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1. Inledning

Sverige är ett land väl känt  över världen för sin demokrati och starka 

jämlikhetsanda. Samtidigt är Sverige ett land som för tredje gången fått kritik 

av FN för att  brista i jämlikhet och likabehandling.1  Den senaste rapporten 

kommer uppseendeväckande nog i samma tid som flera hatbrott  såväl som 

institutionell diskriminering uppdagas runtom i landet.2  På flera olika 

samhällsområden misslyckas Sverige att arbeta mot en etnisk diskriminering, 

trots att det påtalats gång på gång genom åren. Arbetsmarknaden, ett av de 

områden som står högst upp på den politiska dagordningen, är inget undantag. 

Där fortsätter svenska arbetsgivare att diskriminera utlandsfödda och barn till 

utlandsfödda, något som enligt flera internationella undersökningar tycks ske 

på rutin. Som en kontrast återspeglas detta emellertid inte av rättspraxis från 

Arbetsdomstolen (cit. AD), eftersom AD sällan funnit att de yrkanden som tas 

upp rör sig om olaga diskriminering.3 

Har svenskarna blivit missförstådda, eller har svenskarna missförstått det 

rättsskydd som ska ges mot olaga diskriminering? 

Sett till den pågående debatten kring diskriminering och rasism går det vidare 

att  uppmärksamma en attitydförändring angående dessa frågor. Begrepp som 

ras, vithet och strukturell diskriminering används av allt fler och färgblindhet 

som grundinställning vid likabehandling har fått nya kritiker.4  Det går att 

1

1 Se t.ex. Svenska Dagbladet, Sverige kritiseras hårt av FN, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/
sverige-kritiseras-hart-av-fn_8547192.svd, 23 sep 2013. 

2 Se bl.a. P4 Malmöhus, Pappa och son överfölls under kvällspromenad, http://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5640340, 9 sep 2013 och N. 
Orrenius, Över tusen barn med i olaglig kartläggning, http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-
tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/, Dagens Nyheter, 23 sep 2013.

3 Jfr. uppräkningen av domar i L. Carlson, Critical Race Theory in a Swedish Context, Juridisk 
tidskrift nr 3, 2011/2012, s 43 ff.

4 Ex. C. Lundström, Utan mätning ingen rättvisa, Magasinet Arena, nr. 5 2013 och T. 
Hübinette, I en nation av antirasister är endast de öppna nazisterna rasister, http://
debatt.svt.se/2013/01/05/i-en-nation-av-antirasister-ar-endast-de-oppna-nazisterna-rasister/, 
http://debatt.svt.se/2013/01/05/i-en-nation-av-antirasister-ar-endast-de-oppna-nazisterna-
rasister/, SVT Debatt, 5 jan 2013.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-kritiseras-hart-av-fn_8547192.svd
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5640340
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5640340
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http://debatt.svt.se/2013/01/05/i-en-nation-av-antirasister-ar-endast-de-oppna-nazisterna-rasister/
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urskilja två konkurrerande och på många sätt motsatta åsikter kring hur etnisk 

diskriminering idag bör hanteras. Den ena sidan håller fast vid den i Sverige 

traditionella färgblindheten där rasism inte bör mötas med ett rastänkande, 

eftersom en sådan inställning indirekt accepterar raser som en vedertagen 

kategorisering av människor. Den andra sidan hävdar att  ett kritiskt rastänk är 

nödvändigt för att över huvud taget kunna synliggöra och därmed motverka 

diskriminering. 

Det är ur det senare perspektivet som denna uppsats tar avstamp. För att kasta 

nytt ljus på frågan i en svensk kontext kommer problematiken att  analyseras 

utifrån Critical Race Theory (cit. CRT). Efter att denna redogjorts för kommer 

teorin att vara linsen genom vilken denna uppsats ser diskrimineringen och 

dess åtgärder i Sverige. Uppsatsen kommer att innehålla en relativt omfattande 

historisk del eftersom historia ges ett stort utrymme inom CRT för att bättre 

kunna förstå och tolka gällande rätt. Det kommer därför att undersökas hur 

diskriminering och rasism verkat i Sverige genom tiderna och hur detta 

hanterats juridiskt fram tills idag. Därefter granskas gällande rätt och en 

jämförelse med motsvarande amerikansk rätt  görs i de delar den är relevant för 

uppsatsens frågeställningar. Utifrån den utredning och de jämförelser som 

företagits formuleras en sammanfattande analys och eventuella förslag på 

ändringar. 

När det gäller de materiella rättsfrågorna kommer två att behandlas närmare ur 

ett  CRT-perspektiv. Det ena är att undersöka huruvida lagstiftningen mot etnisk 

diskriminering i arbetslivet kan förstärkas. Detta kommer att utredas särskilt 

utifrån att  rasbegreppet har lyfts ut ur Diskrimineringslagen (2008:567) (cit. 

DL) i de delar som rör etnisk diskriminering.5 Det andra syftet är att  undersöka 

hur användning av statistik kan möjliggöras och fungera som bevis i mål om 

etnisk diskriminering i AD. De båda delarna utgår från tanken om att använda 

sig av en kategorisering av människor utifrån en tolkning av ras som ställs av 

2

5 När det fortsättningsvis i arbetet talas om diskriminering menas i första hand etnisk 
diskriminering i arbetslivet enligt DL, om inte annat uttryckligen anges.



CRT, som ett led i att  motverka ojämlikhet, vilket utgör själva skiljelinjen 

mellan de två röster i debatten som ovan har beskrivits.

2. Frågeställningar

Utifrån uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar upp: 

- är det nödvändigt att  återinföra rasbegreppet enligt CRT i DL för att lagen på 

så sätt mer effektivt ska fylla sitt syfte?

- bör statistik baserat på ras enligt  CRT möjliggöras som bevis i rättsprocess 

om diskriminering på arbetsmarknaden enligt DL och vad är i så fall skälen 

för detta? 

2.1.Avgränsingar

Diskriminering är något som finns i flera alla delar av samhället; alltifrån 

utbildning och arbetsmarknad till massmedier.6 Dock blir det alltför omfattande 

att gå igenom samtliga delar och lagstiftningen kring dem på det utrymme som 

ska fyllas i denna uppsats. Arbetet  kommer därför att särskilt handla om 

diskriminering på arbetsmarknaden och hur den handskas med. Denna 

avgränsning kommer främst ur tanken om att ens ställning på arbetsmarknaden 

ofta påverkar ens ställning inom övriga samhällsområden, med hänsyn till både 

den ekonomiska och sociala makt som kan kopplas till arbete. Lägg därtill att 

arbetsmarknaden är det  område som under längst tid haft  lagstiftning avseende 

likabehandling och diskriminering, varför det finns ett större underlag att  utgå 

ifrån. Med det  sagt lämnas dock visst utrymme för reflektioner kring 

diskriminering i stort i vissa delar av arbetet. 

3

6 Jfr SOU 2005:56 s 445.



Vidare är syftet avgränsat  till en diskussion om lagstiftningen - utifrån den 

CRT-teori som tillämpas - borde ha en annan utgångspunkt och genomsyras av 

andra principer än de som råder idag. Därför kommer det inte att  finnas en 

diskussion kring hur utformningen borde se ut rent tekniskt, utan snarare att 

lagen eventuellt kräver en annan utformning.

2.2.Metod

Metoden beskrivs nedan utifrån en perspektiv- respektive handlingsorienterad 

modell för att på ett enkelt  sätt  ge läsaren förståelse för tillvägagångssätt i 

arbetets utredning och analys.7 Det perspektiv som har valts är som nämnts i 

inledningen CRT, utifrån vilken frågeställningarna kommer att besvaras (se 

närmare om teorin nedan). 

Det övriga material som kommer att användas är de olika rättskällorna; lag, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Vad gäller lagstiftning kommer arbetet 

utgå från en orientering i DL och i synnerhet en analys av det utmönstrade 

rasbegreppet där lagförarbeten och doktrin används till hjälp. Detta för att 

utreda och tolka fram gällande rätt att  testa frågeställningarna mot. Rättspraxis 

blir främst aktuellt  när vid undersökningen av statistik som potentiellt 

bevismedel och kommer då i första hand - men inte nödvändigtvis uteslutande 

- att  röra praxis från AD. Det kommer att  undersökas om och hur statistik har 

använts i andra fall av diskriminering än på etnisk grund och utifrån det 

analyseras en likartad tillämpning i mål om just etnisk diskriminering. 

Den jämförelse som kommer att  göras med amerikansk rätt har sin grund i två 

saker. Dels - och främst - för att  användningen av rasbaserad statistik är tillåten 

i den amerikanska rättsprocessen och dels för att CRT och den dominerande 

raskritiska forskningen överlag har sitt ursprung i USA. 

4

7 Modellen är hämtad ur J. Kellgren & A. Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap- råd och 
reflektioner, 1 u., Studentlitteratur, s. 47 f.



2.3.CRT

CRT är den rättsteori som växte fram i USA under mitten av 1970-talet med 

professorerna Derrick Bells, Alan Freemans och Kimberlé Crenshaws arbete. 

Utgångspunkten var en frustration över att  1960-talets framgångar med 

medborgarrättsrörelsen upplevdes ha stannat  av och att det behövdes nya sätt 

att  möta rasismen på. Den ansågs fortfarande vara djupt rotad i det 

amerikanska samhället, men nu med andra och mer subtila uttryck.8 Teorin har 

sin grund i Critical Legal Studies (CLS), som bidragit med grundinställningen 

att juridiken är ett resultat av och uttryck för samhälle och politik och således 

inte ett isolerat fenomen. Det finns en variation av åsikter och tolkningar bland 

CLS-förespråkare, men fyra element anses vara grundläggande för teorin:9

1. juridisk doktrin är svävande och varje juridisk princip  kan ge konkurrerande 

eller rentav motsatta resultat, beroende på hur och av vem den tolkas,

2. (men) historisk, socioekonomisk och/eller psykologisk analys kan användas 

för att identifiera hur särskilda grupper och/eller institutioner drar nytta av 

rättsliga beslut, trots den juridiska doktrinens ovisshet,

3. rättslig analys och kultur anses avskärma sig från sina utomstående och 

verkar för att få rättsliga slutsatser att framstå som legitima, samt

4. nya eller tidigare avfärdade sociala visioner belyses och anses behöva 

omsättas i rättslig och politisk praktik, exempelvis genom att  göra dem till en 

del av rättslig metod.

En stor del av vad som räknats upp ovan går igen i CRT, med inspiration även 

från feminismen och framför allt den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Det 

5

8 R. Delgado & J. Stefancic, Critical Race Theory: the Cutting Edge, 2 u., Temple University 
Press, s. xvi.

9 Legal Theory: Critical Theory, Critical Legal Studies Movement,  http://
cyber.law.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm, senast besökt 21 dec 2013.

http://cyber.law.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm
http://cyber.law.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm
http://cyber.law.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm
http://cyber.law.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm


senare är avgörande karaktäristiskt för CRT som i stort utgår ifrån fyra så 

kallade grundläggande insikter.10 

Den första och om möjligt  mest grundläggande för teorin är att rasism är något 

normaliserat och närvarande som en naturlig del av (det amerikanska) 

samhället. En konsekvens av detta blir i sin tur att formell jämlikhet; lagar och 

regler konstruerade att behandla alla människor lika oavsett  hudfärg, enbart 

kan åtgärda uppenbara fall av orättvisor som står i tydlig kontrast och därför 

kan identifieras. Sådan formell jämlikhet anses därför inte kunna råda bot på 

fördomar, som icke-vita möter på daglig basis och som orsakar mycket av det 

lidande och utanförskap som dessa människor lever under. Ett förklarande 

exempel på vad detta innebär skulle kunna vara lagstiftning liknande den vi har 

i Sverige om hets mot folkgrupp.11  Bestämmelsen anger ett förbud mot att 

genom ett  uttalande eller meddelande sprida missaktning mot en folkgrupp, 

eller annan grupp med anspelning på hudfärg, religion med mera. En sådan 

form av missaktning, exempelvis spridning av rasistiska glåpord riktad mot en 

särskild grupp, är öppen och står i tydlig kontrast mot vad som är tillåtet - 

därför kan det repareras. Däremot kan sådan formell jämlikhet inte riktas som 

åtgärd mot vissa andra händelser som har sin grund i rasistiskt  baserade 

fördomar som kan skada mottagaren. Ett exempel på en sådan situation kan 

vara att få sämre vård, information eller mottagande av olika slag på grund av 

till exempel nationellt ursprung. Enligt CRT är detta händelser i vardagen som 

uppfattas av och påverkar den som utsätts för det, men som på grund av sina 

subtila uttryck inte kan angripas genom regler om formell jämlikhet. Detta som 

vi i Sverige ofta benämner ”vardagsrasism” är i själva verket ett  uttryck för den 

rasistiska struktur som alltså genomsyrar samhället.

Den andra grundpelaren i CRT är berättande och berättelser, som en metod för 

att  angripa rasism och diskriminering. Genom skrivande analyseras myter, 

6

10 R. Delgado & J. Stefancic, Critical Race Theory: the Cutting Edge, 2 u., Temple University 
Press, s. xvi f.

11 Se 16 kap 8 § BrB.



förutfattade meningar och mottagen kunskap som skapar den allmänna och 

accepterade kulturen kring ras, vilken alltid placerar icke-vita och andra 

minoriteter i underläge. Med utgångspunkt i att kulturen konstruerar sin egen 
”sociala verklighet”12 på ett  sätt som gynnar sitt  egenintresse, menar CRT att  vi 

kan konstruera en annan verklighet. Eftersom det är den vita normen som 

enligt teorin dominerar samhället  och kulturen, är det också det vita 

egenintresset som gynnas och frodas - något som alltså kan konstrueras om på 

ovan nämnda sätt. Samhället  med sina regler, metoder och maktfördelning är 

inte av naturen given  utan skapad genom såväl ord och berättelser som 

tystnad. Istället för att samtycka till vad som redan är konstruerat som orättvist 

eller ensidigt, bör vi skriva och argumentera mot detta och på så vis försöka 

skapa en bättre värld.13 

Den tredje grundläggande insikten, utvecklad av Derrick Bell utifrån det 

avgörande fallet Brown v. Board of Education,14  handlar om så kallade 

samverkande intressen; ”intressekonversion”.15  Innebörden av detta är att en 

vit överordning tolererar alternativt uppmuntrar framsteg i en icke-vit strävan 

(mot jämlikhet på något eller några plan) endast om dessa också samtidigt 

gynnar det vita egenintresset. Brown v. Board of Education var ett fall som, när 

det meddelades av motsvarande Högsta domstolen i USA den 17 maj 1954, 

förbjöd statligt sanktionerade separata skolor för svarta respektive vita elever.16 

Bell argumenterade utifrån fallet att den verkliga anledningen till domslutet 

inte var en plötslig insikt om att  det rådande systemet var rasistiskt och därmed 

förkastligt. Istället hävdade han tre skäl till varför utfallet blev som det blev. 

