avsedd att avhjälpa många års diskriminering.106  

 

                                                 
100 Sahlin (2000-11-26). 
101 Riksdagsprotokoll 2001/02:117, anförande nr. 2.  
102 Hylland Eriksen (1999), s. 20. 
103 Hylland Eriksen (2003), s. 95. 
104 Mats Lundström, ”Mångkulturalismens hot mot liberala värden”, Svenska Dagbladet (2001-02-23).  
105 Ibid.  
106 Kymlicka (1998), s. 12.  
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Att se positiv särbehandling som medel eller mål mot ett mer jämlikt samhälle för dess 
medborgare är den underliggande latenta delen av politiken. Beroende på var aktörerna 
positionerar sig i den politiska debatten sker argumenteringen med olika ingångar. Argumenten 
för positiv särbehandling kan förstås på minst tre olika sätt, vidhåller statsvetaren Karin Borevi. 
Hon hävdar att den bekräftande följden av mångfald gynnas: 
 

1) därför att det anses vara ett bevis på att det råder jämlika möjligheter för olika grupper,  
2) därför att det anses vara ett jämlikt resultat, eller  
3) därför att mångfald i sin tur innebär något slags nytta.  107

 
Nyttan, genom det kollektiva tänkandet med särbehandling på arbetsmarknaden utifrån etnisk 
bakgrund, skulle resultera i den mångfald som många uttrycker Sverige har men inte förmår att ta 
tillvara. Denna aspekt är synnerligen tänkvärd. Det som togs upp under rubriken Representativitet i 
ett demokratiskt samhälle kan föras ett steg längre till att omfatta representation i alla samhällets 
områden och inte bara på arbetsmarknaden. Är det då en mätbar mångfald kan urskiljas och 
enbart då vi har uppnått målet att acceptera mångfalden i Sverige? Mångfalden härrörs till etniskt 
kultur, menar Hylland Eriksen.108 Taylor talar om att tanken om mångfald bygger på grundsatser 
om att alla människor har rätt att bli respekterade. Vidare antyds att om detta vägras innebär det 
detsamma som att förneka jämlikhetens existens. Alla människor bör uppbära ”/…/ antagandet 
att deras traditionella kultur har ett värde.”109 När nyttan om etnisk bakgrund diskuteras kommer 
merit- och kompetensgrunder till tals i debatten om positiv särbehandling.  

Merit- och kompetensgrunder 
Merit- och kompetensgrunder florerar i debatten om positiv särbehandling i Sverige. Detta är ett 
mer områdesspecifikt argument för positiv särbehandling, vilket är direkt förknippat med 
arbetsmarknaden. De båda begreppen merit och kompetens är också påtagligt sammanflätade i 
debatten. Merit ska läsas som en omständighet som räknas till någons förtjänst, och kompetens 
ska läsas som behörighet att söka en viss tjänst, dvs. vilken utbildning eller erfarenhet som krävs. 
Hur kompetens och merit ska tydas vad gäller etnisk bakgrund i förhållande till att söka tjänster, 
är dock mer otydligt i debatten.110 Låt oss först se att positiv särbehandling som politik i 
synnerhet i förhållande till kvoteringsbegreppet kommer i konflikt med merit- och 
kompetensgrunderna. Denna konflikt står följaktligen i strid med samhällets föreställningar om 
huruvida en rättvis fördelning av arbeten ska ske, med en öppenhet för alla oavsett etnisk 
bakgrund.  
 Meriter kan i mitt material fastställas till mer formaliserade färdigheter eller kvalifikationer, 
som individer erhåller genom exempelvis utbildning. Kompetens är ett flexiblare och mer 
informellt begrepp anpassat till skilda arbetsuppgifter. Merit- och kompetensgrunder är de villkor 
                                                 
