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Titel  

Positiv särbehandling – en diskursanalys av den politiska debatten rörande åtgärder för att motverka diskriminering 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där frågor kring genus och etnicitet ligger i fokus. Därigenom har 
problem uppmärksammats, så som diskriminering, utanförskap och segregation. Genom att kvinnors underordning 
och invandrares utanförskap framhävs, har politiska riktningar börjat diskutera olika lösningar. Positiv särbehandling 
är en form av åtgärdsprogram som ansvariga inom olika samhällsarenor kan ta hjälp av för att utjämna löner och 
inflytande mellan kvinnor och män, invandrare och svenskar. I denna rapport har jag gjort en komparativ 
diskursanalys av vänsterpartiets respektive folkpartiets syn på positiv särbehandling som idé och metod. Folkpartiet 
menar att positiv särbehandling inte nödvändigtvis är så positiv då det bygger på samma principer som negativ 
särbehandling vilken resulterar i diskriminering och utanförskap. Vänsterpartiet däremot ser positiv särbehandling 
som en möjlig eller till och med nödvändig strategi för att kunna uppnå jämställdhet och jämlikhet på bland annat 
arbetsplatser och universitet. I diskussionen har jag tagit hjälp av teorier som behandlar positiv särbehandling.  
 
 
 
Nyckelord 

Positiv särbehandling, kvotering, diskriminering, etnicitet och genus, politik, språk och makt, könsmaktsordning och 
strukturer, jämställdhet och mångfald.   
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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Kristin Zeiler, som varit ett stort stöd under hela 
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Inledning 
Mångkultur och mångfald är begrepp som vi i Sverige hör eller läser om nästan dagligen. 
Mångkultur är ett brett begrepp som inbegriper mycket mer än bara språklig eller etnisk 
mångfald. Grupper vars identiteter bygger på regionala aspekter, kön, sexuell läggning med mera 
ryms även de i begreppet mångkultur.1 Ofta utgör dessa grupper minoriteter i samhällen där 
andra grupper såsom svenska män i ”sina bästa år” innehar en hegemonisk2 maktställning. Denna 
problematik ligger till grund för en intensiv debatt rörande hur politiken i det mångkulturella 
samhället ska utformas. Det kan exempelvis tyckas grundläggande att alla människor i ett 
samhälle ska vara lika inför lagen, något som tyvärr kan sägas vara ett relativt nytt historiskt 
fenomen. Jämställdhetsfrågor har uppmärksammats och debatterats sedan 1970-talet och det var 
mot slutet av samma årtionde som ursprunget till en jämställdhetslag började utarbetas. Syftet 
med denna är att utjämna skillnader mellan män och kvinnor i fråga om rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet.3 I Sverige har vi idag också en lag mot etnisk diskriminering på grundval 
av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, eller trosbekännelse. Denna lag trädde dock inte i 
kraft förrän 1994 vilket innebär att etnisk diskriminering juridiskt sett har en relativt kort historia i 
Sverige. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) är en annan statlig myndighet som ska 
verka för etnisk rättvisa. Dessvärre lyckades ingen av dessa instanser åstadkomma några direkta 
och konkreta förbättringar förrän lagen skärptes år 1999.4 Detta visar tydligt att vi i Sverige länge 
levt i ett samhällssystem som lagt stor vikt vid könsroller och kulturella skillnader och att dessa 
har kategoriserat in kvinnor och individer med utländsk bakgrund i underordnande 
grupptillhörigheter. Inte förrän nyligen verkar det ha gått upp ett ljus om att det är svenska män 
som faktiskt innehar hegemonisk maktställning och att det är denna grupp som utgör normen för 
hela samhällssystemet.  
 
Trots att mångkultur är ett etablerat och erkänt begrepp i dagens Sverige, eller kanske just på 
grund därav, har svenska politiker nu många svåra frågor att brottas med. Segregationen är stor, 
både på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom högskolor och andra stora samhällsarenor. 
Den korta historik som debatten kring jämställdhet, mångfald och diskriminering på grund av 
kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp med mera faktiskt har, bidrar till att inga drastiska 
åtgärder ännu fått genomslag, varken hos Sveriges riksdag eller ute bland landets medborgare. 
Någon form av mer eller mindre aktiva åtgärder anses dock nödvändiga för att få bukt med 
problemen med diskriminering av minoritetsgrupper5. Exempel på de föreslagna åtgärder som 
                                                 
1 Roth, Hans Ingvar, Den särskiljande politiken (Lund, 2001) s. 7 
2 Antonio Gramsci’s definition; hegemoni är benämningen på ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte 
utmanas, trots att en samhällsklass är underordnad en annan. Se Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise, 
Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) för närmare förklaring av begreppet.  
3 Lundström, Mats, Jämställdhet eller sexistisk rättvisa? (Stockholm, 1996) s. 22f 
4 De los Reyes, Paulina & Wingborg, Mats, Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, (Norrköping, 2002) s.48 
5 Även kvinnor räknas ofta in i kategorin minoritetsgrupper när det rör diskriminering, så även här.  



 2

diskuterats inom politiken är positiv särbehandling och kvotering, vilka på olika sätt kan ge stöd 
åt diskriminerade grupper. Även efter att lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet skärptes år 
1999 finns det ingen lagfäst särbehandling på etnisk grund.6 Vidare i detta projektarbete kommer 
positiv särbehandling att analyseras som åtgärd i tanke och praktik utifrån ett partipolitiskt 
perspektiv.   

Disposition 
Till att börja med presenteras projektarbetets syfte, och de frågeställningar som kommer att ligga 
till grund för att besvara detta. De avgränsningar klargörs, som varit nödvändiga för att kunna 
precisera syfte och frågeställningar och för att analysen ska få mer djup vilket ger den möjlighet 
att bli mer intressant.  
 
Därefter presenteras diskursteori och kritiskt diskursanalys som teori och metod, och 
avgränsningar och analysverktyg som rör detta. Utöver diskursanalys kommer jag även att 
presentera ett mindre antal teorier som diskuterar positiv särbehandling i teori och praktik. Dessa 
har valts utifrån målet att besvara studiens syfte och frågeställningar. Direkt därefter följer en 
beskrivning av de texter och dokument som utgör uppsatsens empiriska material. Sambandet 
mellan syfte/frågeställningar, teori och empiri är avgörande och målet måste hela tiden vara att se 
till att dessa tillsammans utgör en konkret och självklar konsensus. I detta avsnitt finns även en 
kortare reflektion kring etiska aspekter. Denna berör rollen som forskare och förhållandet till det 
material som använts. Analysen av empiriskt material utgör en övervägande del i denna studie. 
Däri gör jag samtidigt en presentation och komparation av empirin. Analysen leder slutligen fram 
till en diskussion där slutsatser, oklarheter och svårigheter kommer att presenteras och 
teoretiseras. 

Syfte 
Detta projektarbete har som syfte att analysera den politiska debatten kring positiv särbehandling, 
vad gäller etnicitet såväl som genuspolitik, så som den uttrycks i partipolitiska diskussioner hos 
folkpartiet och vänsterpartiet. Det kommer att föreligga en jämförande studie mellan dessa två 
partier för att tydliggöra skillnader och likheter i hur respektive parti har valt att fokusera på 
positiv särbehandling som metod för att motverka diskriminering utifrån genus och etnicitet i 
samhället.  

Frågeställningar 
För att få en mer tillgänglig och överskådlig bild av vad syftet innebär och hur det ska kunna 
besvaras kommer jag här att presentera ett mindre antal frågeställningar. Dessa ska tillsammans 
utgöra en mall för vad som förväntas komma fram under analysdelen och därmed besvara syftet. 
                                                 
6 Borevi, Karin, ”Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, 
Erik & Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 125f 
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Dock kommer även dessa frågeställningar att ha en relativt bred ingång för att analysen av 
empirin inte ska vara alltför avskalad och inriktad redan från början, då andra intressanta ämnen 
och frågor lätt förbigås.  
 

• Vilka språkliga strategier används i den politiska debatten för att påverka och övertyga 
läsaren?  

• Hur har respektive parti valt att fokusera på positiv särbehandling som metod?  
• Vilken ”verklighet” tar partierna avstamp från i särbehandlingsdebatten?  

 

Avgränsningar 
Positiv särbehandling är ett åtgärdsprojekt inom flera länder, men då ländernas politiska historia 
skiljer sig åt och positiv särbehandling funnits med på agendan inom olika områden och under 
olika lång tid beroende på vilket land som studeras, blev det nödvändigt att välja ett land. 
Eftersom det var den mediala och politiska debatten kring positiv särbehandling i Sverige som 
från början väckte mitt intresse för ämnet, föll valet på Sverige. Dessutom är debatten kring 
positiv särbehandling som metod för att motarbeta diskriminering på grund av etnicitet, och i viss 
mån även genus, relativt ny här i Sverige. Det förefaller därför intressant att titta på hur den 
politiska diskussionen ser ut här och nu. En annan avgränsning föll därför naturligt på att se hur 
positiv särbehandling diskuteras idag och inte historiskt sett. Mer precist innebär ”idag” att jag 
kommer att fokusera på hur debatten kring positiv särbehandling har sett ut efter 1999 fram till 
idag. Detta känns som en rimlig avgränsning tidsmässigt samtidigt som fokus då ligger på att visa 
hur debatten har följt efter att lagen mot etnisk diskriminering skärptes 1999.  
 
Ytterligare en avgränsning som föreföll nödvändig var att välja ut två partier ur den svenska 
politiken för granskning då det skulle bli ett alltför ytligt och stort arbete att titta på alla 
riksdagspartier. Först föll valet på folkpartiet då jag läste att liberalismen har varit den främsta 
inspirationskällan till kravet på kvinnors jämställdhet med män och att jämställdhetspolitiken i 
Sverige främst har drivits av folkpartiet.7 Valet föll därefter på vänsterpartiet då det är mer 
givande att göra en jämförande analys med ett parti som kan representera en motpart i många 
frågor. Vänsterpartiet är dessutom väldigt aktivt i jämställdhetspolitik och feministiska debatter, 
men även i frågor om diskriminering mot andra grupper i samhället.  

Teori och Metod  

Diskursanalys 
I detta projektarbete är diskursanalys den metod/teori som är lämpligast som hjälpmedel för att 
analysera empiriskt material. Diskursanalys är en vetenskaps- och samhällsteori men samtidigt en 
                                                 
7 Lundström, (Stockholm, 1996) s. 22 
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metod med vars redskap man kan analysera diskursiva mönster. Diskursanalys förordnar en 
inriktning på frågor om makt och identitet, samtidigt som betydelsen av samhälleliga aktörer 
tonas ner. Den är inte heller en ren textanalys då den även fokuserar på sociala praktiker.8  
 
Till att börja med underlättar det att bestämma betydelsen av diskursbegreppet. Enligt Marianne 
Winther Jorgensen och Louise Phillips innebär diskurs i regel en idé om att språket är strukturerat 
i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Exempel på 
sociala domäner kan vara ”politisk diskurs” eller ”medicinsk diskurs”. Diskurs brukar förenklat 
sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.9 Människors sätt att tala på avspeglar 
inte neutralt vår omvärld, sociala relationer och våra identiteter utan spelar en aktiv roll i 
skapandet och förändringen av dem.10 För att ytterligare förtydliga diskursanalys som teori och 
metod hänvisas också till författaren Ann-Sofie Bakshi som skriver att diskursanalys är ett 
teoretiskt ramverk som först och främst anger ett grundläggande epistemologiskt och ontologiskt 
perspektiv på språkets roll i konstruktionen av den sociala verkligheten. Denna bygger på 
antaganden om att våra verklighetsuppfattningar konstrueras socialt.11 Det innebär att syftet med 
analysen inte är att finna sanningar, utan snarare att hitta olika sätt att se på och utgå ifrån 
verkligheten.   