7

12 I engelsk text används ”social reality”, jfr R. Delgado & J. Stefancic, Critical Race Theory: 
The Cutting Edge, 2 u., Temple University Press, s. xvii.

13 Se t.ex. R. Delgado & J. Stefancic, Critical Race Theory: The Cutting Edge, 2 u., Temple 
University Press, kap. 21.

14 D. Bell, Brown v. Board of Education and the Interest Convergence Dilemma, 93 HARV. L. 
REV., s 518, 1980.

15 I engelsk text används ”interest convergence”, här är översättningen hämtad från SOU 
2005:56.

16 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).



Det första skälet var att domslutet blev ett sätt för USA att  stärka sin roll som 

demokratiska väktare i förhållande till sina motståndare i kalla kriget och värna 

sitt internationella rykte. Det andra var att visa den afro-amerikanska 

befolkningen att USA:s tydliga ställningstagande för jämlikhet och rättvisa 

under andra världskriget även gällde innanför de egna gränserna. Detta för att 

försöka reparera ett  alltmer bristande förtroende och ökande missnöje hos den 

svarta befolkningen. Slutligen, menar Bell, var Brown-fallet ett sätt att bidra till 

ekonomisk tillväxt i den amerikanska södern, vilken hölls tillbaka av den 

rådande segregationen. Sammanfattningsvis var fallet alltså inte en renodlad 

rättvisehandling, utan resultatet av ett tillfälle då ”svarta” och ”vita” intressen 

korsade varandra och kunde samverka; ”The interests of the majority 

converged with the interests of the minority, leading to the decision, as opposed 

to any true desire for equal rights for all.”.17 

En del CRT-förespråkare har tagit intressekonversion ett steg längre och 

ifrågasätter huruvida den medborgarrättsliga lagstiftningen i själva verket är 

utformad för att hålla en positiv antirasistisk utveckling i en ”jämn” takt. Detta 

utifrån tanken att snabba framgångar skulle förvirra samhället i stort men en 

långsam utveckling skulle visa sig ha instabil verkan. Lagstiftningen måste 

således skapa en jämvikt mellan dessa två alternativ.18  Många ifrågasätter 

också huruvida till exempel vita domare över huvud taget kan driva fram 

antirasistiska förändringar och vänder sig till icke rättsliga vägar som ett bättre 

verktyg.19 

Den sista insikten, som inte är att blanda ihop med den andra, kallas på 

engelska ‘call to context’; kontextualisering. Detta innebär att se och använda 

8

17 L. Carlson, Critical Race Theory in a Swedish Context, Juridisk tidskrift nr 3, 2011/2012, s. 
26.

18 Ang. intressekonvergens, se även M. L. Dudziak, ”Desegregation as a Cold War Imperative”, 
R. Delgado och J. Stefancic,  Critical Race Theory: the Cutting Edge, 2 u., Temple University 
Press, kap 11.

19  R. Delgado och J. Stefancic, Critical Race Theory: the Cutting Edge, 2 u., Temple 
University Press, s. xvii.



sig av hur ett ämne eller en historia är bundet till formen för hur det berättas. 

Utifrån detta använder sig många CRT-tänkare av olika former av berättande 

för att blotta onödighet eller en inneboende ironi bland delar av den 

antirasistiska lagstiftningen. Vissa gör detta genom att  använda sig av satir och 

vissa genom berättelser och motberättelser. Kärnan är att  formen för ditt 

berättande också påverkar vad du berättar och framförallt hur det uppfattas hos 

läsaren eller åhöraren.20 

CRT är en teori, eller rörelse om en så vill, på framfart varför det finns en rad 

bilder och tolkningar av den. Den dock gemensamma röda tråden och vad som 

gör den unik är användningen av ras som förklaringsmodell och analysobjekt. 

CRT’s problembild kan för att  enklare förstås jämföras med 

radikalfeminismens; rasismen är något som genomsyrar samhället och existerar 

på alla samhällsplan, liksom patriarkatet  gör enligt radikalfeminismen. Detta 

sätts i både en historisk och en nutida kontext; den rasistiska strukturen är  ett 

resultat av vår historia men reproduceras också ständigt, genom att vi bekräftar 

och agerar efter de roller som  tilldelats oss alla som lever i den. Denna är som 

nämnts ovan alltså inte av naturen given, utan konstruerad utav människan för 

att  upprätthålla en (ojämn) maktbalans mellan överordnad och underordnad; vit 

respektive icke-vit, eller man respektive kvinna inom radikalfeminismen. Här 

är det oerhört viktigt att understryka att CRT talar om ras som en social och 

inte en biologisk konstruktion.21  Även här kan en parallell göras till 

radikalfeminismen som gör skillnad mellan det biologiska könet och det 

sociala könet; genus. Liksom inom CRT anses den sociala rollen vara något 

konstruerat med syfte att  behålla den över- respektive underordning som råder 

mellan de olika rollerna. 

Ras, eller snarare att människor blir rasifierade, får oss att agera på ett visst sätt 

och bli behandlade olika vad gäller arbete, bostadssökande med mera. Att 

9
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någon rasifieras innebär att någon exempelvis tillskrivs egenskaper utifrån att 

vara icke-vit. Grupper kan också bli rasifierade oberoende av kunskap om 

exempelvis etnisk eller nationell bakgrund. Muslimer är ett gott exempel på 

hur en grupp människor har blivit rasifierade av en stor del av världen.22 Islam 

är en religion spridd över en mängd olika länder och befolkningar och har en 

stor variation internt, men i och med att religionen också konstruerats till en ras 

blir dess utövare tolkade som bärare av samma tillskrivna egenskaper. 

Slutligen bör nämnas att en intersektionell analys ofta är närvarande i olika 

CRT-texter. Många texter genomsyras av idén om att olika förtryckande 

strukturer samverkar och diskussioner förs exempelvis kring hur ras, kön och 

klass påverkar och påverkas av varandra. Vidare finns även en rad teorier som i 

sin tur utvecklats utifrån CRT; Critical Race Feminism, LatCrit och Asian 

American Legal Scholarship, för att nämna några. Dessa har tagits fram för att 

fylla upplevda tomrum hos CRT, bland annat att  teorin utgår ifrån en alltför 

ensidig problembild som enbart omfattar relationen mellan svarta och vita.23 

2.3.1.Kritik av CRT

CRT som  teori utgår från att rasismen är strukturell och närvarande på alla 

samhällsnivåer, där en vit  överordning ständigt upprätthålls och privilegieras. 

Detta är emellertid endast en tolkning av verkligheten och ska inte tas för en 

absolut sanning. Nedan presenteras vad som skulle kunna vara en kritik av 

CRT som metod och analysverktyg i frågor om diskriminering.

Hela syftet med och relevansen av CRT kan omedelbart upphävas om en 

hävdar att rasism inte alls är en fråga om struktur utan enbart  fientlighet 

människor emellan, utan nödvändig koppling till samhällelig påverkan eller 
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sociala normer. Rasism kan alltså snarare sägas vara en del av människans 

natur, där vi är en varelse som alltid kommer att konkurrera och skapa 

hierarkier. CRT kan också sägas vara en alltför enkel och hårddragen tolkning 

av hur samhället är uppbyggt. Att hävda att samhället  präglas av en vit och 

privilegierad överordning säger samtidigt att vita personer inte kan drabbas av 

diskriminering eller negativ särbehandling. Ser en utanför den struktur som 

CRT hävdar finns, måste rasism vara alla former av fientlighet eller utövade  

fördomar människor emellan som har sin grund i en annan persons utseende 

eller ursprung. Därför är den formella jämlikheten som CRT kritiserar något 

bra, eftersom den värnar ett skydd från diskriminering för alla människor och 

inte bara vissa som anses falla utanför en vit norm. 

Den vita normen eller överordningen torde även vara svårare att generalisera 

över än vad CRT gör den. Går det verkligen att stoppa alla vita människor i ett 

fack och mena att de delar samma verklighet och gynnas på samma sätt, 

oavsett var på samhällsstegen de befinner sig? På samma sätt; går det verkligen 

att stoppa alla som inte har en vit hudfärg i samma fack och säga att de delar 

samma verklighet och lever i samma underordning? Den kategorisering av 

människor som CRT gör skulle i sig kunna kallas paradoxal då det kan 

kritiseras hur kategorisering av människor på något vis skulle vara ett sätt  att i 

sin tur motverka samma kategorisering på. Att  vara färgblind snarare än 

färgseende - vilket CRT förespråkar - kan tolkas som mer rättvist och mer i 

linje med att ständigt värna alla människors lika värde. Att se en persons färger 

snarare än dess individ kan lika gärna sägas upprätthålla en förlegad betydelse 

av ras eller etnicitet som vi måste bort ifrån för att uppnå en jämlik värld. 

Därför kan CRT kritiseras som teori, särskilt utifrån dess funktion vad gäller 

frågan om diskriminering. Alla människor oavsett hudfärg måste skyddas från 

sådan behandling och det går inte att utifrån bestämma vad som upplevs som 

rasism av vissa snarare än av andra. För att ras ska sluta ha en betydelse för 

någon människas livsöde måste vi således också sluta använda oss av 
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begreppet, vilket i förlängningen kan sägas upprätthålla den ofta negativa 

betydelsen av det.

Avslutningsvis föreligger det kritik mot CRT även inom rörelsen, förutom den 

som gett upphov till de teorier som nämnts tidigare. En del teoretiker hävdar att 

CRT överdriver betydelsen  och inverkan av ras i samhället samt skapar en 

alltför negativ bild av den vita befolkningens ställning och påstådda privilegier. 

Skiljelinjen tycks delvis även här grundas i huruvida en erkänner de strukturer 

som CRT hävdar eller inte, vilket många utomstående kritiker inte gör. Det 

finns också en argumentation kring att vita alltför lätt avfärdas som inkapabla 

till att fullt ut kunna driva antirasismen framåt för att  de generellt sett inte är de 

som drabbas negativt av den rasistiska strukturen.24

3. Ras och rasifiering i Sverige

Eftersom CRT lägger stor vikt vid samhällets historia som grund för att förstå 

såväl rasismen i sig som lagstiftandet mot den idag, är det relevant att utifrån 

detta titta på rasifieringen25 av människor i Sverige genom tiderna. Avsnittet 

kommer att inledas med en historisk genomgång av själva rasbegreppet, samt 

hur rasifieringen av människor sett ut i Sverige eller från svenskt håll genom 

tiderna. Därefter görs en genomgång av rasbegreppets vara eller icke-vara i 

nuvarande lagstiftning. 
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3.1.Rasbegrepp och rasifiering historiskt i Sverige 

Rasismen anses generellt sett vara ett förhållandevis ungt fenomen. Genom 

historien har olika grupper ställts mot varandra i olika sammanhang, men 

många är ense om att bilden av en viss hudfärg som över- eller underordnad en 

annan - oavsett geografisk eller social tillhörighet - har uppkommit i och med 

slaveriet. I tidigare kända samhällen eller kulturer där slaveri var något 

etablerat, sågs hudfärg inte som direkt avgörande för huruvida du var slav eller 

fri. Exempelvis i romarriket hämtades slavar från flera olika 

befolkningsgrupper och med det olika hudfärger. Emellertid kan noteras en 

märkbar förändring efter att Afrika koloniserades och slavhandeln därifrån tog 

fart på allvar under 1600-talet. Här är särskilt benämningen på den svarta 

befolkningen från de olika afrikanska länder varifrån slavarna hämtades 

intressant. Tidigare begrepp som använts var exempelvis ”mor” eller bara 

”afrikan”, begrepp  som hade kulturell eller geografisk koppling. I och med 

slaveriet konstruerades ett nytt begrepp; ”neger” som blev ett samlingsbegrepp 

för alla vars hudfärg stod i motsats till de ”vita” européerna. Det nya begreppet 

var heller inte enbart en beskrivning av hudfärg, det  innefattade även en 

kategorisering där ”negrerna” degraderades en andra klassens människor och 

handelsvaror. I och med denna nya ordning mellan ”vita” och ”negrer” anses 

således rasismen ha skapats.26

Även Sverige deltog i den internationella slavhandeln. 1784 lyckas Kronan 

tack vare goda relationer till England få Frankrike att  överlämna ön S:t 

Barthélemy i Västindien. Gustav III bildar två år senare Västindiska 

kompaniet, av vilket han ägde 10 % och fick lyfta 25 % av inkomsterna. 

Genom bolaget gavs även en rätt att  bedriva slavhandel mellan Afrika och den 

nya svenska kolonin. Det svenska intåget på slavmarknaden sker ändå relativt 

sent. Parallellt börjar allt fler i Europa få upp ögonen för de grymheter som 

ingår i slaveriet, mot vilken debatten börjar ta fart, även i Sverige. I och med 
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den franska revolutionen och spridningen av dess idéer bara några år senare 

blir stämningen alltmer orolig i Västindien. Upplopp och inbördeskrig bryter ut 

på flera olika öar där tusentals slavar omkommer, men även där Haiti når 

självständighet. Den nya stämningen ändrar dock inte Sveriges officiella 

hållning till slaveriet till vad vi idag skulle kalla det bättre - tvärtom. Den brist 

som skulle uppstå på slavar efter attitydförändringen i Europa antogs ur ett 

ekonomiskt perspektiv driva upp priset på de befintliga slavarna. 

Förhoppningen var också att Sverige skulle kunna ta över marknaden från de 

länder där opinionen för kraftigt vänt sig mot slaveriet. Utifrån detta 

resonemang beslutade Gustav III att  avskaffa alla tullavgifter för införsel samt 

begränsa tullavgifterna för vidareexportering av afrikanska slavar från från S:t 

Barthélemy. I kalkyleringen togs även hänsyn till de många slavprotester som 

ägde rum och därmed det ökande frigörandet av slavar; hälften av intäkterna 

från slavar som köptes fria skulle numer tillfalla kungen själv.27 På grund av 

transportsvårigheter blev S:t  Barthélemy främst en transitplats med auktioner 

och vidarefrakt. Antalet slavar på den lilla ön var förhållandevis stor, från ca 

1787 till 1812 växte antalet  från drygt  700 till knappt två och ett halvt tusen. 