107 Borevi (2000), s. 135. 
108 Hylland Eriksen (1999), s. 23. 
109 Taylor (1995), s. 70. 
110 Riksdagsprotokoll 2003/04:42, anförande nr. 162 samt anförande nr. 163. 
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människor förväntas söka sitt arbete efter. Svårigheter ligger i att värdera kompetenser och 
meriter. Vems kompetens ska mätas? Hur skapas rankningsbara färdigheter så att vi tydligt kan se 
vems kompetens som är högre rankad än någon annans? Detta är något som sker i alla 
anställningsprocesser idag, dock utan att ha etnisk bakgrund i fokus. Idag kan kvinna eller man 
ställas mot varandra och deras respektive meriter och kompetenser blir rankningsbara i 
jämförelse med vilken anställning som ska tillsättas. Etnicitet får idag inte lyftas in som en enskild 
merit- eller kompetensgrund av diskrimineringsskäl. Dock kan kvinnor eller män få förtur till en 
tjänst beroende på vilken underrepresenterad grupp som avses gynnas. Positiv särbehandling 
diskuteras därmed som en ytterligare grund att främja etnisk mångfald, vilket åsikterna går isär för 
om detta är rimligt. Ska etnicitet utgöra en del i merit- och kompetensgrunderna? Frågan är inte 
lätt att besvara. Det liberalistiska synsättet som står att finna i det empiriska materialet, likställer 
all politik med individens rättigheter före kollektiva kategoriseringar och antyder att de som söker 
ett arbete ska värderas efter sina meriter.111 Meriterna ska inte grundas i etnisk tillhörighet, just för 
att alla individer ska inneha rätten till lika värde.112 I det skeendet ses ingen etnisk bakgrund som 
mer betydelsefull än någon annan.  
 Missuppfattningen i debatten om positiv särbehandling är att politiken betyder kvotering, 
dvs. den starka varianten av politiken. Detta har aldrig kommit på fråga, antyder artikeln ”Ny 
politik med särbehandling” i Dagens Nyheter, då det aldrig kan vara en fråga om att anställa en 
person med otillräcklig kompetens.113 I materialet ges svaret att alla individers uppväxt, bakgrund 
och möten med andra människor skapar ett gemensamt kitt för den kompetens som individen 
har idag. Detta skulle innebära att människor med utländsk uppväxt, bakgrund och deras möten 
med andra människor kan se olika ut erfarenhetsmässigt. Detta ska också klassas som tillgångar 
och ses som särskilda kompetenser och meriter.114 Detta är nödvändigt, då det av: 
 

/.../ såväl individuella som samhällsekonomiska och demografiska skäl att bättre ta till vara all 
den kompetens som finns hos personer som har en annan etnisk tillhörighet.115  

 
Invandrare är inte mer annorlunda än ”vi”. Ett ”vi” och ett ”dem” kan inte utkristalliseras på 
grund av att människor enbart är invandrare då alla människor, oavsett etnisk bakgrund, har 
skilda erfarenheter och bakgrunder. Bakgrund är inget underlag att ta särskild hänsyn till utan 
människors kvaliteter är i högre grad värda att ha i fokus – inte människors ursprung.116 I följande 
citat syns kopplingen mellan positiv särbehandling som politik och tanken om kvotering: 

                                                 
111 Riksdagsprotokoll 2003/04:42, anförande nr. 162. 
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113 Sahlin (2000-11-26). 
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Positiv särbehandling vid rekrytering innebär att arbetsgivaren ges möjlighet att ge en 
kompetent sökande från en underrepresenterad grupp företräde vid tillsättning av en 
befattning, även om det finns mer meriterade sökande som tillhör en överrepresenterad grupp. 
Till skillnad från kvotering kan det vid positiv särbehandling inte bli fråga om att anställa 
personer med otillräcklig kompetens på grund av att de tillhör en viss grupp.117

 
Kompetens och merit likställs inte här i debatten. Om en person med kompetens att utföra ett 
arbete jämförs med en kompetent person som ingår i en underrepresenterad grupp, gynnar 
positiv särbehandling den individ som är från en underrepresenterad grupp. Detta till trots att 
den personen som sökte från den överrepresenterade gruppen kan inneha högre grad av 
kompetens. 
 De värden som utkristalliseras i mångfaldstänkandet menar att olika livserfarenheter skapar 
kreativitet och att kunna ett annat språk utgör en merit.118 Detta kan jag synnerligen hålla med 
om. Ett språk är en rankningsbar färdighet, som går att jämföra med en annan sökandes 
färdigheter i språkkunskaper. Tanken med positiv särbehandling innebär att om det finns två 
likvärdiga kompetenta sökanden ska tjänsten ges till den som är underrepresenterad på 
arbetsplatsen.119 Återigen, hur värderas likvärdiga kompetenser, när kompetens är ett mer flexibelt 
och informellt begrepp än motsatsen merit? Debatten hänvisar till att positiv särbehandling aldrig 
kan vara positiv i den bemärkelsen att politiken ska urskilja vem som är mest kompetent. Det 
pekas på att det bör vara upp till varje arbetsgivare att kunna avgöra vem som är mest kompetent 
för den tjänst och dess uppgifter som ska tillsättas oavsett vilken hudfärg eller etnisk grupp 
individen tillhör. Politiken kan därmed inte instiftas på kollektiv grund.120  