Inriktningar inom diskursanalysen 
Winther Jorgensen och Phillips presenterar två för denna studie relevanta inriktningar, nämligen 
kritisk diskursanalys och Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Tanken är att dessa 
kompletterar varandra och ger ett bredare underlag av analysverktyg. Enligt Laclaus och Mouffes 
diskursteori är en diskurs en fixering av betydelser inom en viss domän, men de menar också att 
en betydelse aldrig kan bli helt dominerande utan att det alltid finns motstridigheter och andra 
diskurser som utmanar vilket innebär att diskurser alltid utvecklas i förhållande till varandra. 
Dock är det nödvändigt med en viss grad av beständiga strukturer och diskursiv kontinuitet för 
att skapa ordning. Det är på så sätt ”sanningar” skapas som är mer eller mindre allmängiltiga i 
samhället.12  
 
Diskursteorin introducerar en rad teoretiska begrepp varav några jag har stor användning för i 
analysen. Att söka efter nodalpunkter, vilket är ett privilegierat tecken kring vilket de andra 
tecknen i en diskurs ordnas och får sin betydelse, var en bra ingång i respektive partiers diskurs 
för att finna skillnader och likheter i grundläggande politiska antaganden. I analysen fann jag 
också många exempel på element, vilket innebär tecken i en diskurs som är mångtydiga och 
                                                 
8 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, Bergström Göran & Boréus 
Kristina (red.) (Lund, 2005) s. 306 ff.  
9 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) s. 7 
10 ibid. s. 7 
11 Bakshi, Ann-Sofie, Tilltro och misstanke (Linköping, 2000) s. 47 
12 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemony and socialist strategy, (London, 2001)  
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därför ännu ej fått en bestämd betydelse. De element som i särskilt hög grad är öppna för 
tillskrivning av olika betydelser mellan olika diskurser kallas flytande signifikanter. Utifrån de 
diskurser jag funnit i det empiriska material var det givande att inte bara ägna sig åt dess innehåll 
utan även vad en viss diskurs utesluter, dvs. dess diskursiva fält.13 I en komparativ analys blir det 
ofta extra tydligt hur dikurser ofta utesluter varandra och dess innehåll och på så sätt blir likheter 
och skillnader mellan partiernas olika diskurser ännu tydligare. Med hjälp av dessa analysverktyg 
har jag gjort en komparativ diskursanalys på motioner och partiprogram från vänsterpartiet 
respektive folkpartiet. Genom en komparativ analys framstår antagonismer mellan diskurser 
tydligare. Antagonism, som är ännu ett viktigt begrepp inom diskursteorin, innebär motsättningar 
mellan olika diskurser. Begrepp som ”demokrati” är ett exempel på en antagonism då det alltid är 
föremål för betydelsekrig.14  
 
Det är lämpligt att det hos Laclaus och Mouffe är de politiska processerna som är viktigast, att 
politiken har företräde. De menar att det är de politiska artikulationerna som avgör hur vi handlar 
och tänker och därmed hur vi skapar samhället och att politik innebär att forma samhället på ett 
bestämt sätt. De menar också att gruppidentiteter och gruppbildning är politiskt. Det är mycket 
intressant för denna studie anser jag, då det handlar specifikt om två grupper, nämligen kvinnor 
och etniska minoriteter i Sverige. Båda dessa grupper är väldigt heterogena och deras 
gruppidentiteter är svåra att bestämma, men de diskuteras ändå frekvent som två specifika 
grupper när det gäller diskriminering. Innebär det att alla kvinnor och alla människor i Sverige 
med utländskt påbrå kommer ha tillträde till åtgärdsprogram såsom positiv särbehandling, även 
de som inte anser sig vara diskriminerade?15  
 
Den kritiska diskursanalysen representeras främst av Fairclough och tillhandahåller fler praktiska 
analysverktyg än diskursteorin. Intressant med kritisk diskursanalys är dess nära koppling till 
maktbegrepp och maktordningar, då dess förespråkare menar att det språkliga mönstret just 
sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla vilket är en form av makt. Foucault menar att när 
diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer 
som sammantaget kan kallas för utestängningsmekanismer. Exempel på 
utestängningsmekanismer kan vara allt från att direkt förbjuda något till att mer indirekt skapa 
föreställningar om begrepp eller företeelser genom att inom en diskurs tala om något som sjukt, 
traditionellt, eller helt enkelt rätt eller fel. På detta sätt skapas sanningar och normer inom 
diskurser, vilka utövar makt över de människor som de kommer i kontakt med. Begreppet 
antagonism är väldigt aktuellt även inom kritisk diskursanalys. Foucault lägger i sin redogörelse av 
diskurser betoningen på deras sammanhållenhet och gemensamhet, snarare än motsättningar. 

                                                 
13 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 33 ff. 
14 ibid. s. 54 f. 
15 ibid. s. 41ff.  
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Antagonism är alltså enligt Foucault något som förekommer mellan, snarare än inom diskurser.16 
De analysverktyg som Fairclough tillhandahåller är mer än andra klart lingvistiska. Det mest 
relevanta verktyget för min analys är modalitet, vilket används för att avgöra talarens grad av 
instämmande i en sats och hur talaren förbinds med sitt påstående. Ett exempel på modalitet är 
sanning, och innebär att en sats framställs som otvivelaktigt sann i sitt sammanhang. Utifrån 
andra modaliteter kan mer eller mindre grad av säkerhet eller medhåll i ett påstående granskas. 
Verktygens mer lingvistiska drag märks även då man kan titta på betydelsen av metaforer, ordval 
och grammatik.17 Inom kritisk diskursanalys definieras politik som en kamp mellan olika grupper 
om väsentliga värden. Varje politisk diskurs skapar på så sätt ett ”vi och de” – förhållande. ”Vi” 
som har samma uppfattning och ”de” som har en annan världsbild eller sanning. Dessa 
gruppidentiteter inom en diskurs är dock något konstruerat och instabilt. En grupp anses ej 
kunna uppnå en enhetlig identitet.18  

Teoretisk reflektion 
Utöver diskursteori och kritisk diskursanalys som teori presenteras här ytterligare ett mindre antal 
teorier vilka ligger till grund för en diskussion av slutsatser från analysen. Den forskning som 
direkt berör positiv särbehandling i Sverige är tyvärr är inte så omfattande och den som finns 
riktar sig främst till jämställdhetspolitik.19 Istället debatteras frågan ofta ur ett amerikanskt 
perspektiv där särbehandling och mångfald har en längre och till stora delar mer problematisk 
historia. De svenska författare som skrivit om positiv särbehandling i USA har ofta en bred 
ingång till ämnet och har presenterat övergripande teorier, vilka i viss mån kan gälla även för 
Sverige. Därför har även delar av denna litteratur och forskning kunnat ligga till grund för mina 
teorier och diskussion.  
 
Charles Taylor redogör, i boken Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, för hur olika 
former av diskriminering påverkar individen och gruppen. Tesen som Taylor presenterar säger att 
människors identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaron därav och ofta miss-
kännande så att en person eller grupp av människor kan lida verklig skada, om människorna eller 
samhället runt omkring dem återspeglar en inskränkt eller förnedrande bild av dem.20 Taylor 
presenterar två typer av politik som kommer i konflikt med varandra, men som båda bygger på 
föreställningen om lika respekt. Den första, särartspolitiken, menar att var och en ska erkännas 
utifrån sin unika identitet genom att särarten måste understödjas och erkännas. Det innebär att 
olikheter mellan grupper och individer lyfts fram. Värdepolitiken menar däremot att regler och 
                                                 
16 Bergström, Göran & Boréus, Kristina , ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina (red.) (Lund, 2005) s. 311ff. 
17 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 87ff. 
18 Bergström, Göran & Boréus, Kristina , ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina (red.) (Lund, 2005) s. 320 
19 Roth, (Lund, 2001) s. 22 
20 Taylor, Charles, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg, 1999) s. 37f 
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andra förutsättningar ska vara lika överallt och för alla, och att principen om lika respekt kräver 
att vi behandlar människor på ett särartsblint sätt. Kritik mot särartspolitiken är att den kränker 
principen om icke-diskriminering genom att förespråka särbehandling av minoriteter och 
historiskt sett diskriminerade grupper. Värdepolitiken kritiseras å andra sidan för att tvinga in 
människor i en enhetlig form som ej gör dem rättvisa och där inte alla vill eller kan passa in.21 
Taylor ger här en tydlig bild av två sätt att se på särartspolitik som skiljer sig helt åt. Dessa två kan 
vara väldigt användbara och lättillgängliga i en jämförelse med vänsterpartiet och folkpartiets 
inställning till särartspolitiken i stort. Vad jag med hjälp av Taylors tes vill lyfta fram är en 
jämförelse av särartspolitik och värdepolitik och om den går att applicera på vänsterpartiet och 
folkpartiet. Centralt är skillnaden mellan lika behandling och lika värde/respekt, och likaså en 
definition av diskriminering.  
 
Thomas Gür är författare till boken Positiv särbehandling är också diskriminering, och som man kan 
ana av titeln är Gür inte en stor anhängare av positiv särbehandling. Han menar att ett främjande 
av metoden i sin tur urholkar grundpremisserna för diskrimineringslagstiftningen, eftersom någon 
grupp eller minoritet nästan alltid blir negativt särbehandlad då en annan grupp särbehandlas 
positivt. Detta kan enligt Gür inte sägas leda till likabehandling utan snarare omvänd 
diskriminering.22 Denna teori lägger fokus på begreppet diskriminering och kan i analysen 
förtydliga skillnaden mellan positiv och negativ särbehandling och hur partierna skiljer sig åt i sin 
tolkning av särbehandling som en form av omvänd diskriminering.  
 

Erik Åsard presenterar en intressant tes i boken Positiv särbehandling i Sverige och USA, nämligen att 
det har utvecklats två huvudsakliga typer av positiv särbehandling. Den ena, svagare formen av 
positiv särbehandling, går i stora drag ut på att avskaffa diskriminering genom metoder som 
exempelvis riktad annonsering till minoritetsgrupper, särskilda stipendier till tidigare förfördelade 
grupper och liknande. Denna form av positiv särbehandling betonar främst vikten av lika 
möjligheter och ser endast till individens kvalifikationer. Den andra, och starkare formen av 
positiv särbehandling, innebär mer direkta och konkreta åtgärder. Här ska genus och etnicitet 
vägas in i rekryteringar till arbeten och skolor redan från början. Vikten läggs här vid att framhäva 
värdet av lika resultat vilket innebär att arbetsgivare ska sätta upp mål för jämställdhet och 
mångfald och genom aktiva metoder som t.ex. kvotering bryta diskriminerande strukturer. Kravet 
ligger då på att uppnå ett rättvist resultat snarare än omsorgen om en rättvis procedur.23 Mer 
konkret skiljer alltså Åsard på positiv särbehandling som dels en politik som främst ämnar stödja 
och uppmuntra diskriminerade eller underrepresenterade grupper i samhället. Dels en politik som 
genom lagar och regler ger direkta förmåner åt liknande grupper, genom exempelvis kvotering på 

                                                 
21 Taylor, (Göteborg, 1999) s. 45ff.  
22 Gür, Thomas, Positiv särbehandling är också diskriminering, (Stockholm, 1998) s. 13f. 
23 Åsard, Erik, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, Erik och 
Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 15 
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arbetsmarknaden. Åsard menar att det är viktigt att skilja dessa former av särbehandlingspolitik 
åt. 24 Syftet med denna tes är att lyfta fram skillnaden mellan politik som syftar till lika resultat och 
politik som framhäver lika möjligheter, och att överföra detta på vänsterpartiet och folkpartiet.   
 
Hans Ingvar Roth skriver i boken Den särskiljande politiken om målgrupper och att det måste göras 
en åtskillnad mellan de fall då särbehandlingspolitik är riktad gentemot individuella medlemmar 
av en grupp och när politiken gäller gruppen som helhet. Roth säger också att positiv 
särbehandling ofta gäller just enskilda individer som i kraft av sina medlemskap i olika grupper 
ska få bättre möjligheter att erhålla bestämda förmåner, exempelvis kvalificerade arbeten. Men 
indirekt riktar sig särbehandlingsprogrammen också till hela grupper då man kan anta att 
framgången hos vissa av medlemmarna i en grupp kan skapa incitament hos övriga 
gruppmedlemmar att försöka ta sig in i olika arbetssektorer.25 Roth’s teori får ligga till grund för 
en åtskillnad mellan individ- och grupptänkande och framhäver partiernas inställning till 
vem/vilka som idag diskrimineras men även på vilket plan problemet ska lösas.  