Behandlingen av dem har inte bevisats varit mildare än på någon annan 

koloni.28

Först år 1815 förbjöds den svenska slavhandeln på S:t  Barthélemy, vilket  var 

senare än exempelvis USA som förbjöd sin år 1808.29  Dock fortsatte ön att 

vara en transitplats för andra länders handel mot avgift och auktioner tilläts 

vidare (något som tycks ha dolts väl för slavmotståndare hemma i Sverige). 

Detta pågår fram till att svenska staten under åren 1846-1847 friköper slavarna 

på ön från sina tidigare ägare, varefter ön återgick i fransk ägo eftersom den 

inte längre fyllde något syfte för Kronan.30
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Bortsett från slavhandeln fanns också en bild i Sverige av den främmande 

”afrikanen” som antingen exotisk eller hotfull. Detta trots att det såväl under 

slavhandelstiden som långt efteråt inte fanns någon svensk-afrikansk 

befolkning. På samma sätt såg det ut med judarna. Redan innan de bosatte sig i 

Sverige fanns en djupt rotad negativ bild av dem, vilken från myndigheternas 

sida upphör först  efter andra världskriget. Ett  exempel är hur judarna i Sverige, 

efter införandet av det så kallade judereglementet år 1782, begränsades kraftigt 

vad gällde fri bosättning och yrkesverksamhet. Röster för en judisk frigörelse i 

Sverige kommer först  under mitten av 1800-talet, något som också mötte stort 

motstånd. Detta märks inte minst i pressen, där stereotypiseringen av juden 

både till utseendet och till karaktären användes som en del av 

opinionsbildningen. Juden beskrevs som en stornäst och girig figur (en nidbild 

som kan anses leva kvar än idag) och ett folk att akta sig för.31 

Liksom med den svenska slavhandeln är det vidare mycket vad gäller 

exempelvis Sveriges roll under Nazityskland som sällan uppmärksammats. 

1923 grundades Svenska Antisemitiska Föreningen (som dock inte var den 

första formen av organiserad antisemitism i Sverige) samtidigt  som 

nationalsocialisterna är på framfart i Tyskland. Den svenska rörelsen växer i 

takt med de tyska nazisternas framgångar och judarna sågs här som hotfulla 

kapitalister med planer på att störta demokratin. Mellan åren 1933-1936 fanns 

det tre nazistiska ledamöter i riksdagen och allt fler sympatiserade med Hitler. 

Efter att nazisterna tagit makten i Tyskland och andra världskriget väl brutit ut 

reagerar Sverige inte nämnvärt på behandlingen av judarna i Europa; den 

svenska flyktingpolitiken fortsatte att vara omfattande restriktiv och Sverige 

agerade medvetet för att försvåra för tyska judar att ta sin flykt till Sverige.32 

Ett intressant exempel är hur 1937 års upplaga av Utlänningslagen tolkade 

definitionen av politisk flykting. Motståndare till det nazityska styret ansågs 
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omfattas av den, men inte tyska judar. Bland annat UD och 

Utlänningsnämnden menade att människor som flydde landet på grund av ras, 

inskränkta försörjningsmöjligheter eller för att de kände ”vantrevnad” inte 

skulle ges politisk asyl - något som i själva verket var en reaktion på det 

ökande antalet judiska flyktingar efter Nazitysklands intåg i Österrike. 

Inskränkningarna för att förhindra dem att ta sig till Sverige fortsatte efter detta 

genom skarpare viseringstvång och gränsrekommendationer. Emellertid ansågs 

det problematiskt att alla tyska medborgares pass såg likadana ut, vilket 

försvårade för Sverige att sålla mellan judar och ”arier”, där de senare var 

välkomna i landet. Svenska UD kontaktade därför nazityska myndigheter och 

krävde att tyska judars pass måste särskiljas, annars hotade Sverige med 

viseringstvång för samtliga tyska medborgare. Efter medhåll från Schweiz 

beslutade Nazityskland den 5 oktober 1938 att stämpla de tyska judarnas pass 

med ett rött J. Personer med stämplade pass släpptes därefter inte in i Sverige 

och den nya märkningen drabbade i förlängningen alla judar som ville fly 

Tyskland, även till andra länder utöver Sverige och Schweiz.33 

Den svenska rasismen har dock inte enbart riktats mot människor från andra 

länder eller tagit sig uttryck i ett större internationellt sammanhang. Även 

inhemska minoriteter har drabbats av ett långvarigt  förtryck. Exempelvis 

samerna, vars land så sakteliga började exploateras redan under Gustav Vasas 

tid, började under 1600-talets början att beskattas allt hårdare genom uttag av 

livsmedel. Resultatet blev en försörjningskris hos den samiska befolkningen 

där många tog sin flykt till Norge. Efter ungefär 20 år inser Kronan, som 

påverkas av det trettioåriga kriget, två saker. Dels att  situationen för samerna 

blivit så ohållbar att Sápmi börjat  tömmas på folk, dels att silverfyndigheterna i 

regionen var något att ta fasta på. Skatteuttaget minskades samtidigt som samer 

istället tvångsrekryterades till  malmtransporter. De nya förutsättningarna 

skapade dock ännu en försörjningskris och hårda metoder användes för att 

motverka fler rymningar från gruvdriften. Samtidigt sker också ett  starkt 
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religiöst förtryck. Den samiska religionen likställs med trolldom och staten 

tillsätter såväl präster som bygger kyrkor på samisk mark. Föga förvånande 

bedrivs även häxprocesser, främst mot nåjderna (en central gestalt  inom den 

samiska religionen som bland annat agerade länk till andevärlden) och 

myndigheterna saboterade religiösa föremål.34 Förtrycket av samerna fortsätter 

sen genom århundradena och ser ut  på olika sätt; exotifiering, kolonisering, 

tvångsomhändertagande av barn och rasforskning. 

Finnar, tornedalingar och romer är fler minoriteter som levt under förtryck i 

Sverige genom historien. På olika sätt  har de fråntagits rättigheter och utsatts 

för systematiska kränkningar. Vad som kan sägas vara gemensamt för samtliga 

förtryck av olika befolkningsgrupper som räknats upp hittills är - förutom den 

orimliga behandlingen - den relevans som givits rasbiologin. År 1735 

utkommer Systema Naturae, svenske Carl von Linnés enorma bidrag till 

vetenskapen. Efter att ha rest runt själv men även skickat ut sina lärjungar på 

långväga resor kunde han systematisera och klassificera all världens upptäckta 

växter och djur, inklusive människor. De senare delades in i olika grupper 

baserat på hudfärg, och här påbörjas resan mot den rasbiologiska vetenskapen. 

Hela människosläktet rangordnades i fyra huvudgrupper. Från början hade 

Homo europaeus, den vita och ståtliga, första plats på listan. Denne petades 

dock ner av Homo americanus i takt med att ursprungsamerikanen ”indianen” 

romantiserades och uppvärderades till den heroiske och ”ädle vilden”. Följda 

av dessa två var Homo asiaticus (gul, inbilsk, trög, med mera) och på sista plats 

som den lägst stående av människor: Homo afer, karaktäriserad som svart, lat 

och godtycklig.35 Den koloniala rasismen var alltså minst lika vedertagen inom 

vetenskapen. Den svenska befolkningen i sin tur delades av Linné in i fyra 

olika folkslag; götar, finnar, lappar och ”mixti” där språket var den främsta 

skillnaden mellan de olika folken.36 
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Den svenska rasbiologiska traditionen skulle senare fortsätta med Anders 

Retzius arbete under början på 1800-talet. Genom att  mäta människors kranier 

delade han in dem i två kategorier: långskallar - nordiska och tyska folk med 

positiva egenskaper, respektive de negativt betingade kortskallarna som 

representerades av bland annat samer och slaviska folk. Retzius mätmetoder 

spred sig och vann framgång även inom den internationella rasbiologin där den 

användes som bevis på att den europeiska befolkningen var högre stående än 

andra, återigen med de afrikanska folken som de lägst stående.37 1920 beslutar 

Sveriges riksdag om att  inrätta världens första statliga rasbiologiska institut 

som först 1958 uppgick i institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala 

universitet. Innan dess hann institutet ägna sig åt att studera den ”germanska 

rasen” och framförallt genomföra en tvångsmässig forskning på samerna, 

kanske främst på grund av institutets första chef Herman Lundborgs stora 

fascination för folkslaget.38

Vad som nämnts ovan är enbart några exempel på den omfattande rasifiering 

och dess effekter som sanktionerats av svenska staten genom historien. Vare sig 

det har handlat om en ”vetenskaplig” rangordning av människor eller spridda 

fördomar har dessa attityder ofta skiftat i uttryck. Samma folkslag har vid olika 

tidpunkter betraktats som såväl konspiratoriskt  skrämmande som romantiserat 

mystiska. Vad som är gemensamt för de olika bilderna är dock att de ständigt 

rasifierar olika grupper i förhållande till vad som ansetts vara det svenska eller 

europeiska överlägsna. Det ständiga uppvärderandet av den ”europeiska rasen” 

genom nedvärdering och klassificering av de som stått utanför den har oavsett 

form använts för att legitimera och upprätthålla en vit hegemoni.
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3.2.Rasbegreppet i nuvarande svensk lagstiftning

Rasbegreppet finns i en rad olika svenska lagar och har funnits skrivet även i 

diskrimineringslagstiftningen fram till 2008 års DL. I och med denna lyftes 

begreppet ras ut ur lagtexten som diskrimineringsgrund (se närmare om 

utvecklingen av och redogörelse för lagstiftningen i stort  nedan) och ersattes 

med orden ”annat  liknande förhållande”.39  Skälen till ändringen angavs i 

förarbetena vara en modernisering av lagen och den nya formuleringen 

förklarades vidare på följande vis:

”Med detta bör förstås sådant som ogrundade föreställningar om ”ras”, att svepande 

hänvisningar till uppfattningar om ”invandrares” egenskaper, utseende eller bakgrund 
läggs till grund för ett handlingssätt eller att någon över huvud taget motiverar ett 

missgynnande agerande utifrån nedsättande beteckningar om personer med utländsk 
eller svensk bakgrund.”40

På detta sätt ansåg sig lagstiftarna aktivt ta avstånd från föreställningen om att 

människosläktet skulle vara indelat  i olika raser på vetenskaplig grund. 

Rasbegreppet har således givits en biologisk innebörd, eller åtminstone att  det 

ger intryck av att erkänna biologiska skillnader mellan människor. Att behålla 

rasbegreppet ansågs medföra en risk för att  legitimera rasistiska föreställningar 

och åsikter om att ras skulle vara en relevant och vedertagen kategori att dela 

in människor i. Samtidigt underkänns dock inte användningen av rasbegreppet 

i internationella konventioner och direktiv, snarare förklaras det väl i 

propositionen:

”Enligt kommittén står det klart att skälet till att konventionstexterna använder termen 
ras inte är att det i internationella sammanhang skulle finnas en tro på förekomsten av 

raser eller för att man vill stödja en sådan uppfattning.  I de konventioner och EG-
direktiv där ordet förekommer tas det tvärtom uttryckligen avstånd från teorier som 

hävdar förekomsten av olika människoraser eller teorier som hävdar rasöverlägsenhet. 
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Ordet tycks i stället användas för att skydda individer från ageranden som grundas i en 
felaktig uppfattning om att individen tillhör en viss ras.”41

Ovanstående citat kan således uppfattas som att rasbegreppet internationellt ska 

tolkas som ett verktyg för att  angripa rasifiering av människor. Med det menas 

att  den som utsatts för diskriminering inte ”placeras” i en ras som en 

förutsättning för att målet ska kunna genomföras, utan att domstolen snarare 

riktar in sig på svarandens rasifiering av käranden, samt svarandens agerande 

utifrån denna föreställning. Denna tolkning i en svensk kontext argumenterades 

för redan i SOU 2001:39. Där angavs liksom senare att rasbegreppet inte borde 

ta plats i diskrimineringslagstiftningen men att  det - om det fanns skäl att 

behålla ordet - skulle kunna ändras till exempelvis ”föreställning om ras” eller 

”anspelning på ras”.42 Tanken om att  utgå från att en person rasifierats snarare 

än att vara bärare av en biologisk ras har alltså funnits närvarande, om än inte 

varit  önskvärd i första hand. Som står att läsa i den nuvarande lagstiftningen 

vann det heller aldrig någon mark, som sagt trots att det är denna tanke som 

präglar de konventioner och direktiv som diskrimineringslagstiftningen har för 

syfte att införliva i svensk rätt. Vidare anges i propositionen till nuvarande lag 

att  det inte finns någon anledning att  fasa ut rasbegreppet där det förekommer i 

övrig nationell lagstiftning, exempelvis i Brottsbalken (1962:700) (cit. BrB). 

Skälet till detta utvecklas inte särskilt, utan det hänvisas till att 

Diskrimineringskommitténs betänkande43  inte gett  tillräckliga skäl härtill.44 

Notera dock att betänkandet i sig inte argumenterade för att rasbegreppet skulle 

tas bort ur den nya diskrimineringslagstiftningen, tvärtom ansågs där att 

skyddet mot diskriminering snarare skulle urholkas i och med ett borttagande.45
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Det som idag innefattas i diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet är alltså 

nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. I 

detta ska också ingå att en person förmodas ha en viss etnisk tillhörighet, 

oavsett om personen i fråga själv anser sig tillhöra en viss etnisk grupp.46 Det 

senare torde gå att jämställa med att en person blivit rasifierad, varför någon 

saklig ändring av de internationella regleringarna inte kan ha åsyftats trots att 

själva begreppet  ras lyftes ur lagtexten. Hur etnisk tillhörighet ska avgränsas 

och fastställas ges emellertid inte många svar i propositionen som i detta 

avseende främst diskuterar bristerna i rasbegreppet och varför det  behöver 

utfasas och ersättas. 

Vad kan då möjligen ses som problematiskt  utifrån CRT med begreppet etnisk 

tillhörighet och vad som innefattas i det? Inledningsvis kan nationellt ursprung 

som utgångspunkt inte alltid vara representativt. Som exempel kan anges de 

fall, även utanför arbetsmarknaden, där en person som är född i Sverige med 

enbart svenskt medborgarskap diskrimineras på grund av att hen av någon 

anledning har ett icke-svenskt namn. Samma sak uppstår vid diskriminering av 

någon av de nationella minoriteterna, exempelvis samer eller romer - 

befolkningsgrupper som levt i Sverige i generationer. Deras nationella 

ursprung är svenskt, varför de inte per definition kan uteslutas som grupp i 

kontrast mot människor som enligt normen anses ha ett svenskt nationellt 

ursprung. I båda fallen har personer rasifierats, något som emellertid inte täcks 

av formuleringen nationellt ursprung. Ur ett CRT-perspektiv anger den 

nuvarande formuleringen att diskriminerande behandling beror på den 

diskriminerades inneboende egenskaper på grund av tillhörighet, inte på grund 

av att hen rasifierats utifrån.