Positiv särbehandling - gemensamma och konfliktfyllda värden  
Detta avsnitt syftar till att beskriva och diskutera några av de grundläggande värdegemenskaper 
och värdekonflikter som präglar den etiska debatten om positiv särbehandling i Sverige. Det kan 
handla om opreciserade mål mot ett rättvisare och mer jämlikt samhälle samt att alternativ till 
politiken positiv särbehandling inte har diskuterats i dagsläget. 
 Meningsutbytena i mitt empiriska material kring positiv särbehandling ger uttryck för en 
rad grundläggande frågeställningar kring rättvisa, samhällstillhörighet och kulturell mångfald. 
Dessa frågor tvingar fram att på ett ingående sätt försöka beskriva vari ett gott samhälle består. 
Utifrån dagens moderna samhällen, som på flera sätt är mångkulturella till sin karaktär, är ett stort 
antal av minoritetsgruppernas livsvillkor präglade av allvarliga problem. Problemen handlar i 
mångt och mycket kring diskriminering och politiken har landat i diskussioner om huruvida detta 
mångkulturella samhälle ska utformas och utvecklas. Diskrimineringsproblematiken lyftes tidigt i 
magisteruppsatsen, men det tåls att återigen understryka att det vanligaste svaret till att 
diskriminering existerar är att människor har fördomar om varandra.  
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 I det empiriska materialet syns spår av att debatten innehåller teser som är opreciserade i 
form av områden, målgrupp och aktör. Debatten förmår inte finna en nyanserad bild för att på ett 
mer preciserat sätt visa på en politik som ska bidra till ett samhälle av mer jämlik karaktär. En 
möjlig förklaring till detta är att debatten har framstått som komplicerad och svårgenomtränglig, 
och de mer välkända formerna av positiv särbehandling såsom kvotering har utgjort exempel när 
politiken diskuteras. Detta har medfört att inga andra alternativa varianter har övervägts eller lyfts 
in i debatten.  
 Vilka områden som politiken bör omfatta råder stor oenighet om och de vanligaste 
argumenten för och emot visar sig vara ett uttryck för konflikter i en rad olika värderingsfrågor. 
Jag har tidigare knutit politiken om positiv särbehandling samman med den strukturella 
diskrimineringen, etniska minoriteters representation i betydelsefulla sfärer, 
identifikationsprocessen och värderingar kring formell och reell jämlikhet samt individuell och 
kollektiv rättighet. Dessa frågor är omfattande och enbart i sig svåra att utröna svar till. Dock kan 
värdekonflikten sägas hamna i samband med synen på en människas identitet och ansvar och 
egen förmåga att klara av sin levnadssituation. Exempelvis råder stora skillnader mellan individer i 
samhället som försöker komma in på arbetsmarknaden. Debatten cirkulerar kring att positiv 
särbehandling kommer ge reella fördelar till etniska minoritetsgrupper i syfte att öka deras 
nuvarande möjligheter. ”Möjligheten till praktik och arbete kombinerat med svenskundervisning 
knuten till individens yrkes- och utbildnings- eller intresseområde måste kunna utvecklas” menas 
det, samtidigt som ”/…/ varje människas önskemål att samarbeta och integreras bygger på att 
man känner sig respekterad och inte blir diskriminerad.”121  
 Värdekonflikter angående målgrupper för politiken handlar om i vilken utsträckning det är 
rimligt att eftersträva en större närvaro av identitetsgrupper. Jag kallar dessa för identitetsgrupper, 
då jag menar att det finns individer från ett kollektiv som genom en större delaktighet fungerar 
som förebilder i identitetsskapandet för andra individer. Oenigheten bottnar i en stark splittring 
om vilka slags kollektiv eller gruppkategorier som skall uppmärksammas i de positiva 
särbehandlingsprogrammen. Hit men inte längre har politiken utarbetats och 
Diskrimineringskommittén kommer säkerligen att komma fram till ett förslag om vilken 
målgrupp som kommer att bli gällande för politiken positiv särbehandling. Trots det är det 
intressant att diskussionerna inte kommit så långt att dessa målgrupper diskuterats och börjar 
utgöra en målgrupp värt att arbeta opinionsmässigt för. Det är trots allt dem som ska lyftas in i 
samhället, som i dagsläget sägs stå utanför och inte har reella möjligheter att delta på lika villkor 
som övriga samhällsmedborgare. Vad vi bland annat kan se kring debatten om positiv 
särbehandling i förhållande till rättvisa utifrån merit- och kompetensgrunder samt huruvida 
människor deltar på lika villkor, landar dessa värden till att de flesta deltagare i debatten har en 
värdegemenskap. I värdegemenskapen ges bilden av att personliga och direkta 
diskrimineringshandlingar är moraliskt orätta och skall motarbetas. Detta förenar förespråkare 
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och motståndare i debatten, även om jag snarare har utgått från arenan och debattens kärna 
snarare än att lyfta fram enskilda utsagor.  
 Frågan kring aktörer gör sig gällande i tanken om att implementera politiken positiv 
särbehandling. Denna fråga riktas mer till vilken nivå som aktörerna ska implementera positiv 
särbehandling genom både initiering, genomdrivande samt utvärdering. Den starka varianten 
kvotering, som tidigare nämndes, har sin utgångspunkt i att förändra den djupt förankrade 
strukturella diskrimineringen i samhället. Agerandet som skulle få bukt på detta ihållande problem 
blir då att från centraliserad nivå lagstifta om att införa politiken på etnisk grund. De 
värderingsmässiga samhörigheterna i debatten om politiken vilar på en människosyn som handlar 
om att uppmuntra individer att själva ta eget ansvar för att förbättra sitt aktiva deltagande på 
arbetsmarknaden. Detta kan ske i form av att underlätta med hjälp av åtgärder som är riktade till 
en viss grupp. På så sätt ges uppmuntran och stöd från samhällets sida att låta människor utveckla 
sina talanger då: 
 

