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Abstract 

Etnisk kvotering vid universitet är relevant för socialt arbete eftersom det berör 

marginaliserade grupper och ämnar till att motverka deras uteblivande vid högre utbildningar. 

Avsikten med studien var att sammanställa forskningen om följder av etnisk kvotering till 

universitet. Författarna genomförde en systematisk översikt kring följder av etnisk kvotering. 

Empirin, som i detta fall bestod av sexton artiklar, sammanställdes därefter utifrån olika 

teman som rasism, mångfald, rättvisa och socioekonomisk status som författarna kunde utläsa 

som centrala för diskussionen. Studien visade att etnisk kvotering präglas av problematik då 

det medför många nackdelar för både kvoterade studenter och majoritetsstudenter. 

Slutsatserna i denna studie pekar på att diskussionen kring huruvida etnisk kvotering till 

universitet bör tillämpas är komplex och problematisk då den kan bidra till ökad segregation 

och förstärkta rasföreställningar för samhället i stort. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka Mats Blid för den hjälp och handledning du har bistått oss med 

under arbetet. 

Vi vill även tacka Deborah Gebru för det stöd du har gett oss under arbetets gång.   

 

Författarna har under studiens genomförande till störst del arbetat tillsammans. De har 

således gått igenom samtliga element gemensamt. Det tillfälle där författarna arbetade separat 

var vid sökningar av artiklar och urval av dessa. Detta då författarna inte ville påverka 

varandra i urvalet i ett led att förhindra godtycklighet. När författarna sedan gjort sina urval 

gick de samman och jämförde dessa. Författarnas urval var i stort identiskt, med undantag för 

några enstaka artiklar vars relevans för arbetet behövde diskuteras. Därefter har författarna 

gemensamt skrivit och analyserat arbetet. 

Författarna har utformat arbetet som om de avsåg att publicera det i tidsskriften International 

Journal of Social Welfare.
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Kvotering har sedan millenniumskiftet tillämpats i Sverige, i försök, som åtgärd för att skapa 

bättre möjligheter för medborgare från utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden och 

utbildningar där de vanligtvis är underrepresenterade (Dahlerup & Freidenvall, 2008).  

Detta involveras i fältet för socialt arbete på så sätt att kvotering berör människor som är 

socioekonomiskt utsatta och marginaliserade. Genom åtgärder som etnisk kvotering vid 

universitet så kan man förbättra marginaliserade personers livsutsikter genom ökade chanser 

till framtida arbete. 

Kvotering innebär att man på förhand bestämmer en fördelning av en population eller 

totalmängd så att varje grupp blir rimligt representerad i förhållande till dess storlek i 

normalpopulationen. Kritik har dock riktats mot kvotering då det går emot principen om 

likabehandling, mer om detta kommer senare i artikeln (Nationalencyklopedin, 2012). 

Under 2000-talet har det funnits en bristfällig etnisk mångfald inom den akademiska världen i 

Sverige. För att motverka detta har man vid olika universitet försökt att öka mångfalden 

genom etnisk kvotering till olika utbildningar. Under 2002 valde man på Malmö högskola att 

kvotera in personer med utomnordiska språk som modersmål vid antagningen till medie- och 

kommunikationsutbildningen. Vid antagningen till journalistutbildningen vid Göteborgs 

universitet tillämpades etnisk kvotering 2005 som metod för att öka antalet studenter med 

utomnordiskt ursprung. Liknande försök att öka den etniska mångfalden användes vid den 

Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, där en kurs i högre praktisk 

förvaltningskunskap utformades med antagningskrav på utländsk akademisk utbildning samt 

kompetens inom utländskt språk och kultur (Dahlerup & Freidenvall, 2008).  

Ett fall som lyfts fram var då personer med två utlandsfödda föräldrar kvoterades in till 

juristutbildningen vid Uppsala universitet. I detta fall gavs dessa personer förtur till 30 av 300 

platser på utbildningen. Året därpå, 2003, dubblade man antalet platser till personer med två 

utlandsfödda föräldrar. Detta ledde till att två andra sökande stämde Uppsala universitet för 

diskriminering då de nekats plats på utbildningen på grund av sin svenska etnicitet. Resultatet 

blev i detta fall att Uppsala tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen fastställde att 

olaglig diskriminering hade förekommit under antagningsprocessen (Dahlerup & Freidenvall, 

2008).  
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Detta domslut har sedan dess kommit att vara prejudicerande och olika rättsprocesser har 

därefter bekräftat högsta domstolens tolkning av lagen, då även andra domar har fastställt att 

kvotering bryter mot gällande lagstiftning (Centrum För Rättvisa, 2012).  

 

Strukturell diskriminering, positiv särbehandling och kvotering 

Faktorer som klass, kön och utländsk bakgrund ligger till grund för sämre studieresultat bland 

elever i grund- och gymnasieskolan. Följaktligen spelar föräldrars sociala bakgrund en viktig 

roll gällande sina barns prestationer i grund- och gymnasieskolan. Utredningen understryker 

att begreppen kring aktiva åtgärder, positiv särbehandling och kvotering inte är helt 

fastställda och definierade, och att detta medför en viss problematik i praktiken då begreppen 

ofta kan verka överlappande (SOU 2010:7). 