 
Empiriskt material 
Valet av empiri görs utifrån kravet att materialet måste ha relevans för syftet. Då syftet är att 
analysera den politiska debatten kring positiv särbehandling i Sverige, kommer det empiriska 
materialet bestå av partipolitiska dokument. Dessa finns att läsa på partiernas hemsidor, eller kan 
åtminstone länkas därifrån. Dokumenten består främst av motioner till riksdagen där partierna 
beskriver sina idéer och förslag kring frågor rörande positiv särbehandling, men även 
debattinlägg, rikdagstal och rapporter där frågor och svar i ämnet tas upp. Vissa texter är direkt 
kopplade till positiv särbehandling medan andra har en vagare länk till ämnet och bara kortfattat 
nämner just positiv särbehandling som metod och idé. Det viktigaste är inte att begreppet står 
med i varje stycke i de texter som används. Materialet ska däremot ligga till grund för en 
diskussion, beröra samma diskurs, förklara omständigheter kring begreppets framväxt och 
partiets inställning kring frågan och liknande.  
 
De sökord som användes vid urval av empiriskt material var i första hand ”positiv särbehandling” 
och ”positiv likabehandling”.  Men då dessa sökord inte gav den kvantitet av material som jag 
önskade, tog jag hjälp av nyckelord i det material jag redan fått fram. Sökningen utvidgades då 
med begreppen ”kvotering”, ”mångfaldsplan”, ”jämställdhetsplan”, ”etnisk diskriminering” och 
”särbehandling”. Jag ansåg dessa begrepp vara tillräckligt näraliggande och relevanta i förhållande 
till positiv särbehandling. Detta resulterade i 18 empiriska texter från vänsterpartiet och 20 texter 
från folkpartiet.  

                                                 
24 Åsard, Erik, Runblom, Harald & Lindahl, Folke, ”Särbehandlingspolitikens utveckling, utfall och utmaningar i 
Sverige och USA” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, Erik & Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 
323f 
25 Roth, (Lund, 2001) s. 53 f.  
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Etiska reflektioner 

Etik är alltid en viktig aspekt att reflektera över inför och under ett forskningsprojekt. De 
forskningsetiska principer som vanligtvis används inom samhällsvetenskap och humaniora 
innehåller dock inga riktlinjer som är adekvata för den forskning som ligger till grund för denna 
studie. Empirin bygger i detta fall inte på intervjuer, observationer eller någon annan form av 
direktkontakt med människor. De dokument som utgör empiriskt material är offentliga och på 
alla sätt tillgängliga för allmänheten och innehåller därför ingen konfidentiell information och kan 
ej kopplas till personer som är omedvetna om dokumenten och dess innehåll. Därför har inte 
några större etiska överväganden ansetts nödvändiga inför detta projektarbete. Det är dock alltid 
viktigt att vara noggrann med källhänvisningar, för att varken lura läsaren eller påstå att källan 
utlämnat annan information än vad som är riktig. Det är även nödvändigt att behandla sitt 
material med respekt och att vara uppmärksam på var information hämtas, så att källorna är 
legitima och tillförlitliga. Det kan också vara bra att försäkra sig om att de dokument som 
används verkligen är offentliga och kan användas i detta syfte.26

 

                                                 
26 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf (060125) 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Analys 
Innan jag går in på den komparativa analysen mellan vänsterpartiet och folkpartiet skulle jag kort 
vilja presentera de två partierna. I de rapporter och riksdagsmotioner jag har tagit del av 
presenterar vänsterpartiet en bild av ett samhälle med mycket orättvisor och stark snedfördelning 
av rättigheter och makt, samt stor segregation på arbets- och bostadsmarknader. De ser stora 
klyftor mellan olika grupper och menar att aktiva åtgärder måste vidtas för att minska 
ojämlikheten mellan kvinnor och män, svenskar och invandrare. Fokus ligger hela tiden på 
gruppen och de diskriminerande strukturer som upprätthåller ojämlika villkor. Följaktligen anser 
de att problem som råder på gruppnivå även ska lösas där. Folkpartiet beskriver i sina texter en 
värld där individer ständigt diskrimineras och särbehandlas på grund av tillskrivna 
grupptillhörigheter och att denna trend måste brytas. För folkpartiet innebär makt en möjlighet 
och frihet för individen att själv staka ut sitt liv, men makt innebär också ett ansvar. Den politik 
som folkpartiet förespråkar är den som stöder och hjälper sina medborgare framåt, men som inte 
tar ifrån dem ansvaret för egna val och handlingar. De menar att det är farligt att se medborgare 
som grupper och att det, trots goda syften och mål, lätt kan leda till negativa konsekvenser för 
andra grupper. Att ställa en grupp framför en annan är alltid diskriminerande och negativt 
särbehandlande, menar folkpartiet, även om tanken från början är god.  
 
Utifrån denna bakgrund och partiernas vidare ställningstagande i frågor som rör positiv 
särbehandling har jag delat upp denna analys i några större underrubriker. Först presenteras 
partiernas mer övergripande verklighetsbilder och hur de försöker få läsaren att ta till sig just 
deras sanningar. Under nästa rubrik diskuteras begreppet makt ur olika perspektiv och vidare 
vem/vilka som ska inneha makten. Till sist leder detta in på en analys av partiernas mer uttalade 
inställning till positiv särbehandling, i teorin och praktiken.  

Argumentation och verkligheter 

I de diskurser jag tittat på presenteras en rad olika världsbilder. Vad som är verkligt eller sant 
skiftar mer eller mindre beroende på sammanhang. Båda partierna vill framhäva sina diskurser, 
där mycket beskrivs som sanningar eller verkligheter vilka inte behöver ifrågasättas utan redovisas 
för som allmän vetskap. För att förstärka bilden av den egna verkligheten som den sanna, 
medvetandegör båda partierna på flera ställen, i både sin presentation och argumentation även 
andra partier eller gruppers verklighetsbilder. Detta görs antagligen för att kunna föra fram 
motargument och visa på fördelarna med sin egen politik, genom att exempelvis ta ställning mot 
andra partiers verklighetsuppfattning. Vänsterpartiet talar någon gång om verkligheten som att 
det finns en ”rätt” version, men att den är föränderlig. Vid flera tillfällen presenteras världen som 
”en verklighet”, men som kan ses ur olika perspektiv. De skriver t.ex. om ”det verkliga samhällets 
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över- och underordning”27 och att ”Det är nödvändigt är att varje människa […] dagligen möter 
spegeln av hur världen faktiskt ser ut”.28 I och med att en ”faktisk” eller ”verklig” samhällsbild 
presenteras får jag som läsare en känsla av att det måste finnas en motsats. Alltså att det finns 
grupper som uppfattar världen på ett annat sätt, men att det inte är det rätta eller faktiska sättet. 
För ifall det enbart fanns ett sätt att betrakta världen på skulle det inte behöva omnämnas som 
mer verkligt eller faktiskt, då man i ett sådant påstående förväntar sig en fortsättning på vad det är 
mer verkligt än. Antingen det är omedvetet eller partierna bara indirekt beskriver situationen 
anser jag att de därigenom återigen klargör för läsaren att det inte finns enbart ett sätt att se på 
världen. Däremot finns det bara ett sätt som de anser vara nämnvärt eller riktigt. Deras inställning 
kan därför knappast sägas vara särskilt reflexiv, men jag antar att det samtidigt kan vara ett 
medvetet drag att presentera en obestridlig verklighet som underlättar för läsaren att ta till sig 
politiken och som lättare får väljarna att känna sig övertygade.  
 
Förutom de båda verklighetsbilder som partierna presenterar som självklara och sanna använder 
sig partierna av flera och liknande ”knep” för att väcka engagemang, skapa diskurs och visa på en 
viss världsbild, argumentera och övertyga. Folkpartiet skriver exempelvis: ”Och jag är helt säker 
på att folkpartiet har en överväldigande majoritet av det svenska folket bakom sig när man ställer 
detta tydliga krav…”29. Detta ser jag som ett sätt att skapa förtroende hos läsaren och även att 
övertyga genom att hänvisa till vad många andra anser. Båda partierna börjar många gånger 
påståenden med att det är ”lätt att konstatera”,  ”tydligt att se”, ”vi vet att..” och liknande, vilket 
kan vara ett sätt att frånta läsaren behovet av att ifrågasätta texten. Modaliteten är i detta fall 
sanning då talaren framställer något som sant, något som ej bör ifrågasättas. I andra fall stöder de 
sig ofta på obekräftad fakta då de kan skriva ”erfarenhet visar att” eller ”studier har visat” utan att 
hänvisa till någon särskilt studie, författare eller på något annat sätt redogöra för var 
faktakunskaper är tagna ifrån.30 Eftersom detta förekommer så pass ofta och regelbundet i 
texterna är jag övertygad om att detta är medvetna strategier för att ge trovärdighet åt texten och 
visa att det är mer än värderingar och åsikter som ligger bakom exempelvis en motion. Partierna 
är nämligen även måna om att visa på hur verklighetsförankrade de är och att de gärna tar del av 
vetenskaplig forskning eller oberoende parters analyser och åsikter för att komma fram till de 
politiska beslut som bäst gynnar folket. Något anmärkningsvärt, men som inte är särskilt 
förvånande, är att jag inte i någon empirisk text fann underlag, fakta eller forskning som 
ifrågasatte deras politiska ställningstaganden. Man kan därför anta att partierna har valt att bara ta 
fram och skriva om underlag som ger stöd åt deras egna åsikter.  
 

                                                 
27 http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/23056.cs (060315) 
28 http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_LagRatt/uploads/000003620/Rattovardighet.pdf (060315) 
29 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____25184.aspx (060316) 
30 Se exempel i empiriskt material  

http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/23056.cs
http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_LagRatt/uploads/000003620/Rattovardighet.pdf
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____25184.aspx
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En annan språklig strategi blir synlig i exemplet, ”vi vet att…”, nämligen hur partierna skapar ett 
”vi” och därmed någon form av gemenskap. Jag uppfattar det ofta som oklart vem/vilka som 
ingår i detta ”vi”. Det kan vara flytande mellan exempelvis ”vi i partiet”, ”vi liberaler”, ”vi 
feminister” och ibland bara ”vi”.31 Detta ensamma ”vi” har jag fått uppfattningen att det 
innefattar alla som vill vara med och dela en viss förståelse eller åsikt. Detta ”vi” inbjuder till 
gemenskap och något att stå upp för, men är samtidigt ett uteslutande då det måste finnas en 
grupp motståndare eller uteslutna som bildar gruppen ”de”. Jag tycker mig kunna se även andra, 
mer eller mindre medvetna, metoder på vilka partierna skriver för att skapa ”vi” eller för att ta 
avstånd från åsikter, förhållningssätt och andra partiers ”verklighetsbilder”. Genom att skriva 
påståenden såsom ”den liberala jämställdhetspolitiken” och ”separatistisk vänsterfeminism” 
tillskriver de sitt eget eller något annat parti ett visst element och antyder då samtidigt att dessa är 
antagonister. Denna tolkning stämmer överens med den kritiska diskursanalysen då olika grupper, 
i detta fall partier, kämpar om väsentliga värden och därmed skapar ett vi och ett de. De antyder 
alltså att det finns ett jämställdhetsbegrepp eller en form av feminism som kan tillskrivas ett visst 
parti och som tar avstånd från andra partiers inställning till samma begrepp. Då de ändå väljer att 
använda sig av dessa vida eller allmängiltiga begrepp antar jag att det finns en kärnpunkt som är 
någorlunda universell och som utgör en nodalpunkt i de flesta politiska diskurser idag, men att 
det finns olika tolkningar eller särdrag i vissa, mer specifika frågor. Exempelvis att det finns en 
grund för vad begreppet jämställdhet innebär och vissa grundläggande antaganden som är 
allmängiltiga, men att det samtidigt utanför kärnan finns många olika tolkningar av begreppet och 
åsikter om hur jämställdhet bäst uppnås.  