/…/ alla människor har rätt att ses som individer och bedömas efter sina erfarenheter, 
kvalifikationer och ambitioner. Avvikelser från detta är diskriminering. Även om det görs med 
aldrig så goda avsikter är det dock fel att politiskt reducera människor till delar av kvotgrupper 
eller att ovanifrån placera in dem i kollektiv.122

 
Åsikter av dessa slag, som innehåller spår av vad som anses bättre eller sämre än något annat 
alternativ och vad som skulle kunna göras annorlunda, är värderingar.123 Dessa värderingar görs 
synliga i debatten om positiv särbehandling när områden, målgrupp och aktör diskuteras.  

Attitydförändring 
Mycket av det positiva särbehandlingsarbetet syftar till att anställa eller anta fler från 
underrepresenterade etniska grupper, vilket således kan bestå i att bekämpa fördomar och 
stereotypa föreställningar. Ett aktivt förändringsarbete vad gäller attityder är ett tänkbart medel 
för att förändra situationen med den strukturella diskrimineringen. Avsnittet Formell jämlikhet - reell 
jämlikhet syftade till förklaringar kring hur tanken om jämlikhet skulle kunna implementeras i den 
reella jämlikheten i form av lagstiftning om positiv särbehandling. Det empiriska materialet talar 
inte enbart för att fokusera på arbetet med lagstiftning för att komma runt 
diskrimineringsproblematiken, utan även rikta fokus på att arbeta med attitydförändring och 
opinionsarbete. Många gånger går dessa metoder hand i hand. En lagstiftning behöver i det läget 
inte vara det mest effektiva vapnet för att påverka attityder och föreställningar om ”det hotfulla”, 
men kan vara ett led i strävan att skapa ett jämlikare samhälle. På så sätt kan lagstiftning: 
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/…/ ibland påverka attityder, och attityderna kan ibland förändras så att det tvingar fram en 
lagstiftning. Det är detta komplicerade samspel som politiken finns i. Vi måste använda båda 
de här delarna för att bekämpa det som är den strukturella diskrimineringen djupt nere i det 
svenska samhällslivet och den mer öppna, tydliga diskriminering som existerar på 
arbetsmarknaden.124

 
Allt som oftast är det så politik i generell mening används, som ett redskap att nå ut till samhället 
med normativa budskap om vad som är bättre lämpat att agera efter än i jämförelse med andra 
alternativ. Politiken ger en normativ ansats med värderingar om vari ett gott samhälle består. Ett 
gott samhälle i det här fallet syftar till att diskriminering inte ska förekomma när allas lika värde 
premieras. 
 De verktyg som positiv särbehandling kan tänkas implementeras med manifesteras i 
materialet genom att låta kvotering vara det självklara valet till att nå målet om ett jämlikare 
samhälle. På det sättet kan samhället fortare nå fram till målet om att alla ska värderas efter 
likartade principer. Motsatsen till kvotering, som i debatten visar på ett finare verktyg än 
kvotering för att främja mångfald, innebär att förbättra de etniska gruppernas situation och 
livsvillkor på arbetsmarknaden. Dock främjas attitydsarbetet genom att vid sidan av riktade 
åtgärder också påverka attityder genom lagstiftning.125 Genom att lagstifta anses det gynna 
personer som blir diskriminerade på grund av sitt etniska ursprung:  
 

Det är också ett sätt för samhället att erkänna att just den personen i dag blir missgynnad av 
inte något annat skäl än sin hudfärg eller sitt etniska ursprung.126

 
Debatten återkopplas till att förslaget om positiv särbehandling är ett hot mot de demokratiska 
premisserna om allas lika värde, och: 
 

/…/ skapar utmärkta förutsättningar för främlingsfientliga och odemokratiska rörelser att få 
ett starkt fotfäste i det svenska samhället. Dessa rörelser, som vi betraktar som hot mot vår 
demokrati, får näring av sådana lagstiftningar. De får tillfälle att framställa den ”egna” 
befolkningen som offer och kommer att påstå att deras rättigheter trampas ner, för att gynna 
andra i samhället.127