Avseende dessa exempel skulle vi i stället kunna vända oss till underbegreppet 

etnisk tillhörighet. En rimlig fråga att ställa sig blir då hur vi ska tolka detta 

slags tillhörighet då etnicitet är ett subjektivt och svårdefinierbart begrepp. Hur 
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andra uppfattar en persons etnicitet kan också variera från betraktare till 

betraktare och vara beroende av sammanhang och kännedom kring personen. 

Ett intressant exempel är den identitesförvirring som inte sällan uppstår när så 

kallade andra generationens invandrares etnicitet ska fastställas av andra. Av 

vissa kan en sådan person anses ha en svensk etnicitet, av andra en etnicitet 

utifrån föräldrarnas födelseland eller kultur. Att denna tillhörighet dock i första 

hand är som nämnt något självvalt, subjektivt och beroende av flera faktorer 

såväl geografiska som kulturella, gör den till ett flyktigt instrument att 

fastställa diskriminering med. Den som företar en diskriminerande handling får 

antas utgå från sin egen föreställning om den diskriminerades etnicitet, snarare 

än dennes självvalda definition - återigen en form av rasifiering.

Hudfärg kan å sin sida vara en stark indikator på att etnisk diskriminering har 

förekommit, särskilt i de fall där den varit direkt och påtalad vid den 

diskriminerande handlingen. Även de övriga begreppen kan naturligtvis vara 

relevanta i vissa situationer, men det framstår som problematiskt att etnisk 

tillhörighet inte är heltäckande som samlingsbegrepp för rasifierade människor.

4. Svensk diskrimineringsrätt
4.1.Utvecklingen av lagstiftning mot etnisk diskriminering i 

Sverige 

I sviterna av andra världskriget undertecknade Sverige för första gången ett 

internationellt rättsligt förbud mot diskriminering i form av FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av generalförsamlingen den 

10 december 1948. Sverige anslöt sig då till att  följa exempelvis artikel 2 som 

stadgar att ”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som 

uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 

socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. (...)”. 1952 ratificerades 
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även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (cit. EKMR), vilken senare blev svensk lag när EU-

medlemskap ingicks 1995. 

När bland annat Konventionen om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering (cit. CERD) undertecknades år 1966 var dock vägen mot 

ratificering inte helt  oproblematisk, särskilt avseende frågan om diskriminering 

på arbetsmarknaden. Nationell lagstiftning kring detta ansågs till en början inte 

alls vara nödvändig. Lagstiftarna menade nämligen att rasism inte var något 

som accepterades allmänt av det svenska samhället, varför detta var irrelevant 

att reglera juridiskt. Vidare gjorde traditionen av att  delegera just 

arbetsmarknadsfrågor till arbetsmarknadens parter att en drog sig för att 

lagstifta, eftersom parterna mer effektivt ansågs kunna förhandla fram de 

lösningar som efterfrågades av FN. Såväl den utredning som tillsattes med 

anledning av detta47 som den efterföljande propositionen48 hävdade att så var 

fallet.49  När konventionen senare ratificerades år 1971 fanns därefter endast 

g r u n d l a g s b e s t ä m m e l s e r i R e g e r i n g s f o r m e n ( c i t . R F ) o c h 

Tryckfrihetsförordningen (cit. TF) samt regler i BrB mot rasdiskriminering, 

regler som fick täcka diskrimineringen i stort (som ju ändå inte ansågs finnas i 

Sverige)50. 

Sveriges direkta ovilja att särskilt förbjuda etnisk diskriminering utöver 

principiella grundlagsbestämmelser gjorde att det först 1986 infördes 

civilrättslig lagstiftning som särskilt förbjöd etnisk diskriminering.51 Lagen var 

dock i praktiken verkningslös; bland dess sju paragrafer fanns inga sanktioner 

som kunde riktas mot diskrimineringen. Den enda åtgärden som kunde företas 
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mot arbetsgivare var utdömande av vite i de fall där arbetsgivaren inte inkom 

med uppgifter och deltog i överläggning under uppmaning av dåvarande 

Diskrimineringsombudsmannen (cit. DO), med syfte att underlätta dennes 

arbete. Uppgiftsskyldigheten angavs heller inte få vara onödigt betungande för 

arbetsgivaren och kunde upphöra om särskilda skäl förelåg. 

Det lagförslag som därefter lades fram 1992 ansågs vara betydligt tunnare än 

det som dåvarande diskrimineringsutredningen tagit fram, vars förebild var den 

samtida jämställdhetslagen. Den nya lagen tog enbart sikte på direkt 

diskriminering och skulle tillämpas i undantagsfall. Diskrimineringen skulle då 

vara tydlig, framträdande och direkt stötande för att kunna omfattas av lagen - 

den skulle vara av sådant slag att den kränkte den allmänna rättskänslan. Här 

går alltså tanken om att diskriminering var något ovanligt och allmänt förkastat 

i de t svenska samhäl le t igen . Vidare angavs a t t dåvarande 

jämställdhetslagstiftning inte var någon bra förebild att använda vid 

konstruktionen av den nya lagen mot etnisk diskriminering, i motsats till vad 

diskrimineringsutredningen hävdade. Det pekades på grundläggande skillnader 

mellan de båda diskrimineringsgrunderna, där den främsta var hur de 

respektive utsatta grupperna såg ut. Vid könsdiskriminering jämförs två lika 

stora delar av befolkningen, jämfört med etnisk diskriminering där en mängd 

olika faktorer avgör vilken eller vilka grupper en individ får anses tillhöra, 

hävdades det. Den stora variationen i det senare fallet ansågs göra det  svårare 

att  dels ställa grupper mot varandra och dels utifrån detta få ett säkert utfall på 

hur situationen bör behandlas.52 Trots kritik om att  förslaget var tandlöst  drevs 

det igenom 1994, dock med nya bestämmelser om skadestånd till 

diskriminerad arbetstagare. Kritiken mot den nya lagen fortsatte emellertid, 

varför ännu en utredning tillsattes.53 
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1999 tillkom så ännu en lag på området med en rad förändringar.54 Här ser vi 

för första gången i svensk lagstiftning en uppdelning mellan direkt respektive 

indirekt diskriminering, samt en definition av de två formerna. Även 

trakasserier särskiljs som diskrimineringsform och ett förbud mot repressalier 

införs. Slutligen införs även en ny regel om delad bevisbörda, där arbetsgivaren 

ska visa att diskriminering inte förekommit om den som påstår sig ha utsatts 

för diskriminering visar omständigheter som ger anledning att anta att 

diskriminering förekommit.55  I 1994 års lagstiftning fanns ingen sådan 

bevisbörderegel och den som påstod sig ha utsatts för diskriminering, som 

skulle vara direkt  och avsiktlig, var tvungen att visa sannolika skäl för att en 

arbetsgivare diskriminerat på etnisk grund. För att  inte fällas var arbetsgivaren 

i sin tur tvungen att visa att den företagna handlingen eller liknande berodde på 

något annat än kärandens etnicitet.56

Vad som avslutningsvis kan sägas om utvecklingen fram till idag av 

lagstiftningen mot etnisk diskriminering, åtminstone i arbetslivet är att den 

mest grundläggande av insikter inom CRT tydligt går igen. Att rasismen ansågs 

frånvarande i samhället generellt kan mycket  väl förklaras med att den var 

normaliserad och därför upplevdes som icke-existerande. Det går också att 

ifrågasätta dels hur den lagstiftande församlingen såg ut men även vilka röster 

som allmänt fick utrymme i debatten om vilka åtgärder som krävdes mot 

diskrimineringen. I en förmodad brist på representation och lika värdering av 

alla erfarenheter uppstår en kunskapsbrist som gör att  den långsamma 

utvecklingen av svensk lagstiftning för likabehandling vid en tillbakablick är 

fullt förståelig, om än inte acceptabel utifrån internationella åtaganden. 
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diskrimineringslagar, vidare under underrubriken 1999 års diskrimineringslagar för 
arbetslivet: etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning.

56 S. Fransson och E Stüber, Diskrimineringslagen en kommentar (28 feb 2010, Zeteo), 
kommentaren till 6 kap 3 § DL, under rubriken Bevisbördereglen i tidigare 
diskrimineringslagar, vidare under underrubriken Lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.



4.2.Nuvarande svensk lagstiftning

Den nuvarande lagstiftning är aktuell för arbetet, det vill säga DL, innehåller 

förutom utfasningen av rasbegreppet främst formella förändringar till skillnad 

från sina föregångare. Den största var att den ersatte lag (1999:130) om 

diskriminering  i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosupfattning, jämställdhetslagen (1991:433) samt fem andra civilrättsliga 

lagar på området diskriminering och likabehandling.57 Den nya lagen blev ett 

slags paraplylagstiftning med syfte att  täcka samtliga tidiga områden och 

införde även de två nya diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet 

eller uttryck och ålder. En ny DO ersatte de gamla ombudsmännen för 

respektive område, exempelvis HomO och JämO och gavs talerätt i domstol. 

Vidare innehåller den nya lagen förbud mot olaga diskriminering - såväl direkt 

som indirekt - trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner om att 

diskriminera. 

4.2.1.Diskrimineringsbegreppet

Det svenska diskrimineringsbegreppet har formats efter dåvarande EG-

domstolens definition.  Enligt denna är innebörden av begreppet antingen att 

olika regler tillämpas i jämförbara situationer (direkt diskriminering), eller att 

samma regler tillämpas i olika situationer (indirekt diskriminering) samt att 

någon av dessa tillämpningar leder till missgynnande eller orättvis behandling 

av en viss grupp. Även likabehandlingsdirektivet58, direktivet mot etnisk 

diskriminering59  och arbetslivsdirektivet60  innehåller betydande riktlinjer för 

hur diskrimineringsbegreppet ska tolkas. Dessa direktiv införlivades också i 

svensk lag genom DL. Att utgå från ett enhetligt EG-rättsligt 

26

57 SFS 1999:132, SFS 1999:133, SFS 2001:1286, SFS 2003:307 och SFS 2006:67.

58 Direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG.

59 Direktiv 2000/43/EG.

60 Direktiv 2000/78/EG.



diskrimineringsbegrepp ansågs leda till att skyddet skulle vara lika starkt för 

samtliga olika diskrimineringsgrunder som nu regleras i samma lag.61

4.2.1.1.Direkt diskriminering

Den nuvarande definitionen av direkt diskriminering hittar vi i 1 kap 4 § 1 p 

DL. Definitionen vilar på tre objektiva rekvisit som är beroende av varandra 

för att paragrafen ska vara tillämplig: missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband. Subjektiva rekvisit såsom uppsåt eller oaktsamhet saknas 

emellertid, varför det inte krävs att diskrimineringen ska ha varit medveten 

eller avsedd.62 Missgynnandet ska drabba en fysisk person63 som omfattas av 

någon av diskrimineringsgrunderna och ska leda till något slags negativ effekt i 

form av förlust (exempelvis av anställning), obehag eller dylikt. Vad som har 

orsakat den negativa effekten är irrelevant och den missgynnande behandlingen 

kan uppstå på grund av såväl aktivt handlande som underlåtenhet.64 

För att se om något missgynnande kan antas ha skett måste det vidare göras en 

jämförelse mellan den som kan ha diskriminerats med en eller flera andra 

personer. I första hand ska en faktisk jämförelse ske med en annan existerande 

och relevant person, exempelvis en arbetskamrat till den som påstår sig ha 

blivit diskriminerad. Om en sådan jämförelseperson inte finns får en i andra 

hand göra en hypotetisk jämförelse. Gemensamt för de båda fallen är att de 

som jämförs ska befinna sig i en jämförbar situation, som alltså utgör 

paragrafens andra objektiva rekvisit. I propositionen anges en sådan situation 

kunna ha olika innebörd i olika situationer och preciseras inom arbetslivet till 
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att omfatta exempelvis en jämförelse mellan hur två eller flera individer 

behandlats som arbetssökande till samma arbetsplats.65

Slutligen ska det som nämnts ovan finnas ett orsakssamband. Som går att 

utläsa av paragrafen innebär detta att missgynnandet (som alltså konstateras 

u t i f r å n e n j ä m f ö r b a r s i t u a t i o n ) s k a h a e t t s a m b a n d m e d 

diskrimineringsgrunden. Notera här att missgynnandet således inte behöver ske 

på grund av diskrimineringsgrunden, vilket ytterligare talar för att 

diskrimineringen inte måste vara avsiktlig för att direkt diskriminering ska ha 

ägt rum.66  Orsakssambandet omfattar vidare även två andra situationer som 

inte utgår från att den som diskriminerats nödvändigtvis tillskriver sig själv en 

viss etnicitet  eller anknytning till någon annan diskrimineringsgrund relevant 

för situationen. Det kan dels vara fall av att  en person diskrimineras på grund 

av att hen kopplas till någon annan som kan tillhöra någon av 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel är när någon missgynnas i arbetslivet 

på grund av att ha tagit en makes icke-svenska efternamn. Det kan också 

konstateras ett orsakssamband mellan missgynnande och diskrimineringsgrund 

när den som diskriminerar förmodar att en person har exempelvis en viss etnisk 

tillhörighet - och agerar utifrån detta även om det är en felaktig föreställning.67 

Detta torde kunna översättas till att en person rasifierats och behandlats mot 

bakgrund av de fördomar eller åsikter som den diskriminerande har om den 

förmodade grupp som den missgynnade tillhör. 

4.2.1.2.Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering stadgas i 1 kap 4 § 2 p DL. Den språkliga skillnaden 

från definitionen av begreppet i tidigare lagstiftning är att  orden ”som kan 

komma att särskilt  missgynna” har ersatt ”som i praktiken missgynnar”. 
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Ändringen är dock enbart  semantisk och har ingen materiell verkan.68 

Definitionen är vidare uppbyggd kring de tre begreppen missgynnande, 

jämförelse och intresseavvägning. Missgynnandet ska bestå i att den till synes 

neutrala bestämmelsen eller dylikt  missgynnar en specifik grupp på så sätt att 

personen eller personerna inom gruppen får svårare att följa bestämmelsen 

eller drabbas negativt av den på något sätt. För att  avgöra huruvida 

bestämmelsen faktiskt missgynnar en viss grupp  måste denna jämföras med en 

annan grupp. Själva jämförelsen får inte vara hypotetisk (till skillnad från 

jämförelsen vid direkt diskriminering, se ovan) utan ska bestå i att ställa två 

faktiska grupper mot varandra och se hur stor skillnaden är mellan respektive 

andel i varje grupp som kan eller inte kan rätta sig efter bestämmelsen. 