Olika perspektiv på maktbegreppet  
Makt är ett centralt begrepp i både vänsterpartiets och folkpartiets diskurser kring 
särbehandlingspolitik. Dock skiljer sig både utgångspunkten och målet med makten åt. Begrepp 
som ”könsmaktordning”, ”könsmaktperspektiv” och ”patriarkal maktutövning” är ständigt 
återkommande och utgör därför nodalpunkter i vänsterpartiets maktdiskurs och kopplas samman 
med negativa premisser som ojämlika villkor, ”kvinnors underordning” och ”männens 
överordning”.32 Begreppen antyder att det är männen som har för mycket makt och att 
kvinnorna har för lite, vilket innebär att den ojämlika maktfördelningen får ansvar och skuld för 
de strukturer som styr över- och underordning. Även fast vänsterpartiet är tydligt i sin inställning 
till makt och att det är männen som är överordnade kvinnor, förblir männens roll förvånansvärt 
passiv då de inte blir direkt ansvariga eller skyldiga att lämna ifrån sig en del av makten. I citatet; 
”Vänsterpartiet menar att det nu är dags att på allvar ifrågasätta de maktens privilegier som i dag 
upprätthåller invandrade kvinnors och mäns utestängning och underordning…”33, blir det väldigt 
påtagligt hur makten som begrepp även blir en aktör som aktivt upprätthåller negativa strukturer. 

                                                 
31 Se exempelvis; http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____22827.aspx, (060313) 
32 se företrädesvis; http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/23056.cs (060315) 
33 http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/28652.cs (060313) 

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____22827.aspx
http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/23056.cs
http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/28652.cs
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Makten avpersonifieras och det är inte de som innehar makten som utgör ett hot, utan makten i 
sig. Det finns dock några enstaka undantag i mitt empiriska material där män och kvinnor som 
grupper beskrivs som aktiva aktörer. Ett exempel är när maktstrukturer på arbetsplatser och vid 
rekrytering diskuteras, vänsterpartiet anser då att männen upprätthåller dessa strukturer genom 
att män väljer män. ”Det finns omfattande jämställdhetsforskning som visar att män väljer andra 
män när de anställer eller nominerar därför att det är vad de känner igen.” På ett annat ställe 
skriver vänsterpartiet att; ”kvinnor är mer aktiva än män i att bryta segregering”. 34 När jag ser 
dessa två påståenden bredvid varandra framstår det som att männen får rollen som upprätthållare 
av de negativa strukturerna, medan kvinnor får rollen som förändrare och skapare av nya, mer 
positiva strukturer. Detta innebär att oavsett om männen är aktiva eller passiva aktörer så gör de 
fel.  
 
Folkpartiets utgångspunkt i maktdiskursen är till skillnad från vänsterpartiet väldigt positiv. I 
citatet ”var och en ska ta makten över sitt eget liv och själv kunna forma sin framtid”35 anser jag 
att det blir tydligt hur folkpartiet framställer makt som en positiv faktor för individen och dess 
chans till förändring och inverkan på sitt eget liv och framtid. Detta citat lyfter även fram hur 
folkpartiet till skillnad mot vänsterpartiet ser makt som ett individens privilegier att själv ta ansvar 
för. De väljer också att skriva att individen ”ska ta” makten, inte att makt är något de tilldelas. 
Folkpartiet nämner på några ställen att ”jämställdhet handlar om makt – inte antal” och då menar 
de inte som vänsterpartiet att det är makten i sig som är ansvarig till upprätthållandet av negativa 
strukturer, utan att makten istället är lösningen och möjligheten att bryta dessa. Det är tydligt att 
folkpartiet tar avstånd från begrepp som patriarkal maktstruktur och könsmaktsordning då de 
menar på att dessa är gammeldags och inte leder till någon förändring.36 Genom 
utestängningsmekanismer skapar folkpartiet en föreställning om dessa begrepp, som något 
negativt och icke användbart. Däremot använder sig folkpartiet av ett annat begrepp, nämligen 
”struktur”, och jag skulle vilja undersöka hur dess innebörd skiljer sig och även liknar 
vänsterpartiets användning av begreppet könsmaktsordning. Detta förefaller intressant då jag 
utifrån mitt empiriska material har uppfattat även könsmaktsordningen som strukturer. I en 
motion om jämställdheten skriver vänsterpartiet exempelvis att de vill ”bryta de strukturer som 
hindrar människor från att ta makten över sina egna liv[…]” och att de därför vill ”genomföra en 
offensiv för att bryta de strukturer som underordnar kvinnor och överordnar männen.” På flera 
ställen framkommer sen att det är denna ”maktobalans mellan könen” som är ”den s.k. 
könsmaktsordningen”.37  

 

                                                 
34 http://www.vansterpartiet.se/PUB_IntegrFlykt/11212.cs (060313) 
35 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/DocumentListing____30635.aspx, faktablad 8/03 ”Integration” 
(060316) 
36 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=21320 (060316) 
37 http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/10232.cs (060315) 

http://www.vansterpartiet.se/PUB_IntegrFlykt/11212.cs
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/DocumentListing____30635.aspx
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=21320
http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/10232.cs
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Folkpartiet är tydligt med att det finns strukturer som måste bort. De talar exempelvis om 
”strukturella skillnader” och syftar då på olika behandling av kvinnor och män i arbetslivet, och 
”fastlåsande strukturer” som här får en stor del av skulden till det stora lönegapet mellan män 
och kvinnor. Här, liksom jag tidigare diskuterade vänsterpartiets avpersonifiering av begreppet 
könsmaktsordning, får jag uppfattningen att det är strukturerna som får ansvaret och skulden, 
inte de individer eller grupper som eventuellt upprätthåller dessa.  

Om man ska angripa den orättvisa fördelningen av lön och kapital i Sverige är det alltså här 
man bör angripa problemet, de fastlåsande strukturerna måste bort. För kvinnors skull, för 
rättvisans skull, men också för samhällets ekonomi och utveckling i stort.38  

Liberal feminism handlar om just detta; att se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor 
kopplat med en vilja att åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilde individen. 39

Dessa två citat visar på hur det är strukturerna som framställs som problemet, det är de som ska 
åtgärdas genom att motas bort. I andra exemplet kan vi se hur det är strukturerna själva som 
aktivt lägger hinder i vägen för kvinnor. Istället för att diskutera vem som upprätthåller dessa 
strukturer eller vilka grupper som skulle kunna sägas vara ansvariga för att aktivt eller passivt 
motarbeta en avveckling av dessa strukturer, lägger partiet här fram en förenklad lösning. 
Samtidigt lyfter de i meningen efter fram att inte bara kvinnor, utan alla andra som kämpar för 
rättvisa, utveckling och sitt samhälles bästa, tjänar på att få bort dessa strukturer. Detta skulle 
kunna vara ett sätt att ytterligare framhäva att det inte finns någon specifik grupp som kan ställas 
till svars för dessa strukturer eller utnyttjandet av dem, eftersom det inte lönar sig för någon att 
ha dem kvar. Å andra sidan skulle det också kunna vara ett sätt att vilja få individen att tänka själv 
och inse att dessa strukturer inte lönar sig i längden och att genom detta påstående få till en 
förändring utan att behöva peka ut en ansvarig grupp och kräva att de förändrar sig.   
 

För att återknyta till jämförelsen mellan vänsterpartiets ”könsmaktsordning” och folkpartiets mer 
vaga begrepp ”strukturer” vill jag titta på ytterligare ett citat från folkpartiet;  

Gamla strukturer och normer gör att människor inte bedöms som individer. Kvinnor får lägre 
lön än sina manliga kolleger eller känner frustration över att inte ha makt över sitt eget liv. Män 
stängs in i mansroller och hindras vara föräldrar.40  

Även här återfinns ”struktur” utan någon närmare definition på vad det innebär, men som i just 
den diskursen ändå får en bestämd betydelse som skiljer sig från andra diskursers benämning på 
begreppet struktur. Struktur kan ses som en flytande signifikant, ett vagt begrepp som i olika 
diskurser kan tillskrivas väldigt olika innebörder, men som i detta fall tillskrivs en betydelse som 
inte skiljer sig nämnvärt från vänsterpartiets könsmaktstrukturer. Frågan är hur mycket struktur-
diskurserna, vilka jag ser som underdiskurser till maktdiskursen, egentligen skiljer sig åt mellan de 
båda partierna? I det sista citatet antyds att strukturer ger människor gruppegenskaper, vilket 
                                                 
38 http://www.folkpartiet.se/upload/49208/En%20j%c3%a4mst%c3%a4lld%20arbetsmarknad.pdf (060313) 
39 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=1343 (060315) 
40 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/DocumentListing.aspx?id=30635, faktablad nr 54/03-04 ”Liberal 
feminism” (060313) 

http://www.folkpartiet.se/upload/49208/En%20j%c3%a4mst%c3%a4lld%20arbetsmarknad.pdf
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=1343
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 15

skulle vara negativt. Samtidigt nämns att det även tar ifrån individen makt att själv bestämma över 
sitt liv. Både kvinnor och män framställs som passiva i förhållande till strukturer då individen inte 
har makten att påverka sin ställning, som kvinna och man, eller som anställd eller arbetslös, på 
grund av att strukturerna inverkar på både arbetsliv och privatliv för båda könen. En av de 
skillnader som jag upplever i de olika partiernas strukturdiskurser är att det hos folkpartiet är 
strukturerna i sig som åläggs ansvar för negativ genusuppdelning och individens brist på makt 
över sitt eget liv. Hos vänsterpartiet framställs däremot den ojämna maktfördelningen som orsak 
och upprätthållande av dessa strukturer, inte tvärtom. Antagonismen mellan partiernas vidare 
maktdiskurser blir tydlig, då de har helt olika syn på maktens innebörd och konsekvenser.  
 
Onekligen kan det inte vara så att strukturer, maktordningar eller liknade begrepp kan hållas fullt 
ansvariga för ojämn maktfördelning och andra orättvisor. Även om båda partierna är försiktiga 
med att lägga ansvar på någon individ eller specifika grupper har jag ändå tyckt mig kunna utläsa 
skillnader i partiernas inställning till förhållandet mellan ansvar och makt. Genomgående i 
vänsterpartiets motioner kan man läsa påståenden som att; ”[…] mångfaldsplaner är ett viktigt 
verktyg för att tydliggöra arbetsgivares ansvar för att öka tillgången till den svenska 
arbetsmarknaden […]” och ”[…] är det hög tid att arbetsförmedlingarna börjar ställa krav på 
arbetsgivare att anmäla lediga tjänster”.41 Det går att urskönja ett mönster där vänsterpartiet 
verkar lägga ansvaret för en förbättrad och mer jämställd arbetsmarknad på samhället, 
myndigheter, företagen själva och inte minst på arbetsgivare. Vänsterpartiet hänvisar flera gånger 
till att det enligt lag är rätt att ställa vissa krav på arbetsgivare, då deras roll innebär vissa 
skyldigheter gentemot sina anställda. ”Enligt jämställdhetslagen är samtliga arbetsgivare skyldiga 
att se till att det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatserna.”42  
 
Återigen kan man ana ett system där individen till stor del fråntas ansvaret för sin egen belägenhet 
och där skyldigheten att åstadkomma positiva förändringar istället åläggs myndigheter och grupper 
med mycket makt och inflytande. Ett perspektiv där makt och ansvartagande kommer uppifrån 
och skapar på ett sätt en form av omhändertagande om individen och utsatta grupper. Individen 
kan inte till fullo ställas till svars för sina val och handlingar på grund av de strukturer och normer 
som styr samhället och dess invånare. Samtidigt måste dessa strukturer förändras där makten finns 
idag. Vänsterpartiet menar att arbetsgivare delvis är ansvariga för att könsstereotypa 
rekryteringsmönster upprätthålls, vilket leder till en föreställning om att arbetsgivare till stor del är 
män och att de mer eller mindre aktivt upprätthåller negativa maktstrukturer där kvinnor 
underordnas.43  
 