 
Citatets ord ”utmärkta förutsättningar för främlingsfientliga och odemokratiska röster” ger bilden 
av positiv särbehandling som mindre lämpad metod att använda i främjandet av etnisk mångfald. 
I detta citat åskådliggörs att en lagstiftning om positiv särbehandling skulle innebära att 
”främlingsfientliga och odemokratiska rörelser” växer och föder ytterligare hat gentemot 
underrepresenterade grupper. Att se positiv särbehandling som ett svar på detta hot är därför inte 
en metod att använda för att kringgå denna problematik. Dock lyfter artikeln att 
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invandringspolitiken ser invandrare som passiva och i behov av att omhändertas och att positiv 
särbehandling förutsätter ett ställningstagande om en omvänd diskriminering.128  
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Slutdiskussion 
I slutdiskussionen har jag för avsikt att sammanfatta uppsatsens övergripande slutsatser och 
upptäckter, vilka följs av en diskussion om att positiv särbehandling kan ses i ljuset av att bli en 
ytlig symbolpolitik, ett symptom och en användning av omvänd diskriminering. Även om 
slutsatserna i denna studie när det gäller positiv särbehandling på etnisk bakgrund är specifika 
utifrån mitt empiriska material, finns det samtidigt generella slutsatser som kan dras utifrån 
samhällets utmaning att främja etnisk mångfald. 

Tre utmärkande drag i debatten om positiv särbehandling 
Positiv särbehandling är för närvarande enbart tillåtet i Sverige i frågan om kön, som ett led i att 
utjämna skillnader i att det underrepresenterade könet ska få företräde till arbeten. Huruvida 
etnisk bakgrund skulle kunna utgöra samma grund diskuteras i debatten idag. Min studie visar att 
positiv särbehandling diskuteras i samband med människors lika värde och formella och reella 
möjligheter, representativitetstanken, jämlikhet, individuella kontra kollektiva rättigheter samt 
diskriminering. Diskussioner och meningsutbyten kring vilka merit- eller kompetensgrunder som 
ska kunna tillmätas värde samt vilka värden som konkurrerar eller är gemensamma i debatten 
tillskrivs vikt i min studie. Avslutningsvis har jag visat att ett attitydförändringsarbete välkomnas 
oavsett om man vill använda positiv särbehandling som metod eller inte. Att skapa en större 
förståelse för etniska grupper och främja etnisk mångfald bildar en lämplig metod enligt 
åsiktsutbytena. 
 I debatten om positiv särbehandling utifrån etnisk bakgrund anser jag mig kunna urskilja 
tre utmärkande drag: 
 
1) positiv särbehandling är ett undantag från principen om likabehandling, 
2) syftet är att uppnå reell jämlikhet, eller med andra ord jämlikhet i praktiken,  
3) riktade åtgärder eller kvotering ska enbart vara tillåtna så länge de anses nödvändiga, såsom  
      en politik som ska verka ”under tiden”. Åtgärderna ses som ett medel mot målet om ett   
      jämlikare samhälle och ska användas som temporära åtgärder. 
 
Målgruppen för positiv särbehandling är personer med etnisk bakgrund som av skäl 
sammanhänger med diskriminering och som är underrepresenterade när det gäller lika 
möjligheter och lika rättigheter i praktiken. Syftet är att uppnå reell jämlikhet (eller jämlikhet i 
praktiken), vilket inte alltid sammanfaller med den formella jämlikhetstanken om att alla 
människor är lika mycket värda. Om en lagstiftning sker ska åtgärder som innebär positiv 
särbehandling vara tillåtna endast så länge de behövs. Hur pass långt arbetet ska fortgå eller när 
målet är uppnått med åtgärderna är dock inte fastställt. Likväl kan positiv särbehandling ses som 
ett medel för att nå målet om ett jämlikare samhälle. Syftet är att uppnå reell jämlikhet genom 
formella beslut om positiv särbehandling. Jag finner det extra intressant att debatten inte vidrör 
en tidsavgränsning gällande hur länge politiken är nödvändig, dvs. när det svenska samhället och 



 37

arbetsmarknaden anses ha uppnått målet om ett jämlikt samhälle. Inte heller har den svenska 
riksdagen i debatten avsikt att peka ut vilka etniska grupper som positivt ska särbehandlas.  
 Positiv särbehandling kan antingen ses som en negativ eller positiv särbehandling beroende 
på var debatten positioneras mellan tanken om medel eller mål. Användning av vilken metod som 
ska användas, dvs. kvotering eller riktade åtgärder för införande av positiv särbehandling, 
synliggörs inte i det empiriska materialet. Frågan blir därför hur Sveriges riksdag ska ta ställning 
till att alla människor, oberoende av etnisk bakgrund, i möjligaste mån ska kunna leva som de 
själva valt utan att behöva bli diskriminerade eller särbehandlade. En av de största anledningarna 
till förslaget att införa positiv särbehandling på etnisk grund innehåller förordningar om att aktivt 
främja etnisk mångfald. Att främja etnisk mångfald skulle i sig vara framåtsyftande och politiken 
positiv särbehandling skulle således vara inriktad på att åstadkomma förändringar på ett mer 
tillfredsställt sätt än tidigare.  
 Positiv särbehandling är ett svar på diskrimineringsproblematiken, dvs. ett svar på att 
etniska grupper är underrepresenterade och inte har reella möjligheter att på lika villkor komma 
in på arbetsmarknaden. För att hamna i ett stadium där positiv särbehandling upphäver 
diskriminering finns en vilja till att urskilja de som är diskriminerade genom att utpeka dem som 
positivt ska särbehandlas och utsätta dessa individer eller grupper för en omvänd diskriminering. 
På så sätt anser jag att positiv särbehandling är i farozonen för att mynna ut i en ytlig 
symbolpolitik. 