Skillnaden bör vara betydande för att någon tillhörande en viss grupp ska anses 

ha missgynnats. Enligt  praxis från EU-domstolen i mål om könsdiskriminering 

är det upp till de nationella domstolarna att avgöra vad som utgör en betydande 

skillnad i mål om diskriminering, naturligtvis i ljuset av EU-praxis. 

Sammanfattningsvis för de två första grundpelarna inom indirekt 

d i s k r i m i n e r i n g s k a d e b å d a s å l e d e s h a e t t s a m b a n d m e d 

diskrimineringsgrunden i fråga. Exempelvis vid etnicitet som 

diskrimineringsgrund ska missgynnandet till betydande del drabba en eller 

flera personer med viss etnicitet värre än i jämförelse med en annan. Den 

i n t r e s s e a v v ä g n i n g s o m s e d a n s k a f ö r e t a s ä r f r å n k o p p l a d 

diskrimineringsgrunden och används som ett verktyg med vilket en ser på den 

uppkomna situationen för att avgöra huruvida en bestämmelse, trots sin 

negativa effekt ändå kan anses tillåten. Här måste två kriterier uppfyllas. För 

det första måste bestämmelsen vara objektivt sett godtagbar, det vill säga att 

den fyller ett syfte tillräckligt viktigt för att göra ett undantag från principen om 

icke-diskriminering. För det andra måste alla övriga icke-diskriminerande 

alternativ till bestämmelsen vara uttömda. Föreligger sådana alternativ som 
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hade kunnat tillämpas utgör den aktuella bestämmelsen olaga indirekt 

diskriminering.69

Ett ofta använt exempel på hur indirekt diskriminering kan se ut på 

arbetsmarknaden är det  så kallade Volvo-fallet.70  Målet, som i sak rörde 

indirekt könsdiskriminering under jämställdhetslagen (1991:433), ger särskilt 

en bra förklaring till hur själva missgynnandet ska tolkas. Volvo AB hade för 

en viss tjänst utsatt ett längdkrav om 163 centimeter för anställning, varför en 

kvinnas arbetsansökan avvisades trots att hon i övrigt var kvalificerad för 

tjänsten. Enligt arbetsgivarsidan hade kravet arbetsmiljömässiga skäl och det 

fanns inget direkt syfte att därigenom hålla kvinnor borta från arbetsplatsen. 

Eftersom kvinnor generellt sett är kortare än män blev dock effekten av regeln 

att  kvinnor missgynnades vid anställning och AD fann att  Volvo AB gjort sig 

skyldiga till indirekt diskriminering. Handlingen i form av att införa ett sådant 

längdkrav var alltså inte i direkt samband med diskrimineringsgrunden kön, 

men den medförde en missgynnande effekt. Detta resonemang är vidare en 

avgörande skillnad mot definitionen av direkt diskriminering.71

4.2.2.Bevisbörda

Bevisbördan i samtliga mål som faller under DL är snarlik den som infördes 

genom 1999 års lagstiftning och regleras i 6 kap 3 § DL:

”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar 

omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller 
utsatt för repressalier,  är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier 

inte har förekommit.”
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69 Prop. 2007/08:95 s 490 f.

70 AD 2005 nr 87.

71 Se närmare S. Fransson och E Stüber, Diskrimineringslagen en kommentar (28 feb 2010, 
Zeteo), kommentaren till 1 kap 4 § DL, under rubriken Indirekt diskriminering.



Paragrafen är en fortsättning på införlivandet av det EU-rättsliga 

bevisbördedirektivet.72  I direktivet, som i sin tur är en kodifiering av EU-

rättslig praxis, anges att bevisbördan ska fördelas på så sätt  som också angivits 

i den svenska lagstiftningen. Anledningen till att den formulerats på så sätt är 

för att ge käranden en bevislättnad i syfte att faktiskt kunna efterleva 

diskrimineringsförbuden i praktiken.73 I skälen till bevisbördedirektivet, som 

går igen i propositionen till nuvarande svensk lagstiftning, anges att vid så 

kallade prima facie-fall74  av diskriminering ska bevisbördan gå över på 

svaranden.75 Utifrån detta ska således bevisbördan gå över på svaranden när 

käranden har visat  på faktiska omständigheter som ger anledning att anta att 

diskriminering förekommit. Skälen förklarar detta som nödvändigt för att ge 

käranden en chans att få sin sak prövad över huvud taget. Går bevisbördan inte 

över på svaranden så lätt som angetts menas det finnas en risk för att käranden 

då kan förlora alla sina möjligheter att göra principen om likabehandling 

gällande inför sin nationella domstol. Visserligen omfattas i skälen endast 

uttryckligen direkt diskriminering av denna bevisbörderegel, men även indirekt 

diskriminering får anses omfattas utifrån att denna form av särbehandling anses 

vara ännu svårare att bevisa.76

Som nämnts ovan har bevisbörderegeln har tidigare benämnts som delad, något 

som dock inte varit  helt oomtvistat.77  I förarbetena till den nya 

diskrimineringslagen har den emellertid döpts om till en presumtionsregel, med 

hänvisning till resonemanget i NJA 2006 s 170.78  Målet rörde diskriminering 

på grund av sexuell läggning där ett lesbiskt par blivit tillsagda att sluta pussas 
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72 Direktiv 97/80/EG.

73 Prop. 2007/08:95 s 443.

74 Prima facie är latin för ‘vid första anblick’.

75 97/80 EG, skäl 18.

76 Jfr 97/80 EG, skäl 19.

77 Jfr t.ex. S. Fransson och E Stüber, Diskrimineringslagen en kommentar (28 feb 2010, Zeteo), 
kommentaren till 6 kap 3 § DL, under rubrikerna Beskrivning av bevisbörderegeln och 
Bevisbörderegelns utformning, samt prop. 2007/08:95 s 443 f.

78 Prop. 2007/08:95 s 443 f. 



och kramas på en restaurang och därefter blivit avvisade från lokalen. Målet 

gick upp till Högsta domstolen som valde att  placera bevisbördan utifrån en 

presumtiv modell, vilket ansågs motsvara regelns innebörd på ett bättre sätt än 

om den sågs som delad mellan parterna. Enligt förarbetena som anammade 

synsättet, ska bevisprövningen således gå till på följande vis:

”Det innebär att de omständigheter som käranden visar i det första ledet av 
bevisprövningen – de presumerande omständigheterna – skapar en presumtion för att 

diskriminering föreligger. Svaranden kan därefter bryta presumtionen genom sina 
motargument och bevisningen härför.”79

Eftersom käranden i det ovan nämnda målet hade åberopat omständigheter som 

gav anledning att anta att diskriminering förekommit, förelåg det därmed en 

presumtion för att så var fallet. I och med denna presumtion om diskriminering 

gick bevisbördan över på svaranden, som genom att inte kunna visa att det 

fanns objektivt godtagbara skäl tillsägelsen och avvisandet av paret, således 

inte lyckades bryta presumtionen för att diskriminering skett och dömdes 

därefter. I propositionen anges ett  sådan tolkning av den lagstadgade 

bevsibördan vara mer konform med EU-rätten och den bevislättnad för 

käranden som eftersträvas.80

5. Statistik som bevisning

Utifrån ovanstående beskrivning kan konstateras en lagstadgad bevisbörda som 

gä l le r övergr ipande i a l l a d i skr iminer ingsprocesser, oavse t t 

diskrimineringsgrund. Frågan är nu om denna bevisbörda går att möta genom 

att presentera statistik baserat på ras enligt CRT och om det vore 

ändamålsenligt eller nödvändigt för en mer effektiv diskrimineringsprocess. 
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80 Jfr prop. 2007/08:95, s 444.



Statistik kan användas som bevismedel i flera olika processer och av flera olika 

skäl. Det kan exempelvis användas av en åklagare för att visa att en tilltalad 

borde dömas till en viss påföljd, som statistiskt sett har visat sig ge bättre 

brottsförebyggande och/eller reparerande verkan. Det kan också användas i ett 

tvistemål där käranden vill bevisa att  ett företag konsekvent inte når upp till 

utlovade förväntningar vad gäller produktkvalitet, försäljning eller dylikt. 

Statistik kan till synes vara ett enkelt  och effektivt  bevismedel i många fall. Det 

finns dock ingen juridisk definition av vad statistik är och det har delvis inte 

ansetts finnas ett behov av att formulera en sådan. Den tolkning av begreppet 

som används fortsättningsvis i detta arbete är att  statistik är insamlad 

information i form av uppgifter eller siffror till syfte för analys och användning 

i exempelvis jämförelser eller mätningar på olika områden.81 

Statistik har tidigare använts i diskrimineringsmål. Här kan vi återknyta till det 

ovan nämnda Volvo-fallet  där JämO redovisade hur stor andel kvinnor i 

Sverige som hade en längd under det längdkrav som var föremål för 

processen.82  Procentsatsen användes då som ett bevis för att längdkravet 

utgjorde indirekt könsdiskriminering, något som även domstolen höll med om. 

I ett senare fall rörande etnisk diskriminering i arbetslivet  redovisade DO 

statistik som emellertid inte gav ett lika lyckat utfall som det förra.83 En man 

med bosniskt ursprung hade sökt en tjänst via ett bemanningsföretag som 

originalare vid ett detaljhandelsföretag. Mannen fick inte jobbet som istället 

gick till tre personer med etniskt svensk bakgrund och hävdade att han utsatts 

för diskriminering. Som grund för talan la DO bland annat fram ”statistiska 

uppgifter”, som AD valde att  kalla det  i domskälen. Uppgifterna visade bland 

annat att  företaget i fråga hade 98 anställda, varav fem av DO antogs ha 

utomnordisk bakgrund baserat på för- och/eller efternamn. AD avfärdade dessa 
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81 Jfr t.ex. resonemang i SOU 2012:83, s 101 f.

82 Andelen kvinnor under längdkravet om 163 cm var 28,2 %, andelen avsåg åren 2000 och 
2001.

83 AD 2009 nr 16.



uppgifter med hänsyn till att de inte kunde ställas i relation till mer omfattande 

statistik om etnisk representation;

”Enligt Arbetsdomstolens mening är DO:s statistik högst osäker. DO ställer till exempel 
inte uppgifterna om förhållandena på ICA Butiksreklam i relation till hur stor andel av 

den totala befolkningen i Sverige som är av annan etnisk härkomst än svensk.  Inte heller 
har DO redovisat några uppgifter om i vilken utsträckning personer med annan etnisk 

härkomst än svensk finns representerade inom den aktuella branschen. Enligt 
Arbetsdomstolens mening kan således inte utifrån DO:s statistik dras några som helst 

slutsatser om det förekommit etnisk diskriminering i samband med den aktuella 
rekryteringen. Några sådana slutsatser tillåter inte heller den omständigheten att alla de 

tre personerna som hyrdes in har svenskt ursprung.”

För att  kunna vinna något slags framgång eller åtminstone hänsyn till de 

uppgifter som lagts fram hade således DO varit tvungen att jämföra dessa 

uppgifter med generell statistik om hur den etniska fördelningen ser ut i 

Sverige och särskilt inom detaljhandelsbranschen. 

Att använda sig av statistik när det kommer till frågor om etnicitet eller 

rasifiering är dock en känslig fråga; återigen uppstår dilemmat att synliggöra 

eller motverka kategorisering av människor medelst just kategorisering. Nedan 

kommer gås inledningsvis de skäl igenom som talar för en sådan metod utifrån 

CRT. Därefter görs en kort jämförelse med hur statistik används i motsvarande 

processer i USA samt en redogörelse för de rättsliga förutsättningarna för sådan 

statistik och dess användning i Sverige. 

5.1.Skäl för statistik enligt CRT

Det nyss nämnda rättsfallet som vi för enkelhetens skull kan kalla för ICA-

fallet får tjäna som inledning till detta avsnitt. Detta eftersom såväl DO:s som 

AD:s respektive argumentation inleder en problematisering kring statistik på 

etnisk grund i mål om diskriminering. För att ur ett  CRT-perspektiv kort 

bemöta AD:s krav i målet på en mer omfattande statistik i ett  jämförande syfte, 
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kan detta både accepteras och avfärdas. Naturligtvis kan det vara relevant att 

jämföra DO:s statistiska uppgifter mot den etniska fördelningen av Sveriges 

befolkning. Motsvarar de respektive uppgifterna varandra kan det inte direkt 

sägas finnas en antydan om att arbetsgivaren i fråga diskriminerar. Å andra 

sidan är det inte känt om det är en övervägande del med utomnordisk bakgrund 

som söker tjänster hos företaget, som i sin tur ändå främst anställer personer 

med inomnordisk bakgrund, trots att dessa söker i lägre utsträckning. Därför är 

en jämförelse med själva detaljhandelsbranschen och den etniska fördelningen 

inom denna inte heller automatiskt relevant. Sådan data svarar inte 

uttömmande på om fördelningen ser ut som den gör på grund av diskriminering 

eller inte. Antaget att uppgifterna även här skulle motsvara varandra - vad är 

det som talar för och rättfärdigar den skeva etniska fördelningen inom en 

bransch, till skillnad från inom andra?

Resonemanget kan tydligt gå fram och tillbaka och landa i ett upplevt status 

quo. Emellertid kan det antas att  DO:s statistiska uppgifter hade till syfte att 

visa på en struktur inom företaget som gynnade arbetssökande och arbetstagare 

av till synes inomnordisk bakgrund. Det är också här som kärnan i statistisk 

bevisning ur ett CRT-perspektiv ligger; att genom statistiken kunna synliggöra 

en struktur där vita gynnas framför rasifierade, exempelvis.  Sett tillbaka på 

den grundläggande insikten inom CRT att rasismen är normaliserad och 

strukturell i samhället, skulle etnisk statistik således kunna fylla en viktig 

funktion. Om den formella och färgblinda jämlikheten som CRT vänder sig 

emot endast kan åtgärda fall av diskriminering som är så tydliga att  de inte kan 

blundas för (medvetet  eller omedvetet), krävs det ett verktyg som mer effektivt 

kan synliggöra den diskriminering som förekommer. Att använda statistik i ett 

sådant hänseende skulle kunna möta CRT:s strävan efter att sätta fler händelser 

och ageranden i en strukturell kontext, för att på så sätt ge dem ”status” som 

rasism snarare än normalt och accepterat beteende. Detta skulle kunna 

tillämpas på just påstådda fall av diskriminering på en arbetsplats eller dylikt. 