                                                 
41 http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/28652.cs (060313) 
42 http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/28461.cs (060315) 
43 http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/28287.cs (060315) 
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Folkpartiet har en helt annan utgångspunkt i den här frågan och förkastar helt 
omhändertagandeperspektivet då de menar att varje individ själv måste kämpa för sin plats i 
samhället. I en motion om liberal integrationspolitik skriver de exempelvis;  

I samband med en allt mer stängd arbetsmarknad har mängder av nyanlända invandrare 
hamnat i händerna på en växande ”integrationsindustri” eller ”omhändertagandeindustri”, vars 
gåtfulla irrgångar har malt ner tusentals nykomlingar till en skugga av vad de tidigare var. 
Denna eländesindustri har i grunden byggt på en systematisk uppdelning av befolkningen i 
”riktiga” och ”icke riktiga svenskar”, som i grunden inte är annat än institutionaliserad 
segregation.44  

Detta, något melodramatiska citat, visar på folkpartiets i många fall väldigt kritiska inställning till 
att en individ eller grupp kan åläggas ansvar för vad någon annan individ eller grupp gör eller inte 
gör. Att fråntas självförverkligande kan enligt folkpartiet enbart föra med sig negativa aspekter för 
individen och hans/hennes utveckling. Partiet menar att det ska finnas stöd för nya svenskar, 
men att den hjälpen inte får ta över individens ansvar och möjlighet att bygga upp sin egen 
tillvaro. Att komma till ett nytt land och direkt fråntas sin identitet och vilja som individ, och 
istället kategoriseras enbart som invandrare, bidragstagare, arbetslös och liknande för inget gott 
med sig menar folkpartiet. Vidare skriver de att denna skarpa gruppindelning i längden leder till 
segregation, vilket inte gör dessa övergripande hjälp- och stödinsatser försvarbara. Mycket av det 
ansvar eller till och med skuld som vänsterpartiet lägger på samhället och inte minst arbetsgivare, 
fråntar folkpartiet samma grupper genom att helt enkelt inte nämna dem i liknande sammanhang. 
Ett stycke längre fram i samma motion skriver folkpartiet nämligen;  

Så länge som ”ta-hand-om-modellen” och omhändertagandementaliteten fortsätter att råda i 
det svenska samhället kommer vi inte att se en förändring i integrationspolitiskt avseende. 
Ingenting kommer att ändra sig om inte individerna själva och deras civila gemenskaper får 
praktiska möjligheter att själva agera, ta initiativ, förverkliga egna drömmar och verka för att 
tillfredsställa egna behov.45

Detta citat vill jag ha med just för att visa hur folkpartiet trycker på individens rätt till eget ansvar 
för sig själv och sitt liv och att det inte kan åläggas någon annan grupp eller instans. Folkpartiet 
presenterar också ett underifrånperspektiv vilket innebär att det är de människor som känner sig 
diskriminerade, negativt särbehandlade och underordnade som själva har rätten att ta makten i 
egna händer. Vill man gå ett steg längre kan man säga att folkpartiet förespråkar ett samhälle där 
makt innebär frihet till självbestämmande och att det är upp till var och en att ta till vara på den 
friheten. Partierna verkar dock överens om att makt och ansvar är nära förbundet, då de grupper 
som partierna anser innehar makten också är de som kan krävas på visst ansvar. Skillnaden ligger 
istället i vem eller vilka grupper som ska tilldelas makten och därmed även ansvaret.  

Individen eller gruppen 
När man talar om makt är det inte bara intressant att fundera över vad makten innebär, vad den 
står för, hur den uttrycks med mera, utan också vem som bär ansvaret för makten och dess 
                                                 
44 http://www.folkpartiet.se/upload/49393/Egenmakt,%20arbete%20och%20j%c3%a4mlikhet.pdf (060316) 
45 http://www.folkpartiet.se/upload/49393/Egenmakt,%20arbete%20och%20j%c3%a4mlikhet.pdf (060316) 

http://www.folkpartiet.se/upload/49393/Egenmakt,%20arbete%20och%20j%c3%a4mlikhet.pdf
http://www.folkpartiet.se/upload/49393/Egenmakt,%20arbete%20och%20j%c3%a4mlikhet.pdf
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eventuella konsekvenser. Det framkommer klart på flera ställen att kvinnor och invandrare har 
för lite makt och därmed färre möjligheter att påverka sin egen livssituation, något som partierna 
verkar eniga om. Problematiken kring makt och ansvar verkar dock vara betydligt mer 
komplicerad än så. Frågor som problematiserar ifall det är kvinnor/invandrare som grupp, eller 
enskilda kvinnor/invandrare som ska ha mer makt, är relevanta i detta sammanhang. Liksom 
frågan om makt innebär ansvar över den egna individen, eller om det även finns makt i andra 
instanser som har övergripande ansvar för grupper och individer.  
 
I en rapport om jämställdhet skriver folkpartiet på flera ställen liknande detta ”Mer makt åt 
kvinnorna själva – inte åt vare sig staten eller patriarkala mönster och strukturer” och att 
”Jämställdhet handlar i grunden om makt – makt att kunna bestämma över sitt eget liv” 46. Här 
blir det tydligt hur folkpartiet anser att det är just individen själv som måste både få och ta det 
huvudsakliga ansvaret för sig själv och sitt eget liv. Det är inte någon instans som står över alla 
andra och som därför har makten att se till individens bästa, utan hela tiden individen själv. Det 
kräver också att individen får makt att kunna förverkliga sig själv och att staten och andra 
överordnande organ därför måste lämna ifrån sig en del av sin makt. Vidare skriver folkpartiet på 
ytterligare fler ställen; ”Det mångfaldens samhälle som vi liberaler strävar efter är ett samhälle av 
fria individer”47, ”…varje individ ska bedömas som individ, på grund av sina färdigheter och 
talanger, inte för att man tillhör en grupp, har en viss hudfärg, religion eller ursprung”48. 
Sammanfattande anser jag att det utifrån folkpartiets motioner och de exempel på citat jag hämtat 
därifrån, går att urskilja en politik vars syfte är att visa på hur diskriminering sker på individnivå 
och att det också är på den nivån som problemen måste lösas. Det är hela tiden individen som 
står i fokus och hur hon/han ska få bättre möjligheter att förverkliga sitt liv. Ett begrepp som får 
stor betydelse i denna diskurs är frihet, som i detta sammanhang syftar på något som tillhör 
individens rätt och som även är nära kopplat till makt. Frihet kopplas också samman med att 
slippa bli bedömd som en del av en gruppidentitet och istället bli sedd för den identitet individen 
själv väljer att visa upp. Sammantaget visar dessa antaganden på hur folkpartiet i denna diskurs 
väljer att prioritera och framhålla vikten av individens lika möjligheter, snarare än lika resultat, 
vilka måste bli mer jämlika och rättvisa. Något som även följande citat klart visar;  

Det är vår övertygelse att vägen till ökad jämställdhet går via ökade möjligheter för varje 
enskild kvinna att bestämma över sitt eget liv, inte genom att ge ökade resurser till ett kollektiv 
baserat på könstillhörighet.49  

Även tanken att det är individen som står i fokus blir återigen väldigt tydlig. Det är inte kvinnor, 
eller för den delen invandrare, som grupp som ska få ökat inflytande och makt, utan kvinnor och 
invandrare som enskilda individer. Utifrån den tanken ska varje enskild kvinna och invandrare i 

                                                 
46 http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/jamstalldhet_rapport.pdf (060316) 
47 http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____26227.aspx (060316) 
48 http://www.folkpartiet.se/upload/49393/Egenmakt,%20arbete%20och%20j%c3%a4mlikhet.pdf (060316) 
49 http://www.folkpartiet.se/upload/49208/En%20j%c3%a4mst%c3%a4lld%20arbetsmarknad.pdf (060313) 
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exempelvis en anställningssituation eller en lönediskussion jämföras utifrån sina individuella 
meriter, kunskaper och färdigheter. Jag tolkar detta som att folkpartiet menar att en kvinna eller 
en invandrare inte ska ha förtur till en tjänst eller ökad lön enbart på grund av en tillskriven 
gruppidentitet, utan med anledning av individuella kvalifikationer. Däremot ska alla ges lika 
möjligheter att tillskansa sig meriter, utbildning och liknande så att förhållande är någorlunda 
jämlika vid exempelvis en anställningsintervju, vilket gör att individen då på ett mer rättvist sätt 
kan jämföras med andra sökanden, utifrån sina individuella meriter. Folkpartiet är också noga 
med att visa på hur det missgynnar alla grupper att bli bedömda utifrån en viss grupptillhörighet. 
Det är exempelvis inte bara kvinnor som har något att förlora på könsdiskriminerande strukturer, 
utan även en tillskriven mansroll innebär negativa attribut såsom en arbetsgivares ifrågasättande 
av föräldraledighet.  
 
Då folkpartiets bild av samhället, individen och gruppen nu framstår som relativt klar ska det bli 
intressant att se vilken bild vänsterpartiet har valt att lägga fram och utgå från i sin politik. 
Vänsterpartiet beskriver hur Sverige har utvecklats från ett homogent land till ett mångkulturellt 
land där alla måste lära sig att respektera varandras olikheter.  Dock verkar denna utveckling inte 
ha gått lika fort och långt som vänsterpartiet har hoppats på då de menar att man samtidigt kan se 
ett samhälle av idag där många känner sig utanför, underordnade och hjälplösa.   

Sverige är i dag inte ett rättvist samhälle. En liten elit vita, medelålders män med makt och 
höga inkomster lever väl, medan majoriteten av befolkningen på olika sätt drabbas av 
diskriminering, underordning och sämre villkor. Kvinnor är systematiskt underordnade män 
och klassklyftorna fortsätter att öka. Att leva i Sverige med utländsk bakgrund innebär för 
många en verklighet eller en erfarenhet av att sakna rätten till arbete, värdighet och framtid.50  

Detta citat visar på vänsterpartiets många gånger väldigt kritiska inställning till den värld vi lever i, 
med orättvisor, segregering och utanförskap. Att säga att majoriteten av befolkningen är 
diskriminerad är ett ganska starkt antagande anser jag. Dock kan förståelsen för uttalandet bli 
tydligare om man tänker på samhällets medborgare som indelade i tillskrivna gruppidentiteter. De 
flesta är idag eniga om att kvinnor som grupp är diskriminerade, liksom invandrare diskrimineras 
och många andra grupper i samhället. Sammantaget utgör dessa grupper en stor majoritet av alla 
grupper i dagens Sverige, vilket ger relevans åt vänsterpartiets uttalande. Skulle man däremot se 
till varje enskild individ och utröna om var och en av Sveriges invånare diskrimineras skulle det 
förmodligen vara svårare att komma fram till att majoriteten är diskriminerad eller upplever sig 
vara det. Viktigt är nog också att skilja på ifall en individ själv upplever sig vara diskriminerad eller 
om personen kan uppfattas vara negativt särbehandlad utifrån ett samhälls- eller 
arbetsmarknadsperspektiv. Jag har svårt att tro att det inte skulle gå att finna människor, vilka inte 
ingår i gruppen ”vita, medelålders män med makt och hög inkomst”, som känner sig tillfreds med 
livet och trivs med sitt arbete, sin lön och även familjesituation. Detta kan också tänkas visa på 
hur vänsterpartiet föredrar ett samhälle där individen eller gruppen inte enbart har lika 
möjligheter utan att det även krävs synliga bevis för mer lika och rättvisa resultat. Att de vill se ett 
                                                 
50 http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/28652.cs (060313) 
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samhälle där det inte bara är ”vita, män” som innehar toppositioner, har de högsta lönerna och 
bor i de finaste bostadsområdena och att det därför är en för svag åtgärd eller ett otillräckligt mål 
att alla individer har samma möjligheter. Utifrån utgångspunkten att vi idag lever i ett samhälle 
där majoriteten av befolkningen är underordnade eller till och med diskriminerade är det också 
förståeligt att kraven på direkta och mer konkreta åtgärder, för att i framtiden se ett rättvisare 
samhälle, ökar.   
 