Risk för att mynna ut i en ytlig symbolpolitik 
Positiv särbehandling som politiskt fenomen betyder så mycket mer än att se till att utjämna 
skillnader människor emellan. Människor med etnisk bakgrund har svårt att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden, vilket diskrimineringen är ett symptom av. De etniska grupperna möts 
sannolikt av motstånd och tveksamheter, men säkert också av välkomnande och positivt 
bemötande. Uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”, dvs. ”dem” som ”vi” utpekar, tenderar till att 
skapa ett större glapp mellan etniska svenskar och etniska minoriteter. Kan positiv särbehandling 
möta upp denna problematik eller kommer politiken att leda till ett större mellanrum och 
minskad förståelse mellan olika etniska grupper? 
 Tidigare i analysen redogjorde jag för Roths resonemang kring de indelningsgrunder han 
har urskiljt när debatten om positiv särbehandling diskuteras i Sverige. Dessa utgick från 
indelningsgrunderna syfte, område, ”nyttighet”, metod, objekt samt subjekt.129 I debatten framgår 
inte tydligt ett påtagligt svar på alla dessa indelningsgrunder, vilket får debatten om positiv 
särbehandling att verka vara en ytlig symbolpolitik. Syftet med politiken är att utjämna skillnader 
mellan människor med olika etnisk bakgrund. I detta avseende ser jag svensk bakgrund som en 
etnisk kategori. Syftet härleder till att vilja främja etnisk mångfald i Sverige. Så långt är debattens 
kärna urskild. Området för var som den etniska mångfalden ska gälla förklaras vara på samhällets 
alla områden, däribland politiken och arbetsmarknaden. ”Nyttighetsaspekten” innebär att det är 

                                                 
129 Roth (SOU) 1999:8, s. 92. 



 38

nyttigt att utifrån ett representativt demokratiskt styre se till att alla som finns representerade i 
befolkningen också finns representerade i samhällets alla områden. På så sätt skulle alla ha 
möjlighet att identifiera sig med andra människor och se allas lika värde. Jag kringgår metoderna 
och objektet som positiv särbehandling innefattas av, för att först gå in på subjekt. Subjekten i 
denna indelningsgrund är de som ska komma att utföra politiken i alla samhällets områden, som 
sannolikt kommer att skifta beroende på vilken attityd som sektorerna eller sfärerna har i 
förhållande till etniska grupper. Jag tror snarare att attityder och föreställningar som lätt får 
främlingsfientliga förtecken är det debatten ska handla om. Det är snarare i metoderna för 
genomförandet som debatten visar sig ha två olika inriktningar. Den ena är att genom riktade 
åtgärder ge specifika etniska grupper en möjlig ingång till att utjämna de orättvisa förhållanden 
som råder på arbetsmarknaden. Den andra metoden innebär att kvotera in dessa 
underrepresenterade etniska grupper som i Roths indelning kallas objekt. Svårigheten som jag ser 
det är att det idag inte finns ett sätt att urskilja vilka grupper detta skulle komma ifråga för. Min 
personliga åsikt är att detta på intet sätt leder till att människor erhåller en större förståelse för 
människors olika erfarenheter på etnisk grund, utan snarare underbygger ytterligare 
diskriminering.  
 Positiv särbehandling ses som ett sätt att kompensera för de människor som har drabbats 
för tidigare och nuvarande diskriminering och orättvisor. Frågan är dock om en omvänd 
diskriminering eller särbehandling, dvs. den positiva särbehandlingen, kan kompensera detta 
tillkortakommande? Diskrimineringsombudsmannen, som senare kommer att agera efter vad 
Diskrimineringskommittén kommer fram till år 2006, har uttryckt sig om att positiv 
särbehandling ska kunna vara tillåtet vid en uttagning till en arbetsintervju.130 Fram till dess att 
Diskrimineringskommittén lägger fram sin utredning kan ingen specifik riktning om positiv 
särbehandlings ges.  
 Debatten gör gällande en allmän skepticism, där skepticismen uttrycks i talet om att etniska 
grupper i olika politiska och andra sammanhang menar att människor konstitueras på skilda sätt 
av sina grupptillhörigheter. I talet om etniska grupper ges en normativ betydelse, som innebär att 
alla människor ska behandlas lika. Dock ställer jag mig undrande till vilken etnisk grupp som är i 
minoritet och ska lyftas upp genom kvotering eller särskilda åtgärder? Är det den etniska 
bakgrunden som sådan som ska ligga till grund för den tilltänkta positiva särbehandlingen? Och i 
så fall, kan etnisk bakgrund klassificeras och inordnas i ett hierarkiskt mönster där en etnisk 
grupp kan gå före en annan i fråga om merit och kompetens? Frågorna är provokativt ställda, 
men ger en bild av den komplexitet som politiken står inför. Att kunna ge riktade åtgärder eller 
använda sig av kvotering innebär i sig ett ställningstagande om att peka ut dem som ska särskiljas. 
Att göra detta skulle innebära en omvänd diskriminering, där en etnisk bakgrund ses framför en 
annan i behov av att positivt särbehandlas. Att härleda etnisk bakgrund som en utgångspunkt för 
merit- och kompetensgrunder, vilket mitt material påvisar, skulle innebära en svårighet för 
politiken som sådan. Människor med olika bakgrund har per definition olika erfarenheter med sig 