Därigenom finns det en större chans att åtgärden ses som just diskriminerande, 

snarare än en olycklig slump eller till och med oproblematiskt. En 
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diskriminerande åtgärd av en arbetsgivare gentemot en eller flera rasifierade 

arbetstagare kan inte ses som en isolerad händelse enligt CRT, utan som ett 

symptom på en rådande samhällsordning där de som inte tillhör den vita 

normen ständigt ställs i underläge. 

För att fullt  ut kunna leva upp till CRT vid användningen av statistik kan det 

även tänkas att uppgifter från andra samhällsområden kan användas som stöd 

för att  olaga diskriminering förekommit. Detta eftersom ett  erkännande av 

rasismen som strukturell förutsätter en syn på den som samverkande mellan 

olika samhällsområden. Exempelvis kan statistik som visar att en viss grupp 

utsätts för diskriminering på ett särskilt sätt på bostadsmarknaden stödja en 

talan för att diskriminering skett i ett annat sammanhang. Har en person 

tillhörande samma utsatta grupp diskriminerats på samma eller liknande sätt på 

i arbetslivet, skulle den föregående statistiken omfattande bostadsmarknaden 

ytterligare kunna tala för att diskriminering även förekommit på arbetsplatsen.

Eventuellt skulle statistiken i förlängningen även kunna fungera som en 

ögonöppnare rörande huruvida AD:s begränsade antal fällande 

diskrimineringsdomar upprätthåller en normalisering av rasismen och 

därigenom en vit överordning.84  Att på ett bredare plan sammankoppla hur 

olika grupper behandlas i samhället och på så sätt urskilja ett mönster som 

synliggör ett strukturellt problem, skulle ur ett CRT-perspektiv kunna verka 

attitydsförändrande. Frågan är hos vem denna förändring skulle ske i första 

hand. Önskvärt är naturligtvis att AD själva kommer till insikt om den enligt 

CRT rådande strukturen och hur deras agerande kan såväl upprätthålla som 

hjälpa till att  bryta den. Dock finns risken att AD inte skulle genomföra någon 

förändring i praktiken förutom vid fall av intressekonvergens. 

Sammanfattningsvis går det att härleda tydliga skäl ur CRT för statistisk 

bevisning i mål om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet enligt  DL. 
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Denna ska då grundas på ras som en social konstruktion och ges ett större syfte 

än att  endast vinna ett mål i AD. Statistiken skulle således dels fungera som 

bevismedel i en enskild process och dels som ett synliggörande av strukturell 

problematik i samhället i stort. Den skulle alltså inte kunna verka ensamt inom 

arbetslivet utan tillämpas analogt mellan olika samhällsområden, eftersom 

dessa enligt CRT inte kan isoleras och analyseras frånkopplat varandra. 

Vidare är det fråga om hur rasbegreppet skulle definieras juridiskt som en 

statistisk variabel utifrån CRT. Ur ett  sådant perspektiv skulle det i bästa fall 

präglas av ett självval, där rasbegreppet enbart blir ett alternativ i de fall 

personen eller personerna i fråga själva har fått  definiera sin tillhörighet. Ett 

hinder som CRT här kan möta i en svensk kontext är vår ovana att att se ras ur 

ett  socialt  och strukturellt perspektiv samt definiera oss själva utifrån sådana 

faktorer. 

5.2. Jämförelse: USA
5.2.1. Rasbegreppet

Inledningsvis är det relevant att göra en jämförelse mellan synen på 

rasbegreppet i Sverige respektive USA. För att en person enligt det senare 

landets rätttssystem ska kunna hävda att hen har blivit utsatt för diskriminering, 

krävs att hen kan bevisa att hen tillhör en så kallad ”protected class” vilket till 

svenska kan översättas till ungefär ’skyddad grupp’.85 Även ras räknas som en 

av dessa skyddade grupper.86 

Trots att  rasbegreppet utifrån tycks relativt vedertaget åtminstone i det 

vardagliga språkbruket i USA, har det en omstridd juridisk definition som har 

skiftat genom historien. Begreppet har heller ingen skriven definition i 
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86 Analysis of Federal Law, Part VI. Discharge, Discipline, and Other Employer Practices, 
Chapter 50. Discharge and Discipline, II. Establishing a Prima Facie Case Employment, 
Discrimination Coordinator, Database updated December 2013.



amerikansk lagstiftning. En tolkning av ‘Civil Rights Act’ från 1866 kan säga 

att  ras där definierades implicit som någon som inte tillhörde den vita 

befolkningsgruppen.87 Detta med anledning av en distinktion i lagtexten som 

stadgar att alla människor inom USA:s jurisdiktion ska åtnjuta samma 

rättigheter och skyldigheter som vita medborgare. Nämnda tolkning skulle 

utifrån CRT kunna kännas igen som en distinktion mellan vita och rasifierade. 

Rasbegreppet infördes uttryckligen (men utan definition) samtidigt som bland 

annat hudfärg och nationellt ursprung i och med den kända ‘Civil Rights Act’ 

från 1964 som i sin tur hade grund i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. 

Där har begreppet följts av en liberal och färgblind hållning (som kan jämföras 

med den nutida svenska synen), som först på senare tid fått börja ge plats åt en 

tolkning av ras som en social konstruktion.88

5.2.2. Statistik som bevis

Ett tidigt fall från USA som fått principiell betydelse avseende 

diskrimineringsmål är det från 1977 med International Brotherhood of 

Teamsters (motsvarande Transportarbetareförbundet i Sverige) och 

motsvarande Högsta domstolen i USA som motpart  (Teamsters-fallet).89  Ett 

nationellt verksamt transportbolag anklagades för att diskriminera sina afro- 

och latinamerikanska anställda genom att konsekvent tilldela dem lägre betalda 

och lägre kvalificerade anställningar. I konsekvens med detta ansågs bolaget 

otillbörligt gynna sina vita anställda genom att tilldela dessa bättre 

anställningar alternativt var de som tilläts avancera mot dessa anställningar på 

sikt. I fallet tillämpades en presumtiv bevisbörda nästintill identisk den som 
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87 Dr. G. J. Lidell m.fl., Is Obama Black? The Pseudo-Legal Definition of the Black Race: A 
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St. Mary's Law Review on Minority Issues, 2010.

88 Jfr W. Q. Lowe, Understanding Race: The Evolution of the Meaning of Race in American 
Law and the Impact of DNA Technology on its Meaning in the Future, Albany Law Review, 
2009.

89 Teamsters v. Unites States, 431 U.S. 324 (1977).



ska tillämpas i Sverige idag. Staten - som drev talan vid högsta instans - hade 

initialt bevisbördan för att styrka prima facie-fall av diskriminering från 

bolaget gentemot sina anställda av minoritet (som de benämndes i fallet). Detta 

lyckades genom statistik som visade den etniska fördelningen bland de 

anställda. Vid den 31 mars 1971, kort efter att staten lämnat in sitt klagomål 

avseende bolagets systematiska diskriminering, hade bolaget 6 427 anställda 

varav fem procent var afroamerikaner och fyra procent var latinamerikaner. 

Positionen som ”line driver”, vilket innebar långdistanskörningar, var det högst 

positionerade jobbet som innehades av 1 828 anställda varav endast 0,4 procent 

var afroamerikaner (som fått sådan anställning efter att  talan hade väckts mot 

bolaget) och 0,3 procent var latinamerikaner. Ovanstående statistik, 

tillsammans med vittnesmål från anställda  som utsatts för diskriminering av 

bolaget, var alltså tillräckligt för att ett  prima facie-fall av diskriminering 

förelåg. Detta ledde till en presumtion om att de anställda av minoritet hade 

diskriminerats, varvid bevisbördan skiftade över till bolaget som emellertid 

misslyckades att motbevisa olaga diskriminering. 

Än idag tillämpas denna bevisbörda i USA vid talan om diskriminering där det 

är en självklar del i mål om indirekt diskriminering enligt den så kallade 

”pattern and practice theory” (som också tillämpades i det ovan nämnda 

Teamsters-fallet). Teorin utgår från att diskriminering är en integrerad del av 

arbetsgivarens ”standardförfarande”, det vill säga ett till synes neutralt 

förfarande som i praktiken leder till ett  diskriminerande mönster. Sådana fall 

går i praktiken i två steg; det första där käranden med övervägande bevisning 

visar att  teorin är tillämplig. Det kan alltså sägas att prima facie-fall av 

diskriminering ska bevisas med ett högre beviskrav än det som finns i Sverige. 

Först då går bevisbördan över på den då presumtivt diskriminerande svaranden 

som i det andra steget  måste bevisa att förfarandet var icke-diskriminerande. 

Vid en grupptalan måste svaranden bevisa detta avseende varje individ på 

kärandesidan.90 
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Hur själva användningen av statistik möter beviskravet för prima facie-fall 

förtydligades i Hazelwood-fallet vars dom avkunnades samma år som 

Teamsters-fallet.91 Målet rörde påstådd indirekt  diskriminering vid tillsättning 

av lärartjänster vilket resulterade i en låg andel afroamerikanska lärare i 

skoldistriktet. Motsvarande Högsta domstolen konstaterade i målet att 

käranden vid framläggande av statistisk bevisning måste presentera grova 

skillnader i den etniska fördelningen på arbetsplatsen för att  bevisbördan ska 

skifta till svaranden. Målet dömdes emellertid i sin helhet till svarandens fördel 

då andelen afroamerikanska lärare ansågs motsvara andelen afroamerikanska 

elever i distriktet, vilket ansågs tala för att diskriminering inte förekommit.  

Domstolen förtydligade ytterligare när den i Hazelwood-fallet fastslog att 

svaranden, innan prima facie fullt och fast  kan konstateras, måste ges chans att 

visa att det påstådda diskriminerande mönstret är ett resultat av agerande 

utifrån äldre lag där sådant agerande inte innebar olaga diskriminering. Kort 

sagt kan den statistiska bevisningen inte ha någon retroaktiv verkan, utan måste 

röra siffror vars förklaring kan härledas till ageranden som skett efter att de 

förklarats olagliga. 

Statistisk bevisning får alltså användas i mål om indirekt diskriminering och 

kan till och med ensamt eller med visst stöd räcka för att uppnå prima facie. 

Vad gäller direkt diskriminering har statistiken emellertid givits en lägre status 

som relevant bevismedel. Vanligtvis används det endast som stödbevis i sådana 

mål och i ett av domstolsdistrikten i USA har det stadgats att statistik inte 

ensamt kan stödja en talan om direkt diskriminering. Uppgifterna måste 

kombineras med direkta bevis för att  käranden har utsatts för diskriminerande 

handling eller dylikt av svaranden.92 Direkt diskriminering anses vara av mer 
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subjektiv art än indirekt diskriminering, varför statistik med sin generella 

karaktär ytterligare frånkopplas som relevant och ändamålsenligt bevismedel.93

5.3.Rättsliga förutsättningar

I tidigare exemplifiering av hur statistik kan användas som bevismedel i ett mål 

om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kan sägas att två olika 

former av statistik har angetts. Det ena är uppgifter som parterna kan ta fram på 

egen hand, exempelvis rörande hur den etniska fördelningen ser ut på en 

arbetsplats eller i en ansökningsprocess. Det andra är snarare av 

”forskningskaraktär” som kan spänna över olika samhällsområden och 

användas som ett slags stödbevis. Dessa två kategorier faller i svensk rätt under 

olika lagstiftning där det förra regleras av Personuppgiftslagen (1998:204) (cit. 

PuL) och det senare av lag (2001:99) om den officiella statistiken (cit. LOS). 

Nedan kommer därför redogöras för förutsättningarna att använda etniskt 

grundad statistik i respektive författningar i Sverige.

5.3.1.PuL

PuL, som är tänkt att  införliva Dataskyddsdirektivet i svensk rätt, har till syfte 

att  skydda individer mot att deras integritet kränks genom behandling av deras 

personuppgifter.94  Innebörden av behandling av personuppgifter är ”varje 

åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig 

det sker på automatisk väg eller inte(...)” och en personuppgift är i regel all 

form av uppgift som kan hänföras till en levande fysisk person.95  Detta är 
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93 M.K. Braswell m.fl., Disparate Impact Theory in the Aftermath of Wards Cove Packing Co. 
v. Atonio: Burdens of Proof, Statistical Evidence, and Affirmative Action, Albany Law Review, 
1989. 

94 DO:s rapport Statistikens roll i arbetet mot diskriminering, 2012, s 76 samt kap 3.2 för 
genomgång av Dataskyddsdirektivet.

95 3 § PuL.



också förklaringen till varför DO:s potentiella insamling och användning av 

uppgifter om rasifierade anställda faller in under PuL:s bestämmelser, eftersom 

det är uppgifter som kan hänföras till dem personligen.  

Enligt 9 § c) p får ”personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål,”, vilket exempelvis skulle kunna vara att 

tjäna som underlag till bevis i en diskrimineringsprocess.  I 10 § finner vi det 

samtyckes- och nödvändighetskrav från den registrerade som är grundläggande 

och gäller över huvud taget vid behandling av personuppgifter enligt lagen. 

Samtycket ska enligt definitionen i lagens 3 § vara frivilligt och uttryckligt 

samt lämnas innan behandlingen av en eller flera personuppgifter påbörjas.96 

Nödvändighetskravet, det vill säga vilken grad av nödvändighet som krävs för 

att  behandling av personuppgifter ska vara tillåten utan meddelat samtycke, är 

å sin sida inte helt klart. Vad som kan tolkas som ett slags konsensus i frågan är 

att kravet är uppfyllt om ett visst ändamål inte kan uppfyllas utan 

personuppgifterna i fråga. Ett gemensam tolkning av detta för olika områden 

finns dock inte.97

I 10 § b) p  finner vi att  behandling av personuppgifter över huvud taget kan 

vara tillåten om den personuppgiftsansvarige (i detta fall DO eller eventuellt 

svaranden som vill komma med statistisk motbevisning) behöver dem för att 

kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Vad som menas med rättslig skyldighet är 

oklart, men enligt lagkommentarens mening ”Också skyldigheter enligt 

civilrättsliga författningsbestämmelser, som reglerar förhållandena mellan 

enskilda, torde i vissa fall kunna omfattas.” skulle kunna härledas att 

diskrimineringsmål omfattas.98  Här vet vi också sedan tidigare att 
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96 Jfr NJA 2005 s 361. 