Vänsterpartiet kan sägas utgå ifrån individens grupptillhörighet i första hand i och med att deras 
prioritering ligger på att kvinnor och invandrare generellt får det lättare att komma in i vårt 
mansdominerade samhälle och arbetsliv, än att se till att en enskild individ får det bättre än en 
annan. Något som dock fångade min uppmärksamhet var att vänsterpartiet på många ställen i 
texten väljer att prioritera vissa gruppidentiteter framför andra och jag kunde inte låta bli att 
fundera över vad som kan tänkas legitimera en sådan rangordning. Exempelvis är de tydliga med 
att klargöra att det i en anställningssituation först och främst ska tas hänsyn till könsfördelningen 
på företaget. I partimotionen För varje människas rätt och värdighet uttrycker de saken så här; 

En myndighet eller ett företag som i sin jämställdhetsplan och/eller mångfaldsplan angivit att 
de tillämpar positiv särbehandling och positiv likabehandling, skulle vid ett rekryteringsbehov 
först konstatera vilket kön som är underrepresenterat och därefter vid lika meriter hos två 
sökanden av underrepresenterat kön därefter tillämpa positiv likabehandling vad gäller sökande 
som tillhör ”majoritetssamhället” och en sökande av annat etniskt ursprung.51

De skriver aldrig någon förklaring till varför det alltid ska vara så att en situation med 
underrepresenterade kvinnor måste åtgärdas före en situation där ett företag har få eller inga 
anställda av annat etniskt ursprung än majoritetsbefolkningen. Kanske finns förklaringen i att 
Vänsterpartiet helt enkelt främst ser sig som ett feministiskt parti. I ett flertal av de empiriska 
dokumenten inleds texten med en kortare presentation av partiet och av de jag läst väljer de alltid 
att börja med att presentera sig som ett feministiskt parti. Först därefter beskriver de sig själva 
som ett socialistiskt parti och tillsist som ett antirasistiskt parti, vilket kämpar för att bryta den 
etniska diskrimineringen. Den feministiska diskursen är alltså väldigt viktig och impliceras i stora 
delar av vänsterpartiets politik.   
 
Det finns en grupp som både vänsterpartiet och folkpartiet är noga med att uppmärksamma och 
framhäva, nämligen invandrade kvinnor. Partierna är eniga om att denna grupp befinner sig i en 
särskilt svår sits då de blir diskriminerade både för att de är kvinnor och för att de är invandrare. 
”Den grupp som diskrimineras, marginaliseras och osynliggörs mest av alla på arbetsmarknaden 
är kvinnor med utländsk bakgrund”52, skriver vänsterpartiet och liknande på flera ställen. 
Partierna är överens om att diskrimineringen av denna grupp kräver särskilda åtgärder, även om 
det finns delade meningar av vad dessa åtgärder består i.   

                                                 
51 http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_LagRatt/uploads/000003620/Rattovardighet.pdf (060315) 
52 http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_LagRatt/uploads/000003620/Rattovardighet.pdf (060315) 
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Diskriminering och särbehandling 
Demokratibegreppet, och skillnader mellan partiernas inställning till detta, kan ses som 
ingångspunkt och nodalpunkt i särbehandlingsdiskursen. Trots att demokrati är ett mycket 
välanvänt begrepp, har det i olika diskurser tillskrivits olika definitioner och innebörder och är 
som diskursteorin också påpekar en antagonism mellan olika politiska diskurser. Demokrati kan 
ses som ett nyckelbegrepp inom politiken, ett begrepp som både vänsterpartiet och folkpartiet 
gärna hänvisar till i sin argumentation som något självklart ”gott”. Att något går emot demokratin 
använder de båda som starka argument för att det ska undvikas. Partierna är eniga om att 
diskriminering är ett hot mot demokratin och att diskriminering därför måste bekämpas. 
Folkpartiet kräver hårdare tag mot diskriminering eftersom diskriminering hotar det demokratiska 
samhällets grundprincip om människors lika värde. I ett tal formulerar folkpartiets Mauricio 
Rojas just detta på följande vis; 

Kampen för alla människors lika värde och rätt till lika behandling är för oss liberaler av 
avgörande betydelse. Diskriminering är motsatsen till dessa principer och hotar det öppna och 
demokratiska samhällets grunder.53  

Vänsterpartiet skriver i liknande sammanhang att demokrati innebär att alla ska behandlas lika. I 
budgetpropositionen för 2005 skrev regeringen något som vänsterpartiet ytterligare vill lyfta fram;  

Att kvinnor och män på grund av den rådande könsmaktsordningen i samhället, där kvinnor 
som grupp är underordnade män som grupp, inte ges samma reella rättigheter och möjligheter 
till makt och inflytande är ett fundamentalt demokratiproblem och innebär en kränkning av 
rätten till likabehandling. Demokratipolitiken bör därför utgå från en feministisk analys av 
demokratins villkor och funktionssätt.54

I en första anblick är det väldigt svårt att avgöra ifall det finns någon skillnad i partiernas 
inställning till demokratin och dess värden. Båda partierna talar om vikten av människors lika 
värde och lika behandling som grund för demokratin och dess antidiskriminerande politik. Det är 
därför svårt att redan i detta stadium ana eventuella skillnader i utgångspunkten för partiernas 
grundinställning till positiv särbehandling och kvotering. Går man däremot ett steg längre och 
läser vad partierna själva skriver om positiv och negativ särbehandling framkommer snart en tydlig 
klyfta i deras antaganden och åsikter. Folkpartiet är uttalat skeptiska till all form av särbehandling 
som metod för att bekämpa diskriminering. Under rubriken ”Nej till särbehandling på grund av 
etnicitet”, skriver folkpartiet i en av sina motioner att; 

Frågan är dock om en motsatt sort av särbehandling – en s k positiv särbehandling – är det 
effektiva botemedlet? Detta är långt ifrån säkert. Vad arbetslivet behöver är inte olika modeller 
för möten med folk med rötter i olika kulturer, utan samma behandling, samma sätt att 
utforma möten med alla slags människor bosatta i landet.55  

Detta citat visar tydligt den misstro som folkpartiet hyser mot att bekämpa negativ särbehandling 
med en så kallad positiv variant av samma handlingssätt. Det framstår klart hur de ifrågasätter en 
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åtskillnad mellan olika grupper och att vissa individer ska ha fördel framför andra enbart på grund 
av sin grupptillhörighet. Jag tycker mig även kunna se hur de samtidigt vill påvisa riskerna med att 
behandla individer eller grupper på arbetsmarknaden olika, då det skulle kunna leda till att 
skillnader mellan infödda och invandrare blir ännu mer uppmärksammade än idag. Vidare skriver 
de i samma motion;  

Genom att reglera principen om positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet i lag utgår 
man dessutom från ett diskrimineringsperspektiv. Det kan inte anses vara önskvärt.56

Detta utgör exempel på hur folkpartiet ser även positiv särbehandling som en form av 
diskriminering, då det bygger på samma principer som negativ särbehandling, nämligen en 
åtskillnad mellan olika grupper och vissa gruppers förfördelning framför andra. I och med att 
diskriminering strider mot demokratisamhällets grundvalar menar de att det inte kan vara 
önskvärt att använda samma eller liknande metoder, trots dess goda syfte och mål. 
 
Utifrån tidigare iakttagelser i denna analys, i fråga om skillnader och likheter mellan de båda 
partierna, är det kanske föga förvånande att föreställningar och inställningar till 
särbehandlingspolitiken ser något annorlunda ut hos vänsterpartiet än vad jag nu beskrivit hos 
folkpartiet. Om kvotering skriver vänsterpartiet att det är ”ett demokrati- och rättvisekrav” och 
på ett annat ställe menar de att det inte längre är frågan om ”kvotering eller ej”, som är intressant 
utan ”vilka kvoter som är önskvärda”.57 Dessa påståenden ger läsaren en klar bild av deras 
positiva och på något sätt självklara inställning till särbehandlingspolitik och kvotering som 
metod för att minska diskriminering. Som jag nämnde ovan används här begreppet demokrati 
som en symbol för något gott och skapar en länk till positiv särbehandling. De får kvotering att 
framstå som ett redskap som har skapats för att bryta orättvisor som hotar demokratin. Även 
rättvisa är ett begrepp som i de flesta sammanhang tolkas som obestridligt gott, vilket i denna 
kontext gör att de begreppen tillsammans ger väldig kraft åt argumentet om positiv 
särbehandling. I en partimotion om rasism och diskriminering skriver Lars Ohly att;  

På knappt 40 år har Sverige förändrats från ett homogent land till ett mångkulturellt och 
etniskt blandat. Samhället måste motverka att svenskar och invandrare lever åtskilda med 
ojämlika villkor. Orättvisor skapar konflikter.58  

Här kan man se ett exempel på hur vänsterpartiet använder just rättvisebegreppet för att påvisa 
att något är fel och därför måste åtgärdas. Det visar tydligt att de tycker det finns orättvisor i 
dagens samhälle, vilka skapas och upprätthålls av den ojämlikhet som råder.  Att svenskar och 
invandrare ”lever åtskilda med ojämlika villkor”, kan tolkas som en omskrivning av begreppen 
segregation och diskriminering och att det är dessa som vänsterpartiet vill få bukt med. I och med 
att dessa villkor skapar konflikter, kan det förefalla legitimt att utnyttja alla rimliga metoder för att 
få bukt med ojämlika villkor. Orättvisorna i sig skapar konflikter vilket legitimerar en för stunden 
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särbehandlande metod för att komma till bukt med problemet och motarbeta en 
konfliktsituation.  
 
Folkpartiet å sin sida är övertygade om att det är kvotering och andra särbehandlande metoder i 
sig som leder till konflikter och orättvisor. I en motion om liberal integrationspolitik skriver Lars 
Leijonborg m.fl. att; 

Diskrimineringslagstiftningen ska samlas och skärpas men kvoteringstänkandet ska bestämt 
avvisas. Det leder till ett samhälle bestående av fientliga grupper med olika rättigheter och det 
är inte längre ett liberalt samhälle.59

Det blir väldigt tydligt hur folkpartiets avvisande av kvotering hänger ihop med deras skepticism 
mot grupptänkande och att behandla grupper olika endast kan föra med sig negativa aspekter. 
Grupper med olika rättigheter kan inte leva sida vid sida, vilket strider mot målet att få ett 
mångkulturellt samhälle där alla individer kan leva samman med sina olika identiteter, oavsett 
grupptillhörigheter. Här förtydligas den antagonism som råder mellan partiernas syn på vad 
rättvisa bör innebära och vilka metoder som är tillämpliga för att uppnå rättvisa. Vidare skriver 
folkpartiet i samma motion att ”kvotering bygger på kollektivt diskrimineringstänkande” och att 
det är ”fel att diskriminera för att råda bot på diskrimineringsproblem”. Detta visar hur 
folkpartiet, till skillnad från vänsterpartiet, vill påvisa hur även positiv särbehandling och 
kvotering kan anses vara uttryck för ojämlik behandling. Eftersom även dessa metoder sätter en 
grupptillhörighet framför en annan vilket också kan leda till konflikter grupper emellan. 
Intressant här är att folkpartiet och vänsterpartiet använder sig av samma eller liknande medel för 
att föra fram sitt budskap och övertyga läsaren, trots att deras mål med argumenten är vitt skilda. 
Exempelvis visar båda partierna tydligt att diskriminering är en negativ struktur som måste 
motarbetas, samtidigt som det här framkommer att det ena partiet ser kvotering som en del i 
diskrimineringsprocessen medan det andra partiet verkar anse att kvotering är ett adekvat medel 
för att bekämpa diskriminering. Det finns heller ingen tvekan eller antydan till tvivel i deras 
påståenden, då de inte använder sig av förmildrande ord som ”kanske”, ”lite”, ”ju” eller liknande. 
Som jag skrev även tidigare är sanning den modalitet som används mest frekvent i empirin då det 
mesta framställs som obestridliga verkligheter. Begreppen rättvisa, rättigheter och diskriminering 
är återkommande hos både vänsterpartiet och folkpartiet och framställs som universella begrepp 
där läsaren antas förstå vad som är självklart bra eller dåligt. ”Kvotering är ej den rätta 
feministiska metoden”60 är ytterligare ett påstående från folkpartiet där orden ”är ej” tydligt visar 
vad de anser vara kvoteringens ”rätta” ansikte. Det är dock svårt att i analysen avgöra om den 
säkerhet och övertygelse som framkommer är riktig eller mer en metod för att framstå som 
övertygande, med klara riktlinjer för partiet och dess väljare. Kanske är det en kombination av 
nödvändigheten att ha en tydlig bas som alla i partiet kan luta sig mot även i andra frågor, och en 
vilja att vara tydlig med budskap och värderingar för egen del och för väljarnas skull. Jag finner 
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det ändå något anmärkningsvärt att det inte i någon av partiernas texter, vilka använts i analysen, 
finns någon form av ifrågasättande eller tvekan inför de eget dragna slutsatserna. Eftersom de har 
samma utgångspunkt, nämligen att demokratibegreppet är vad de kämpar för och att 
diskriminering ska motarbetas med alla medel, anser jag att det blir väldigt uppenbart att de 
påståenden som de vill ska framstå som självklara sanningar ändå bara är en (av många) 
uppfattning av världen. Det diskursiva fältet bildas då förenklat av allt som inte bekräftar och 
förtydligar en viss verklighetsbild inom diskursen.  
 