                                                 
130 Riksdagsprotokoll 2001/02:104, anförande nr. 3.  
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på en del områden. Om olikheterna inte betraktas som lika mycket värda utifrån tanken om 
jämlikhet, kan inte samhället kalla sig demokratiskt. Politiken positiv särbehandling riskerar att 
vara i farozonen för att mynna ut i en ytlig symbolpolitik genom att hävda att målet på sikt är att 
skapa ett jämlikare samhälle som tar tillvara den mångfald Sverige har. Att verkligheten skulle 
realisera de formella besluten som tas i form av lagstiftning är inget som de facto är en garanti för 
att upprätta ett jämlikare samhälle. Jag är snarare beredd att bestämt påstå att positiv 
särbehandling snarare ser till att upprätthålla skillnaderna mellan etniska grupper snarare än att 
utjämna dessa olikheter. Olikheterna bör i ett land som premierar demokratiska rättigheter se till 
att individer inte diskrimineras. På så sätt skulle jag vilja hävda att positiv särbehandling snarare är 
ett uttryck för diskrimineringens ansikte, fast i annan skepnad än den negativa diskrimineringen.  
 Min tolkning är att positiv särbehandling syftar till en vilja om att utjämna individuella 
skillnader inte bara mellan etniska minoriteter utan även gentemot samhällets övriga medborgare. 
Kvotering blir i det fallet ett synnerligen enkelt medel för att lyfta in etniska minoritetsgrupper i 
formell mening, men råder inte bukt på den strukturella diskrimineringen som idag finns på 
arbetsmarknaden. Positiv särbehandling är ett försök till att kompensera för tidigare och 
nuvarande diskriminering, vilket jag betraktar som ett redskap som snarare framhäver dessa 
skillnader människor emellan än ett medel som avhjälper den rådande diskrimineringen. 
Följaktligen skapas inga förutsättningar för att individen ska kunna upprätthålla jämlikhet, en 
affär som grundar sig i kollektiva premisser. 
 Jag anser att arbetet med attitydförändringar är ett viktigt redskap i att alla människor ska 
erkännas lika värde. Det finns självklart mycket som talar för att det svenska samhället står inför 
en rad åtaganden om att påskynda kampen mot diskriminering och fördomar. Allas lika värde 
innebär att alla ska få reell möjlighet att delta och göra sina röster hörda i frågor som rör alla 
samhällets arenor. Om alla ska vara med och fortsätta arbetet med ett jämlikare Sverige, är 
grundpremissen som sådan att alla som sympatiserar med denna tanke även ska ha möjlighet att 
arbeta efter den. Genom det tankesättet kan ett jämlikare samhälle uppnås. 
 Jag är beredd att hålla med Kymlicka om att en mer representativ process skulle innebära 
ett inkluderande av samhällets alla medborgare. Etnisk kvotering kan få motsatt effekt och bidra 
till splittring i förståelsen mellan människor med olika etnisk bakgrund. Detta kan leda till att 
klyftor mellan olika etniska grupper förstärks och istället öka på de fördomar och attityder som 
människor har mot varandra från grupper som anses vara ett ”dem” snarare än ett ”vi”. Allas lika 
värde borde premieras som ett viktigt inslag i politiken. Kollektiva beslut om att särbehandla 
individer till förmån för att diskriminera andra individer är inte den rätta vägen att gå i 
förhållande till alla individers rättigheter att betraktas unik. Individens rätt till jämlikhet får inte bli 
en kollektiv affär.  
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Sammanfattning 
Titel: Individens rätt till jämlikhet – en kollektiv affär?  