97 Jfr S. Öman & H-O. Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar (25 september 2013, 
Zeteo), 10 § under rubriken Nödvändighetskravet. 

98 S. Öman & H-O. Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar (25 september 2013, Zeteo), 
10 § under rubriken För att fullgöra en rättslig skyldighet - b. 



personuppgifter i form av kön har insamlats och använts i diskrimineringsmål 

men också vad avser exempelvis ålder.99 

Varken ålder eller kön är dock känsliga personuppgifter som ras eller etniskt 

ursprung. Att föra statistik med sådana uppgifter är förbjudet enligt lagens 13 § 

a) p (där rasbegreppet alltså används, till skillnad från i DL). Regeln är 

emellertid förenad med undantag i 15-19 §§ PuL, där 15 § innebär en möjlighet 

att  behandla sådana uppgifter om uttryckligt samtycke har meddelats. Ponera 

således att DO i ett fall vill bevisa indirekt diskriminering genom statistik över 

representationen av olika rasifierade personer på en arbetsplats. Ponera vidare 

att  samtliga på arbetsplatsen har lämnat uttryckligt samtycke till DO att notera 

och använda deras respektive hudfärger för att sammanställa ett statistiskt bevis 

för att  arbetsgivaren i fråga på något vis diskriminerar.100 Ett sådant fall torde 

inte utgöra något problem. Vad som är relevant att diskutera är de fall där det 

inte finns möjlighet att inhämta samtycke av någon anledning och om 

nödvändighetskravet i 10 § kan uppfyllas i ett sådant fall.

Här kan 16 § PuL vara av relevans vad gäller paragrafens a) respektive c)-

punkter.101  a)-punkten rör fall där det är nödvändigt för den 

personuppgiftsansvarige att behandla känsliga personuppgifter för att fullgöra 

sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten. Här avses i 

regel arbetsgivaren som den personuppgiftsansvarige. Vad som kan tänkas som 

ett möjligt tillvägagångssätt enligt denna punkt är att arbetsgivaren kan lämna 

ut sådana känsliga uppgifter till exempelvis DO som ett led i dennes 
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99 Se AD 2011 nr 37 om ålderdiskriminering där uppgifter om anställdas ålder hämtades ur en 
avtalsturlista och användes i målet.

100 En uppgift om hudfärg kan avslöja ras eller etniskt ursprung enligt PuL, se S. Öman & H-O. 
Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar (25 september 2013, Zeteo), 13 § under 
rubriken Första och andra styckena.

101 Punkt b) kan inte anses vara relevant i detta sammanhang, jfr S. Öman & H-O. Lindblom, 
Personuppgiftslagen en kommentar (25 september 2013, Zeteo), 10 § under rubriken För att 
skydda vitala intressen - punkt c. 



tillsynsverksamhet enligt DL.102 Emellertid går det inte att finna något stöd för 

detta i förarbetena.103 

Paragrafens c)-punkt är den som kan anses vara av störst värde att undersöka i 

sammanhanget. Denna stadgar en rätt att behandla känsliga personuppgifter om 

nödvändighetskravet är uppfyllt, för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk. Det är inte heller här helt klart  vad som menas med 

rättsliga anspråk, men det torde röra sig om sådana anspråk om vilka en kan 

föra talan i domstol. Dessa kan vara av civilrättslig karaktär - som exempelvis 

en talan om diskriminering i arbetslivet - och personuppgifterna i fråga kan 

röra någon annan än den som har det rättsliga anspråket.104  Här finns således 

en öppning för att  kunna använda känsliga personuppgifter om rasifiering på 

sådant sätt som arbetet undersöker. Bestämmelsen medger en möjlighet för 

exempelvis DO eller den som påstår sig ha blivit diskriminerad att inhämta 

uppgifter om etnicitet, nationellt  ursprung, hudfärg eller dylikt, i syfte att 

statistikföra och använda som bevis i en diskrimineringsprocess. Detta 

eftersom att en sådan process i första hand kretsar kring att  utfå 

diskrimineringsersättning - ett rättsligt anspråk som uppstår på grund av 

diskriminering.105

Dock kvarstår det faktum som nödvändighetskravet innebär; att 

tillhandahållandet av de känsliga personuppgifterna är en förutsättning för att 

det rättsliga anspråket över huvud taget ska kunna försvaras. Så kan inte sägas 

vara fallet idag, då en diskrimineringsprocess kan ske - och sker - utan tillgång 

till sådan statistisk bevisning. Sammanfattningsvis finns därmed inga 

förutsättningar enligt PuL för att kunna använda statistik över rasifiering, eller 
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102 Se 4 kap 3 § DL

103 Prop. 1997/98:44.

104 Punkt b) kan inte anses vara relevant i detta sammanhang, jfr S. Öman & H-O. Lindblom, 
Personuppgiftslagen en kommentar (25 september 2013, Zeteo), 16 § under rubriken 
Behandling avseende rättsliga anspråk - första stycket c.

105 Jfr t.ex. 5 kap 1 § DL.



på etnisk grund, utan uttryckligt samtycke från varje person vars känsliga 

personuppgifter skulle bli en del av sådan statistik. 

5.3.2. LOS

Den officiella statistiken är sådan statistik som tas fram på uppdrag av staten 

och har till syfte att finnas till för allmän information, utredningsverksamhet 

och forskning. Denna ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.106  Den 

offentliga statistiken spänner över en rad olika samhällsområden som alla 

räknas upp  i förordning (2001:100) om den officiella statistiken (cit. FOS); 

arbetsmarknad, hushållens ekonomi, medborgarinflytande med mera.107  De 

olika ansvariga myndigheterna för respektive område har utsetts av 

regeringen.108 

I Sverige är det idag tillåtet att samla in uppgifter om födelseland och 

medborgarskap inom ramen för detta.109 Dock är dessa två faktorer inte alltid 

representativa för när en person rasifieras, en diskussion som tagits upp 

tidigare i arbetet.110  Frågan är här om möjlighet finns för att  ta fram statistik 

inom ramen för LOS som kan användas som bevis (då främst stödbevis) i en 

diskrimineringsprocess där - som nödvändigt är ur ett CRT-perspektiv - 

rasifiering av den diskriminerade ska beläggas. Att rasifiering eller ens etnicitet 

inte finns med som variabel torde kunna förklaras med att LOS går under 

PuL:s regler vid insamling av personuppgifter, av vilket följer att rasifiering 

inte kan bli en variabel heller här utan uttryckligt samtycke från varje person 

vars känsliga personuppgifter blir föremål för statistiska sammanställningar.
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106 Se 1 § och 3 § LOS

107 Se en fullständig uppräkning i FOS, bilaga. 

108 LOS 1 § 2 st. 

109 Se tabell i DO:s rapport Statistikens roll i arbetet mot diskriminering, 2012, s 36 f. 

110 Se rubrik 3.2 Rasbegreppet i nuvarande svensk lagstiftning. 



5.4. Sammanfattning: rättsliga förutsättningar

Den lagstiftning som skulle bli aktuell att se över om rasbegreppet och 

rasifiering skulle bli aktuellt att tillämpa på diskrimineringsområdet  är främst 

PuL. Enligt lagen finns som visats ovan en möjlighet att  använda dessa 

begrepp  som variabler i ett sådant sammanhang, men det kräver uttryckligt 

samtycke från den vars uppgifter ska behandlas. Hur själva insamlingen av 

dessa uppgifter skulle gå till behandlas inte i detta arbete eftersom dess syfte 

snarare är att se på huruvida det finns ett behov av ett sådant system och 

tankesätt sett utifrån CRT.111  Vid intresse för en diskussion kring hur en 

insamling av personuppgifter rörande etnicitet och dylikt, rekommenderas 

läsaren att titta på den DO-rapport som hänvisats till i detta avsnitt.112

6. Analys
6.1. Ras och rasifiering - behöver vi begreppen?

Det torde vara svårt att hävda att  rasism och förtryck inte är en integrerad del 

av Sveriges historia, såväl internationellt som nationellt. Ändå tycks den 

svenska självbilden vara övervägande positiv och präglas av tanken att  vi är ett 

modernt land med stor jämlikhetsanda. Det är inte svårt  att dra en parallell 

mellan tidigare nämnd text av professor Derrick A. Bell om Brown-fallet  och 

Sveriges hållning efter andra världskriget som kan sägas vara grunden till den 

självbild som finns idag.113  Det är nämligen först efter andra världskriget en 

kan se hur Sverige intar rollen som en neutral aktör i världen som strävar efter 

internationell frihet och rättvisa. Utifrån ett CRT-perspektiv skulle detta tolkas 

som att det låg rätt i tiden efter de grymheter som genomförts och uppdagats att 
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111 Se under rubriken 2.1 Avgränsningar.

112 DO:s rapport Statistikens roll i arbetet mot diskriminering, 2012.

113 SOU 2005:56, s. 91.



vara ett ”neutralt” land. En sådan officiell hållning gynnade Sverige både 

internationellt, men även nationellt där den icke-demokratiska behandlingen av 

de egna minoriteterna tilläts falla i glömska (eller blundades för eftersom den 

pågick länge under efterkrigstiden). De första antagna internationella reglerna 

om förbud mot diskriminering i Sverige kan tolkas som ett  fall av 

intressekonvergens. Vidare är det av värde att notera det faktum att  Sverige har 

ett  dualistiskt system för inkorporering av internationella åtaganden. Dessa kan 

inte läggas till grund för talan av en enskild om de inte först antagits som 

svensk lag. Med exempelvis den allmänna förklaringen om mänskliga 

rättigheter som antogs redan 1948, skedde inte detta förrän 1986 års lag (dock 

med sanktioner först  i 1994 års lag).114  Detta skulle kunna tolkas som ett 

exempel på den mer långtgående tolkningen av intressekonvergens; 

utvecklingen för jämlikhet hölls på en symbolisk nivå för att inte gå ”för 

snabbt”. 

CRT skulle uttrycka det som att bristen på självrannsakan avseende vad 

Sverige bidragit med under rasismens tidevarv i förlängningen lett till att 

rasismen normaliserats i vårt samhälle. Detta torde i sin tur vara anledningen 

till att vi, internationella åtaganden till trots, inte lyckades konstruera en 

lagstiftning som på rätt sätt  angripit problemet. Det tydligaste exemplet på 

detta går att hitta i den tidiga diskrimineringslagstiftningen, som enbart 

omfattade direkt diskriminering. Att inte ha åtgärder kring indirekt 

diskriminering insinuerar att rasism och fördomar är något generellt sett 

frånvarande i det  svenska samhället, (vilket som nämnts ovan även var det 

uttalade skälet till att en vid lagstiftning på området till en början ansågs 

obehövlig). Den enda rasismen som då antas förekomma är den som är fullt 

synlig, direkt uttalad, allmänt kränkande, och så vidare. Men sett till samtida 

attityder mot inhemska minoriteter såväl som invandrade minoriteter i form av 

exempelvis judar och romer, går det inte att säga att rasismen var något 

främmande i det svenska samhället. Snarare var den normaliserad och på det 
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114 Jfr. L. Carlson, Critical Race Theory in a Swedish Context, Juridisk tidskrift nr 3, 
2011/2012, s. 48.



sättet osynlig för de som lagstiftade, vilka i sin tur var en klar majoritet av 

människor ur den vita, icke-rasifierade befolkningsgruppen som inte var 

föremål för diskriminering och rasism. Ännu en förklaring till den attityd som 

präglade lagstiftarna i fråga kan då vara att de helt  enkelt inte upplevt  den 

indirekta rasism som förekommer. Även definitionen av vad som är en ”till 

synes neutral” handling har skapats i den rådande strukturen med en vit 

överordning. Vad som är neutralt är därmed tolkat utifrån vad som är neutralt 

för en icke-rasifierad. Där sådana handlingar förekommer är det därför 

naturligt att  de går icke-rasifierade obemärkt förbi på grund av handlingarnas 

just neutrala karaktär. Då de inte upplevs av de personer som innehar en social 

och ekonomisk makt, (som enligt CRT följer av ras, eller snarare frånvaron av 

ras) kommer det inte finnas någon självklar reaktion eller reparation av de 

skador som uppkommer till följd. 

Även argumentet att jämställdhetslagstiftningen inte skulle vara en bra förebild 

för lagstiftning kring etnisk diskriminering är problematiskt utifrån CRT. Ett  av 

argumenten som nämndes ovan var att det vid etnisk diskriminering inte finns 

två tydliga grupper att ställa mot varandra, som vid könsdiskriminering. Den 

maktstruktur som föreligger enligt  CRT och som upprätthålls när 

diskriminering tillåts, angrips inte under ett sådant tankesätt. Denna 

maktstruktur utgår ifrån att den vita normen är överordnad och den som står 

utanför den - det vill säga den som är rasifierad - är underordnad. Således finns 

två grupper att ställa mot varandra för att  tydligt  visa på att diskriminering har 

skett.115

Det torde även vara av relevans att  se på hur den tidigare lagstiftningen omsatts 

i praktiken. 1994 års lag genererade två rättsfall där ingen etnisk 

diskriminering ansågs ha förekommit.116 Därefter är det  först  i och med 1999 

års lag som åtal om etnisk diskriminering i arbetslivet togs upp, eftersom 1986 

års lag inte innehåll  några sanktionsregler. Omkring 30 fall togs upp av AD där 
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115 Jfr argumentation i SOU 2005:56, s. 119.

116 AD 1997 nr 61, resp. AD 1998 nr 134.



olaga etnisk diskriminering ansågs ha förekommit i ett av dem.117 I de övriga 

fallen tycks AD genomgående använda en mängd omständigheter för att visa 

hur arbetsgivare handlat icke-diskriminerande, på sätt som sakligt  förklarar den 

behandling som företagits gentemot den som påstått  sig diskrimineras.  Ser en 

detta ur ett CRT-perspektiv kan det  angripas hur de olika fallen aldrig riktigt 

placerats i den struktur som teorin menar finns, och angripits därefter. Detta 

leder oss in på CRT’s kritik av ett liberalt förhållningssätt till dessa frågor. Fall 

av etnisk diskriminering kan inte behandlas individuellt i alla avseenden, även 

om det är olika individer som för talan. Naturligtvis framläggs olika 

omständigheter, eftersom det är olika talan som förs. Men om dessa behandlas 

individuellt utan hänsyn till rådande strukturer blir det alltför enkelt att 

legitimera dem på det  sätt som konsekvent tycks ha skett i de avgöranden som 

finns under 1999 års lag. 