Vänsterpartiet skiljer på positiv särbehandling, vilket de anser ska förbehållas utsatta kvinnor, och 
positiv likabehandling som följaktligen ska användas vid åtgärder som rör invandrares 
utanförskap. Mångfaldsplaner är ytterligare ett begrepp som vänsterpartiet presenterar och som 
de anser borde vara en självklar stadga i varje arbetsgivares plan för arbetsplatsen och dess miljö. 
Vidare anser de exempelvis att det i mångfaldsplanen för en arbetsplats självklart borde ingå att se 
tvärkulturell kompetens som en merit i arbetslivet.  

Det är nödvändigt att varje människa dagligen möter världen som den faktiskt ser ut. Detta 
kräver tvärkulturell kompetens hos utbildningssamordnare och arbetsgivare. Den som talar fler 
språk än majoritetsspråket har också stor fördel av detta i sitt arbete och det blir allt viktigare 
för företag och myndigheter att ha flerspråkiga anställda. Styrkt tvärkulturell kompetens skall, 
liksom flerspråkighet, räknas som merit vid alla offentliga anställningar.61  

Citatet visar hur det för vänsterpartiet framstår som självklart att arbetsplatsen ska skildra den 
mångfald som vi kan se i det samhälle vi lever i, både vad gäller genus och etnicitet. Utifrån 
vänsterpartiets presentation av mångfaldsplaner framstår det som någon form av åtgärdsprogram, 
liknande en svagare form av positiv särbehandling. Vidare i motionen visar vänsterpartiet på hur 
invandrare, även i de fall där diskriminering inte föregår, har svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. En bidragande orsak till detta är sämre möjligheter till ett arbetsgenererande 
kontaktnät.62 Invandrare har ofta vistats kortare tid i landet och känner därmed färre människor 
inom arbetsmarknaden än de flesta inhemska invånare. Detta exempel skulle enligt min tolkning 
av vänsterpartiet visa på en orsak till att, i detta fall, invandrare behöver aktiva åtgärder som stöd 
och hjälp in på arbetsmarknaden. Emellertid uppfattar jag gränsen mellan mångfaldsplan och 
positiv särbehandling något vag och får heller inte någon direkt förklaring i empirin var i 
skillnaden ligger. Målet framstår dock tydligare, nämligen att främja etnisk mångfald på 
arbetsplatser.  
 
Även folkpartiet talar om mångfaldsplaner på arbetsplatser, men då i något mer negativa ordalag. 
Folkpartiet visar även på en mer uttalad likhet mellan mångfaldsplaner och positiv särbehandling 
då de antar att båda dessa metoder kan föra med sig negativa konsekvenser för individen. Ett av 
flera argument de för fram för att övertyga läsaren är hur komplicerade mångfaldsplaner och 
särbehandling är som metod. Folkpartiet delar upp argumentationen i två plan, en principiell och 
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en praktisk nivå. Den sistnämnda går ut på att visa just hur svårt det är att bedöma vem som ska 
ha rätt till positiv särbehandling eller att ingå i en mångfaldsplan och vem som saknar den rätten. 
I en rapport om folkpartiets nya integrationspolitik som skrevs 2002, står att läsa;  

Avgränsningsproblematiken är enorm. Var går gränsen mellan att vara invandrare och svensk? 
Ska en peson med utländsk bakgrund som levt i Sverige i 30 år särbehandlas framför en 30-årig 
svensk trots liknande meriter? Arbetsgivaren måste dessutom ha den etniska bakgrunden av två 
sökanden klart för sig om en person, med stöd av lagen, ska ges förtur till ett jobb. Ett sådant 
förfarande riskerar inte bara bli krångligt, utan även rätt obehagligt.63  

I citatet finner vi ordval som ”enorm”, ”obehaglig”, ”krånglig” och ”risk” vilka ger anledning att 
anta att folkpartiet inte anser det vara ett särskilt bra förslag med särbehandling på grund av 
etnisk bakgrund. Vidare i texten försöker de heller inte att lösa dessa problem utan lämnar helt 
enkelt frågan vid att den är för svår och obehaglig för att lösa. Hos mig väcker detta vissa aningar 
om att det inte är en fråga de vill lösa eftersom de i grunden är emot positiv särbehandling, vilket 
de anser utgå ifrån ett diskrimineringsperspektiv. Istället kan det vara ett sätt att inhysa tvivel hos 
de läsare som ännu inte blivit övertygade om särbehandlingens negativa konsekvenser.  
 
De svårigheter som folkpartiet i ovanstående stycke lyfter fram som i princip olösliga verkar för 
vänsterpartiet inte vara något problem, åtminstone inte ett problem värt att nämnas. Ingenstans i 
empirin från vänsterpartiet finner jag påståenden som antyder att mångfaldsplaner eller positiv 
särbehandling skulle innebära svåra val och avvägningar. Om det beror på att det är problem som 
partiet är medvetet om men väljer att bortse ifrån, eller om de helt enkelt inte anser det vara ett 
konkret problem är omöjligt att avgöra. Något som vänsterpartiet i alla fall är noga med att 
poängtera är att det är av stor vikt att arbetsgivare och facket är överens om vad som ska gälla vid 
både negativa och positiva särbehandlande metoder.  

För att inte godtyckligt utestänga arbetssökande med utländsk bakgrund måste 
befattningsbeskrivningar och annonser tydligt formulera de krav som ställs, de meriter som är 
nödvändiga och rillräckliga och de urvalsprinciper som kommer att användas genom 
rekryteringsprocessen.64

Vid positiv särbehandling och positiv likabehandling krävs det att facket och arbetsgivaren 
kommit överens om vad som anses vara tillräckliga meriter för att klara det utannonserade 
arbetet.65  

I det första citatet visar vänsterpartiet på vikten av fastställda meritkrav vid en anställning för att 
vissa grupper inte omedvetet eller osynligt ska kunna förbigås i dessa processer. I fall det är 
uttalat vad som krävs för en viss anställning ska alla som uppfyller dessa krav vara aktuella och ej 
väljas bort på grund av etnisk bakgrund, hudfärg, språk eller kön. Om det exempelvis är av stor 
vikt för anställningen att den sökande har goda kunskaper i svenska, måste detta vara formulerat 
redan i annonsen och inte något som kan uppfattas som ett påhitt senare i processen för att 
eliminera vissa sökanden. I nästa citat formulerar vänsterpartiet en liknande premiss, men då 
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gäller det positiv särbehandling och/eller likabehandling. Det förefaller som att vänsterpartiet här, 
medvetet eller ej, anser att samma krav måste förekomma i alla anställningssituationer. Dels för 
att negativ särbehandling ska kunna undvikas, och samtidigt för att positiv särbehandling ska 
kunna rättfärdigas utan att oklarheter uppstår om vem som är lämplig för ett jobb och varför. 
Detta medvetandegör att om positiv särbehandling inte sköts på ett öppet och framförhållande 
sätt, kan det lätt tolkas som diskriminering eller förbigående av de nya grupper som istället 
hamnar utanför intressefältet. Även om vänsterpartiet inte väljer att lyfta fram de eventuella 
svårigheter som en process med införande av positiv särbehandling och positiv likabehandling 
kan innebära, vill de alltså ändå förtydliga att det är viktigt att alla parter från början har tydliga 
riktlinjer och är överens om vilka krav som ställs. Annars kanske det kan bli ett problem.   
 
Folkpartiet har dock ytterligare ett argument som de för fram som en ”dödsstöt” mot 
särbehandlingsförespråkare. Nämligen att majoriteten av kvinnor och andra underordnade 
grupper faktiskt inte vill bli positivt särbehandlade.  

Undersökningar visar att väldigt få kvinnor […] är för kvotering. Kvinnor vill få en tjänst på 
grund av kompetens, ej kön.66

Även om de undersökningar som hänvisas till i detta citat är ospecificerade kan det ses som ett 
effektivt argument i särbehandlingsdebatten. Ifall de grupper som anses behöva särskilda fördelar, 
själva inte vill ta del av åtgärdsprogram och liknande, hur ska man då motivera behovet av dessa? 
Det handlar om vuxna, myndiga människor som har rätt och ska anses kapabla att bestämma 
över sina egna liv, vilket gör det svårt att gå emot deras vilja. Även om källhänvisningen i detta 
fall som sagt har sina brister, är det troligt att det finns både kvinnor och invandrare som vill vara 
säkra på att de får en anställning på grund av egna meriter och erfarenheter. Det finns 
förmodligen de som anser det vara kränkande att anses attraktiv enbart på grund av sin 
grupptillhörighet och arbetsplatsens bristande mångfald.  
 
Trots att folkpartiet lägger fram flera starka argument mot särbehandling och grupptänkande, 
innebär det ändå inte att de helt är emot att vissa utsatta grupper lyfts fram och får mer stöd än 
andra. På några ställen skriver de t.ex. att det är viktigt att kvinnors kompetens lyfts fram och 
även att kvinnliga arbetssökande målmedvetet ska övervägas. Det framstår långt ifrån som direkta 
mål eller förslag på åtgärder, men det visar ändå på vikten av att uppmärksamma problemet för 
att kunna finna lösningar.  
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Avslutande diskussion  
Genom analysen har jag träffat på mycket som är både intressant och ibland oväntat. Flera 
diskurser har kunnat lyftas fram, varav några skiljer sig markant mellan partierna medan vissa bär 
många gemensamma drag. Maktdiskursen är viktig och övergripande både hos vänsterpartiet och 
folkpartiet, men både utgångspunkt och mål skiljer sig här vida åt. I analysen blir det tydligt hur 
vänsterpartiet lyfter fram patriarkala maktstrukturer och könsmaktsordning, vilka utgör 
nodalpunkter inom deras maktdiskurs, och därigenom skapar en negativ bild kring makt och 
maktutövning. Folkpartiet tar helt avstånd från den typen av begrepp och ger istället en bild av 
makten som källa till individuell frihet och möjlighet att ta kontroll och ansvar över sitt eget liv. 
Däremot tar även folkpartiet upp ”strukturer” och menar att dessa kan hållas ansvariga för 
upprätthållande av negativ särbehandling, underordning och diskriminering. Jag ser likheter 
mellan partiernas ”struktur” respektive ”könsmaktstruktur” då de båda åläggs ansvar för 
upprätthållande av destruktiva normer och handlingssätt mot vissa grupper i samhället. Skillnaden 
ligger i att det hos folkpartiet är strukturerna i sig som åläggs ansvar för negativ genusuppdelning 
och individens brist på makt och frihet. Vänsterpartiet framhäver snarare maktens roll som 
upprätthållande och orsak till dessa negativa strukturer. Genom maktdiskursen tydliggörs den 
tydliga antagonism som råder kring maktbegreppet mellan partierna.  
 