En ideologikritisk studie av debatten om positiv särbehandling i Sverige 

 
Tanken om ett jämlikt samhälle där alla värderas lika debatteras i samband med politiken positiv 
särbehandling och särskilda åtgärder, som ett led i att förebygga diskriminering och främja etnisk 
mångfald. Positiv särbehandling är en metod som diskuteras för att kompensera för tidigare och 
nuvarande orättvisor och diskriminering. Meningsutbytena och diskussionerna ger uttryck för en 
rad grundläggande frågeställningar som beskriver hur samhällsmedborgare i ett samhälle bör vara 
representerade samt vari ett gott samhälle består i form av jämlika villkor. 
 

     
 
Syftet med magisteruppsatsen är att identifiera motsättningar och samband i hur begreppet 
positiv särbehandling framställs i den svenska debatten. Genom en ideologikritisk analys studeras 
de värden som konstituerar positiv särbehandling, varvid etnicitet som social kategori är av vikt 
för studien. Termen ideologi bildar en samlingsbeteckning för idéer, värderingar, åsikter och 
föreställningar kring företeelser eller handlingar. Dock bör poängteras att ideologikritiken 
anpassas till varje enskild studie utifrån de metodologiska och teoretiska ansatser som görs. 
Denna magisteruppsats rör sig tätt mellan teori och metod, och behandlar frågor om 
representativitet, jämlikhet, individuella kontra kollektiva rättigheter, lika värde och möjligheter 
samt diskriminering. Inom ideologikritiken råder tanken om att allt inte är automatiskt givet eller 
synligt för oss. I ideologikritiken är de bakomliggande strukturerna, dvs. det latenta i politiken 
positiv särbehandling, grunden för ideologin och även för magisteruppsatsen. 
 

     
 
Magisteruppsatsen baseras på textanalys med ideologikritisk analys. I och med att debatten om 
positiv särbehandling fortfarande är aktuell är det empiriska materialet för analysen avgränsad till 
arenan som rör den svenska arbetsmarknaden och etnicitet som social kategori. De texter det 
empiriska materialet utgår från är riksdagsprotokoll utarbetade under åren 2000-2005 samt från 
massmediala texter insamlade i databaserna Mediearkivet och Presstext under samma tidsperiod. 
Eftersom fokus härrör till den politiska arenan snarare än aktörernas enskilda utsagor, är de 
stämningar och åsikter som utgår från den politiska arenan av vikt och finns representerade i det 
empiriska materialet. Gemensamt för materialet är att den knyter an till politiken positiv 
särbehandling på så sätt att debatten förs inom ramen för Sverige kring begreppen etnicitet och 
arbetsmarknad. Utvalt empiriskt material utgår snarare från debattens kärna än från vilken aktör 
som avspeglas i analysen. Vad som skildras och senare analyseras är ett urval av exempel och 
förklaringar.  
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I analysen framkommer att begreppet positiv särbehandling utgörs av en komplexitet i och med 
att många värden och teman ingår i begreppet. Teman som positiv särbehandling rör sig kring 
handlar övergripande om människors lika värde, individuella kontra kollektiva rättigheter, formell 
respektive reell jämlikhet, mångkulturellt samhälle, merit- och kompetensgrunder, gemensamma 
och konfliktfyllda värden i förhållande till område, målgrupp och aktör samt arbete med 
attitydförändring. I och med att en ideologikritisk studie även omfattar studiens valda teorier, ses 
avsnitten Representativitet i ett demokratiskt samhälle, Likvärdighets- och särartspolitik, Etnicitet som social 
kategori, Identitet och identifikation samt Diskriminering som analytiska verktyg. I analysen uppstår ett 
spänningsförhållande mellan individuella och kollektiva rättigheter i förhållande till formell och 
reell jämlikhet. Detta spänningsförhållande innebär att individens rättigheter får lämna företräde 
åt kollektiva beslut genom att utpeka individer och grupper som senare ska komma ifråga om att 
särbehandlas. För att hamna i ett stadium där positiv särbehandling upphäver diskriminering 
finns en vilja till att urskilja de som är diskriminerade genom att utpeka dem som positivt ska 
särbehandlas, och på så sätt utsätta dessa individer eller grupper för en omvänd diskriminering. 
Magisteruppsatsen resonerar kring om positiv särbehandling är i farozonen för att mynna ut i en 
ytlig symbolpolitik. 
 

     
 
Främjande av etnisk mångfald hävdas i denna studie vara av central vikt oavsett om den starka 
eller svaga varianten av metoden kommer till tals. Den starka varianten härleds till kvotering, 
vilket innebär att underrepresenterade grupper får företräde till befattningar inom 
arbetsmarknadens områden. Den svaga varianten bottnar i riktade åtgärder, där åtgärderna syftar 
till att på individnivå aktivt försöka öka minoriteters kunskaper om exempelvis sökande av jobb 
eller andra antagningsprocesser. I studien hävdas att positiv särbehandling är en politik som 
grundas på kollektiva rättigheter. Individens rätt till jämlikhet får inte bli en kollektiv affär.  
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