Sammanfattningsvis finns det flertalet skäl som talar för att rasbegreppet 

behöver återinföras i DL. Detta kräver dock förmodligen en omfattande 

attitydsförändring bland såväl lagstiftare som tillämpare av lagen, vare sig det 

rör domare eller övriga medborgare. Som går att läsa i arbetets utredande del 

finns det i förarbetena till lagen en mycket stark hållning mot begreppet på 

grund av dess upplevda biologiska karaktär. Detta kan ifrågasättas på olika sätt 

utifrån CRT. Beror det på en genuin misstänksamhet mot begreppet och dess 

eventuella negativa effekter, eller på en blindhet inför att  rasismen är 

strukturell? Eller finns det en insikt om att rasismen är strukturell men med det 

en automatisk insikt om att ett vedertaget rasbegrepp skulle rucka på det vita 

privilegiet? Olika CRT-förespråkare skulle antagligen landa i både den förra 

och den senare förklaringen. Oavsett skulle en övergripande konsensus vara att 

rasbegreppet är en förutsättning för att  kunna synliggöra och motverka rasism 

där den förekommer, även som diskriminering på arbetsmarknaden. Det är helt 

enkelt nödvändigt att  se färg (vilket inte är vedertaget idag) för att på så sätt 

kunna se hur färg präglar och påverkar oss i form av såväl förväntningar på 
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117 AD 2002 nr. 128. Saken rörde indirekt diskriminering där ett företag ställt ett till synes 
neutralt språkkrav som i praktiken missgynnat en person på grund av hennes brytning.



varandra som oss själva. Att blunda för representationen av rasifierade på en 

arbetsplats blir att blunda för vad rasifieringen gör med oss och i förlängningen 

upprätthålla den maktordning som detta skapat.118

Ett införande av rasbegreppet förutsätter emellertid även en försiktighet. Det 

måste stå tydligt och detaljerat i förarbeten och doktrin att vad som åsyftas är 

ras som en social konstruktion - inte som ett biologiskt  faktum. Denna 

grundläggande princip medför att lagen utformas på så sätt att den erkänner 

rasism som en konsekvens av rasifiering och inte som en effekt av den 

diskriminerades inneboende egenskaper, på grund av till exempel etnisk 

tillhörighet. Därmed sker också en viktig flytt av fokus till den diskriminerande 

parten vilket är i enlighet med den maktanalys som en kan märka genomsyrar 

CRT. Icke-rasifierade utövar en makt över rasifierade genom exempelvis 

diskriminering på arbetsmarknaden. Det är därför diskrimineringen måste 

repareras utifrån den diskriminerades rasifiering och - utifrån denna - 

diskriminering av en annan människa. 

Vidare behövs utifrån CRT ett erkännande av Sveriges historia av rasifiering i 

anslutning till införandet av begreppet. Detta för att stärka dess betydelse som 

analysverktyg i en struktur. Diskriminering måste ständigt ses i en historisk 

kontext och förstås som något som inte enbart drabbar en person som en 

enskild händelse, utan som ännu en maktutövning genom såväl historien som i 

ett  enskilt människoliv. Detta kan också verka för att i förlängningen skärpa 

synen på diskriminering som en allvarlig kränkning och påminnelse om den 

uppdelande människosyn som ständigt måste arbetas bort. Rasbegreppet och 

insikten om en ständig rasifiering av människor kan därmed i bästa fall leda till 

en nedmontering av den struktur som vi själva skapat. För att återknyta till 

CRT:s andra grundpelare,/insikt; genom nya begrepp, ord och analyser kan vi 

argumentera och diskutera oss fram till en annan verklighet. 
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118 Ett klipp som kan vara såväl intressant som svårt att ta till sig för en svensk läsare är det 
med läraren Jane Elliot som skapade det s.k. ‘Brown Eye-Blue Eye Experiment’; ”The Angry 
Eye” | part 2 | Brown Eye-Blue Eye Experiment, http://www.youtube.com/watch?
v=neEVoFODQOE, Youtube, uppladdad 12 mar 2011. 
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6.2. Intersektionalitet

En viktig diskussion i anslutning till ett eventuellt återinförande av 

rasbegreppet i DL och en ny insikt om rasifiering vid stiftande och tillämpning 

av lagen är den om intersektionalitet. Det  är redan, i och med befintlig 

jämställdhetslagstiftning av olika slag, erkänt i Sverige att det råder en 

könsmaktsordning.119  Åtminstone finns det få som förnekar att det finns en 

ojämställdhet mellan könen, även om förklaringarna till detta kan skilja sig. 

Emellertid torde det enligt CRT vara av vikt att inte bara öppna ögonen för när 

rasifiering eller kön är grund för diskriminering, utan även för de situationer 

där dessa två samverkar.   Vid ett erkännande av att såväl ras som kön formar 

och ställer vissa människor i underläge måste det följa med en insikt  om att 

rasifierade kvinnor därmed möter ett dubbelt förtryck. Även detta måste 

erkännas och ageras utifrån, för att strävan mot jämlikhet alltid ska vara 

inkluderande. 

Ett jämförande exempel är det fall där två kvinnor med ursprung i Bosnien 

respektive forna Sovjetunionen påstods ha utsatts för etniska och sexuella 

trakasserier.120  En arbetsledare hade bland annat kallat kvinnorna för 

”östflickor” och pratat om ”flickor från öst” i nedsättande ton och DO tycks i 

sin argumentation vilja koppla ihop etniska och sexuella trakasserier i detta 

hänseende. AD fann dock att endast en av kvinnorna utsatts för etnisk 

diskriminering, men att de båda utsatts för sexuella trakasserier. Här hade det 

utifrån en intersektionell analys varit av vikt att, liksom DO argumenterade för, 

se ett samband mellan två samverkande förtryck. Emellertid fanns - och finns - 

inget utrymme i DL för att  sanktionera särskilt diskriminering av rasifierade 

kvinnor. Att införa en sådan intersektionell bestämmelse skulle således kunna 
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vara ett viktigt ställningstagande och öka möjligheten för att synliggöra det 

som sagt dubbla maktutövande som drabbar rasifierade kvinnor negativt. 

6.3. Statistik för att bevisa diskriminering

Sett till ovanstående diskussion är det tämligen enkelt att landa i att 

rasbegreppet och insikten om rasifiering är nästintill direkta nödvändigheter för 

att  kunna bryta den strukturella rasismen i grunden. Emellertid kan frågan om 

statistik baserat på uppgifter om ras bli känsligt. Hur får uppgifterna användas 

samt vilka restriktioner och begränsningar krävs för att nyttjandet sker inom 

det angivna syftet?

Införande av statistik måste förmodligen omgärdas av större försiktighet än ett 

införande av själva rasbegreppet. Detta med tanke på såväl Sveriges historia av 

raskategorisering som samtida händelser i form av exempelvis det  så kallade 

romregistret. Detta gäller särskilt i sådant fall där statistik utifrån rasifiering 

skulle omfattas av den officiella statistiken. Medborgares förtroende för staten 

är något som väldigt lätt  kan brytas och med en CRT-syn gäller detta ännu 

starkare för rasifierades förtroende, eftersom de alltid ställs i ett  underläge i en 

struktur som i mångt och mycket är kodifierat i lag eller visas i 

myndighetsutövning.121  Det torde kunna bli svårare att börja upprätta sådan 

statistik inom ramen för den officiella statistiken än i en process i AD. I en 

sådan kan tänkas att uppgifterna och samtycket som krävs inhämtas enklare. 

Personerna i fråga skulle i en sådan situation kanske även uppleva sig veta 

exakt vad uppgifterna används för. Vid upprättande av officiell statistik på 

uppdrag av staten är det inte orimligt att tänka sig att steget inte är långt från 

frivilligt utlämnande av uppgifter till tanken ”kommer mina uppgifter att 

användas i hemlighet till något jag inte vet om?”.
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Utifrån tidigare diskussion om de rättsliga förutsättningarna för statistik om ras 

alternativt rasifiering kan det sägas finnas såväl öppna som stängda dörrar. Vid 

uttryckligt samtycke går sådana uppgifter att använda. Utan samtycke finns 

inget utrymme för att använda sådana uppgifter då inget talar för att 

nödvändighetskravet går att tillämpa i när det rör en användning av statistiken 

på det sätt som uppsatsen utreder. Denna diskussion handlar dock inte främst 

om de legala förutsättningarna, utan om huruvida sådan statistik - ifall den kan 

vara tillgänglig legalt - kan fylla något syfte som gynnar en 

diskrimineringsprocess. 

En fråga som kan uppstå när en tänker på frågans känsliga karaktär är om det 

inte räcker med att enbart återinföra rasbegreppet i DL, och att en insikt om 

rasifiering får genomsyra lagens tillämpning. Ett svar på detta skulle kunna 

vara att  tillåtandet av statistik följer naturligt av ett sådant införande och 

acceptans av ras som en social konstruktion. Om en hävdar att  diskriminering 

på grund av ras har förekommit måste en också kunna ha tillgång till uppgifter 

som styrker ett sådant påstående, där statistik ibland kan vara nödvändigt. 

Utifrån den utredning som arbetet lagt fram kan hävdas att statistik kan vara 

som mest effektivt i fall av särskilt indirekt diskriminering. Detta i synnerhet 

när det inte uppställs något krav i lagen på att arbetsgivaren ska ha haft avsikt 

att  diskriminera. Här återkommer vi till frågan om struktur som är central i 

CRT. För att kunna påvisa en struktur av diskriminering som arbetsgivaren 

själv kanske inte är medveten om att  hen upprätthåller, kan statistik vara av 

allra största vikt som verktyg för ett sådant synliggörande. I fråga om direkt 

diskriminering torde resonemanget landa i att statistiken spelar en större roll 

som stödbevis snarare än som direkt bevisning, liksom är tillämpningen i USA. 

Det är rimligt då statistik förmodligen bättre visar skillnader i effekter av en 

kollektiv åtgärd, snarare än en individuell åtgärd, vilket  också är en skiljelinje 

mellan de två formerna av diskriminering. 

Statistik som bevisning i diskrimineringsprocessen kan till och med ses som 

nödvändigt för att ett återinförande av rasbegreppet i DL ska få en reell 

53



funktion snarare än en enbart symbolisk verkan. Användningen av sådan 

statistik skulle kunna - förutom att bevisa diskriminering i det enskilda fallet - 

visa i realiteten hur ras och rasifiering påverkar en arbetsplats och 

behandlingen av olika arbetstagare. Statistik torde också kunna vara ett 

effektivt sätt att visa på prima facie-fall av diskriminering, återigen liksom i 

USA. Med tanke på att Sverige i enlighet med EU-rätten har ett mycket lågt 

beviskrav för att prima facie ska anses föreligga,  torde statistik som visar eller 

åtminstone antyder en skev etnisk fördelning på en arbetsplats ge anledning att 

anta att diskriminering förekommit. Uppgifter som i ICA-fallet om att endast 

fem av 98 anställda på en arbetsplats kan antas ha utomnordisk bakgrund torde 

vid en första anblick ge anledning att  anta att diskriminering förekommer, eller 

har förekommit. Statistiken kan här bli ett mer relevant bevis för prima facie än 

att ord står mot ord mellan DO och en arbetsgivare rörande exempelvis 

meningsutbyten mellan arbetsgivare och arbetstagare mellan fyra ögon. 

Sammanfattningsvis, utan en diskussion om hur frågan ska hanteras rent 

lagtekniskt vad gäller insamling och hantering, är statistik om ras och 

rasifiering i en diskrimineringsprocess relevant som en följd av ett 

återinförande av rasbegreppet. 

7. Slutsats

Slutsatsen av detta arbete är att rasbegreppet enligt en CRT-analys kan behöva 

återinföras i DL men att det är för tidigt att diskutera ur ett sådant ”post-ras”-

perspektiv i Sverige. Ett införande ska ske under förutsättning att ras ses som 

en social konstruktion samt att insikten om att människor rasifieras. Effekterna 

och inverkan av rasifiering måste även genomsyra förarbeten och doktrin kring 

begreppet. Sett genom en CRT-lins har Sveriges färgblinda hållning inte gett 

någon positiv verkan i praktiken och diskrimineringen på arbetsmarknaden 

förblir ett problem. Begrepp som etnisk tillhörighet eller etnicitet  kan ses som 
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otydliga och angriper inte problemet från rätt håll. Genom rasbegreppet - och i 

synnerhet insikten om rasifiering - förtydligas att diskriminering sker på grund 

av exempelvis en arbetsgivares fördomar mot en anställd och inte på grund av 

en anställds inneboende egenskaper. Att utgå från att diskriminering sker på 

grund av etnicitet säger att diskriminering sker på grund av vad en person är, 

inte på grund av den diskriminerandes tolkning av vad en person är. Utan ras 

som det  formuleras enligt CRT kommer Sverige på så sätt  inte fullt ut  kunna 

motverka diskrimineringen, eftersom grundproblemet förbises. 

Tanken om rasifiering, liksom det  kan tolkas ur CRT, finns redan närvarande i 

förarbetena till DL. Detta eftersom det stadgas att diskriminering kan ske även 

på grund av vad som förmodas vara någons etnicitet. Just detta är ett annat sätt 

att  beskriva rasifiering på. Kanske är det således inte alltför främmande för 

svensk lagstiftning att tänka i banor om rasifiering. Vad som är den största 

problematiken är antagligen rasbegreppet rent  bokstavligt - det kopplas ännu 

till en biologisk betydelse. Frågan är dock hur en förändring av attityden kring 

ordet i sig sker på bästa sätt; genom en lagändring som sakta skapar en 

acceptans, eller genom en allmän acceptans som kan föranleda en smärtfri 

lagändring? En del CRT-teoretiker vill ju - som nämnts tidigare i beskrivningen 

av teorin - i vissa avseenden hellre vända sig till icke-rättsliga vägar som 

verktyg. 

Sammanfattningsvis tycks frågan om statistikens vara eller icke vara hänga 

främst på acceptansen av rasbegreppet i Sverige. Blir detta allmänt vedertaget 

som en social konstruktion och förklaringsmodell till rasismens former och 

effekter, kan antagligen statistiken också accepteras som en relevant 

kartläggning av detsamma. Men dit har Sverige med största sannolikhet en bit 

kvar att gå. 
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