Redan här blir det tydligt att den feministiska diskursen har en framträdande roll inom 
vänsterpartiet. De lägger vikten vid individers grupptillhörighet och det främsta målet är att 
uppnå jämlikhet mellan grupper som idag är under- respektive överordnade. Den grupp som har 
givits sämst förutsättningar och därför behöver mest stöd är kvinnor och framför allt kvinnor 
med utländsk bakgrund. Skillnaden i partiernas inställning till individen kontra gruppen är 
avgörande för deras inställning till särbehandlingspolitiken, anser jag. Medan vänsterpartiets 
grupptänkande rättfärdigar positiv särbehandling anser folkpartiet det vara fel att särbehandla 
någon på grund av en tillskriven grupptillhörighet, oavsett om skälet är positivt eller negativt. Att 
lyfta fram en grupp framför en annan innebär alltid negativa konsekvenser för någon grupp och 
positiv särbehandling leder därmed till omvänd diskriminering, anser folkpartiet. Dessutom 
kritiserar de positiv särbehandling för att stödja samma principer som diskriminering och 
underordning bygger på. Partierna är eniga om att diskriminering i alla former strider mot 
demokratisamhällets grunder. De är däremot inte eniga om ifall positiv särbehandling är en form 
av diskriminering eller ej. 
 
De verkligheter som vänsterpartiet och folkpartiet presenterar ser relativt lika ut i sin 
utgångspunkt men skiljer sig helt åt när det gäller val av åtgärdsprogram. Trots att de båda menar 
att vi ska leva i ett demokratiskt samhälle, utan diskriminering som hotar grundläggande värden 
som rättvisa och frihet, är de alltså oeniga om hur de strukturer som upprätthåller diskriminering 
och underordning ska bekämpas. Den politiska kamp om väsentliga värden, som den kritiska 
diskursanalysen talar om, vilken råder mellan olika grupper, blir väldigt uppenbar och visar också 
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vilken makt politiken utövar över sina väljare. Genom lingvistiska knep och en argumentation 
som går ut på att utan ifrågasättande påvisa en viss verklighet, skapas ett ”vi” och ett ”de”. Vilka 
”de” är förklaras inte närmare än att de har en annan uppfattning i en viss fråga än ”vi”.67 Den 
politiska makten ligger alltså även i att tillskriva individer gruppidentiteter, så som kvinnor, män, 
invandrare och svenskar och förklara vilken politik som passar dessa gruppers intressen bäst. Det 
blir väldigt tydligt vad Laclaus och Mouffe menar när de säger att politik innebär att forma 
samhället på ett bestämt sätt och att gruppbildning är en politisk process. Kvinnor som grupp 
utgör halva befolkningen och gruppen invandrare utgör också en allt större andel i Sverige, ändå 
diskuteras dessa grupper i särbehandlingsdiskursen hos båda partierna som två homogena 
grupper vars problem kan lösas på liknande sätt. Folkpartiet uppmärksammar heterogeniteten 
något tydligare eftersom de främst utgår från individen och ej gruppen. Ändå beskriver även 
folkpartiet problematiken med diskriminering och vilka grupper som är mest drabbade på ett 
sådant sätt att kvinnor och invandrare framställs som förvånansvärt homogena grupper.68  
 
Jag kommer nu att med hjälp av de teorier som presenteras inledningsvis, lyfta fram 
komplexiteten kring positiv särbehandling i den politiska diskussionen ytterligare. Med hjälp av 
Åsard och Runbloms teorier kan jag tydliggöra huruvida det är svag eller stark variant av 
särbehandling som vänsterpartiet presenterar, men också om det är så enkelt som att folkpartiet 
verkligen är helt emot positiv särbehandling. I Åsard och Runblom’s bok nämner de en studie om 
positiv särbehandling, gjord av Richard Kahlenberg, där han har kommit fram till att det går att 
identifiera fyra karakteristiska mål för särbehandlingspolitiken. Det första kallar han ”Genuin 
equality of opportunity” vilket innebär att det är lika möjligheter som är målet. Den andra, 
”Long-run color blindness”, har som utsikt att färg inte ska ha någon inverkan på en människas 
möjligheter att lyckas med sina föresatser. ”Reduced prejudice and greater social harmony” kallar 
Kahlenberg den trejde och syftar då på minskade fördomar och en ökad social jämlikhet i 
samhället. Den sista, ”compensation for historical wrongs” innebär att målet är att kompensera 
de grupper som tidigare varit diskriminerade.69 De av dessa mål som partierna i denna studie 
konkret syftar till är dels att alla ska ges samma möjlighet att förverkliga och ta makten över sig 
själva och att minska fördomar och därigenom minska diskriminering på grund av 
grupptillhörigheter. Enligt analysen är folkpartiet det parti som förespråkar lika möjligheter, 
medan vänsterpartiet vill gå ett steg längre till lika resultat. Både vänsterpartiet och folkpartiet kan 
sägas ha som mål att minska fördomar, vilket de anser leder till diskriminering. Däremot är 
folkpartiet emot positiv särbehandling som lösning på problemet. Det är svårt att definitivt säga 
vad av dessa mål och vilka medel för att uppnå dem, som kan räknas till svag respektive stark 

                                                 
67Bergström, Göran & Boréus, Kristina, ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, Bergström Göran & Boréus 
Kristina (red.) (Lund, 2005) s. 320 
68 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund 2000) s. 41ff. 
69 Blanck, Dag, ”Hur har positiv särbehandling fungerat i USA?” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, Erik & 
Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 73 
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form av positiv särbehandling. Det är uppenbart att vänsterpartiet åtminstone är positivt inställd 
till den svagare formen då de menar att diskriminering måste avskaffas och att det är politikers, 
myndigheters och arbetsgivares skyldigheter att med kreativa medel uppnå en förändring där 
tidigare förfördelade grupper får fördelar framför andra. Intressant är att denna form av 
särbehandling främst betonar vikten av lika möjligheter, något som i detta fall kännetecknar 
folkpartiet snarare än vänsterpartiet. Svaret finner jag delvis i att vänsterpartiet i många 
situationer, inte minst då kvinnors underordning är huvudfrågan, förespråkar även den starkare 
formen av positiv särbehandling som innebär mer konkreta handlingsplaner för hur 
underordning och snedfördelning av makten ska korrigeras. Kvotering är ett exempel på en sådan 
åtgärd, vilket vänsterpartiet också rekommenderar arbetsgivare. Som Åsard och Runblom 
påpekar ligger målet här snarare på ett rättvist resultat snarare än omsorgen om ett rättvist 
tillvägagångssätt. 70 Kanske kan svaret också ligga i formuleringen av att se den svagare formen av 
positiv särbehandling som en politik som främst ämnar att stödja och uppmuntra diskriminerade 
eller underrepresenterade grupper i samhället. Utifrån den definitionen vill jag inte helt avskriva 
folkpartiet från denna politik. Som jag visar i analysen lyfter de exempelvis fram kvinnor med 
utländsk bakgrund och framhåller att denna grupp behöver stöd och hjälp då dessa individer är 
dubbelt diskriminerade, vilket visar på viss grad av svag särbehandling. Värt att konstatera är i alla 
fall att det inte är så mycket målet som skiljer sig åt mellan folkpartiets och vänsterpartiets 
särbehandlingspolitik, som de medel de förespråkar.71   
 
Utifrån den tes som Charles Taylor presenterar angående särartspolitik och värdepolitik kan man 
ytterligare lyfta fram skillnader och likheter i den särbehandlingspolitik som partierna 
representerar. Taylors tes är också nära kopplad till individ och grupptänkande och var makten 
ska placeras. De resultat som analysen presenterar visar att vänsterpartiet närmast kan sägas 
tillämpa särartspolitik, då de trycker på vikten av att framhäva de olikheter som ligger till grund 
för diskriminering och negativ särbehandling. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att lyfta fram 
skillnader mellan olika grupper och att därifrån arbeta för lika möjligheter och lika resultat oavsett 
grupptillhörighet. Särartspolitiken liksom vänsterpartiet förespråkar alltså särbehandling av 
minoriteter och underordnade grupper. Då jag genom analysen har konstaterat att folkpartiet 
skiljer sig avsevärt från vänsterpartiet vad gäller individ kontra grupp och även i förhållandet till 
maktbegreppet är det föga förvånande att folkpartiet tillämpar värdepolitikens premisser. 
Tyngdpunkten ligger här i att lika möjligheter måste föreligga för alla, oavsett grupptillhörighet 
eller tidigare förtryck. Värdepolitiken liksom folkpartiet anser att rättvisa och respekt mot 
individen innebär att alla behandlas lika istället för att vissa grupper ska ha fördelar framför andra. 
Här i ligger också den främsta kritiken som värdepolitiken framför mot särartspolitiken, nämligen 

                                                 
70Åsard, Erik, ”Positiv särbehandling i Sverige och USA” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, Erik och 
Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 15 
71Borevi, Karin, ”Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige” i Positiv särbehandling i Sverige och USA, Åsard, 
Erik och Runblom, Harald (red.) (Stockholm, 2000) s. 135  
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att positiv särbehandling bygger på diskriminering likväl som negativ särbehandling. 72 Till 
skillnad från slutsaten utifrån Åsard och Runbloms teorier, att folkpartiet strävar efter lika 
möjligheter för individen medan vänsterpartiet strävar efter lika resultat grupper emellan, är det 
svårare att med hjälp av Taylors tes lika enkelt dra en slutsats. Som jag kom fram till i analysen 
väljer båda partierna att tala om vikten av människors lika värde och lika behandling som grund 
för demokratin och dess antidiskriminerande politik. Trots att det går att utläsa skillnader i 
partiernas politik vilket gör att jag kan placera dem enligt särarts- och värdepolitiken var det här 
inte lika tydligt ifall de prioriterar lika värde eller lika behandling av grupper och individer.  
 
Som Åsard och Runblom skriver är det också detta som är just den brännande frågan i 
särbehandlingsdebatten, nämligen om åtgärder som positiv särbehandling utgör en möjlighet att 
hävda principen om allas rätt till likabehandling eller om de tvärtom är ett hot mot samma 
princip. Frågan utgör en svår balans mellan individuellt o kollektivt tänkande och vilka åtgärder 
som är moraliskt och praktiskt mest försvarbara.73 Frågan är alltså inte huruvida vänsterpartiet 
och folkpartiet är för lika behandling av individer eller grupper, vilket de båda självklart är, utan 
ifall de anser det vara rätt att kringgå principen av lika behandling för att uppnå en jämlik och 
rättvis behandling av alla människor. Det går att se positiv särbehandling som en orättvis och till 
och med diskriminerande metod då den prioriterar vissa grupper och ger dem direkt förtur till 
utbildningar, jobb och liknande. Thomas Gür skriver i boken Positiv särbehandling är också 
diskriminering att positiv särbehandling av en grupp nästan alltid innebär negativ särbehandling av 
en annan. Det innebär att ett främjande av metoden i sin tur urholkar grundpremisserna för 
diskrimineringslagstiftningen, vilket i sin tur kan ses som ett hot mot demokratin. Gür menar att 
metoden inte alls leder till likabehandling utan snarare till omvänd diskriminering, något som 
även folkpartiet påpekar. 74  Å andra sidan finns det andra som ser positiv särbehandling som en 
rättvis metod, då det används som medel för att uppnå ett samhälle där alla har lika möjligeter 
och där var och en bedöms efter sina meriter, inte grupptillhörighet. Folkpartiet och 
vänsterpartiet är överens om att det inte är den världsbild vi ser idag och kanske krävs det därför 
vissa undantag för den goda sakens skull. På så sätt kan det vara moraliskt försvarbart att ge extra 
stöd åt grupper som idag är underordnade och saknar makt, att ge dem en chans att få ökat 
inflytande, självförtroende och makt.  Och som Gür själv påpekar lite senare i samma bok så är ju 
en anledning till att införa positiv särbehandling att bekämpa fördomar mot grupper som idag 
diskrimineras, vilket är svårt att se som något negativt då fördomar aldrig för något gott med 
sig.75   
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