Europa har sedan kolonialismens era haft en rasistisk uppfattning om människan. Detta 

baseras bland annat utifrån den svenska forskaren Carl von Linnés rasindelning av 

människan. Denna rasindelning placerade den vita människan »Europaeus« högst i hierarkin 

medan de andra raserna placerades längre ned, med den svarta människan »Afer« längst ned i 

hierarkin med beskrivningen som lat och trögtänkt. Detta rastänkande kom att legitimera den 

europeiska ”överhetens” kolonisering av omvärlden. I och med Europas kolonisering av 

länder i andra delar av världen kom de inhemska befolkningarna att underordnas den vita 

mannen och på så vis befästes dessa gruppers mindervärde enligt en europeisk människosyn.  

Sveriges inblandning i detta negligeras ofta men den var av betydande karaktär framförallt 

när det gällde den transatlantiska slavhandeln. Sverige hade bland annat en borg 

»Carolusburg« i nuvarande Ghana samt ön Saint-Barthélemy i karibien som var en 

handelsstation för vidare transport av slavar från Afrika till övriga Karibien och Amerika. 

Detta är en del av Sveriges historia och kom att bana väg för ett rastänkande och under 1800-

talet utvecklade den svenska forskaren Anders Retzius en metod för att mäta omkretsen av 

människors kranier, som kategoriserades efter ras. Metoden fick en stor genomslagskraft 

inom rasbiologisk forskning världen över. Vidare resulterade detta även i att Sverige 

grundade den Rasbiologiska institutionen i Uppsala. Med denna institution fastställdes att de 

olika raserna besatte olika egenskaper samt att den ”europeiska rasen” var överlägsen alla 

andra. Med detta rastänkande skulle diverse underlägsna minoriteter tvångssteriliseras, hållas 



Nahom Iyasu & Simon Wallenberg                                     Följder av etnisk kvotering till universitet 

 

3 

 

i schack och kontrolleras. Bland annat nekades tyska judar inresetillstånd under andra 

världskriget (SOU 2006:79). 

Rasism är ett tillvägagångssätt för en privilegierad grupp »majoritetssamhället« att bibehålla 

makt och kontroll över andra grupper, för att tillgodose sig själva med resurser som gagnar 

den egna gruppen (SOU 2006:79). Majoritetssamhället är således den grupp som innehar 

makten i samhället. Denna grupp behöver nödvändigtvis inte vara i majoritet i förhållande till 

sitt antal, men det är en säregen grupp som utövar makt och åtnjuter de privilegier som finns i 

samhället medan andra grupper går miste om dem. Med denna makt som innehas av 

majoritetssamhället följs även av ett tänkande av ”vi och de andra”. I den svenska kontexten 

blir ”vi” etniska svenskar och ”de andra” består av icke-etniska svenskar, framförallt 

utomeuropéer. Detta har lett till att vissa etniska grupper i Sverige utsätts för strukturell 

diskriminering och rasism (SOU 2005:69).  

Strukturell diskriminering innebär att samhällets ordning, normer och organiseringsformer är 

uppbyggda på ett sådant sätt att vissa grupper, förutom majoritetsgruppen, utsätts för, i de 

flesta fall, oavsiktlig diskriminering och blir således marginaliserade (SOU 2005:41). Ett 

exempel utav detta är att barn och unga med utländsk bakgrund behandlas sämre i den 

svenska skolan än etniska svenskar. Dessa barn och ungdomar erfar sämre bemötande när 

syokonsulenter i skolan har fördomar om deras förväntade prestationer i skolan. Bland annat 

blir dessa ofta hänvisade till praktiska vidareutbildningar istället för teoretiska, då de 

förväntas prestera sämre vid de teoretiska utbildningarna. Även lärare har lägre förväntningar 

på ungdomar med invandrarbakgrund än de har på svenska ungdomar. Ett exempel är hur 

invandrarungdomar placeras i svenska-2-klasser innan skolan har hunnit undersöka deras 

egentliga kunskaper i det svenska språket. Detta bidrar till på sikt att stereotypa bilder av att 

ungdomar med utländsk bakgrund presterar sämre i skolan. Det påpekas även att många 

personer med utländsk bakgrund inte orkar söka sig vidare till högre utbildning då de blivit 

omotiverade av den diskriminering och motgångar som de har mött tidigare i skolgången 

(SOU 2005:69). Exempelvis har föreställningar om svarta och invandrarelever som 

problemelever bidragit till att elever med invandrarbakgrund ofta avslutar skolgången utan 

fullständiga betyg. Detta förklaras inte som det vanligtvis förklaras med ”drop-out” effekter, 

där elever lämnar skolan mer eller mindre frivilligt på grund av inlärningssvårigheter utan 

snarare handlar det om ”push-out” effekter där de forceras ut ur utbildningssystemet 
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ofrivilligt eftersom de ständigt diskrimineras och motarbetas utifrån ovan nämnda aspekter 

(SOU 2005:41). 

Det är enligt EU-rätten fastställt att diskriminering på grund av exempelvis kön eller etnicitet 

är förbjudet. Positiv särbehandling får emellertid förekomma vid exempelvis anställning. 

Däremot kräver EU:s lagstiftning att faktorer som etnicitet eller kön inte får verka som en 

automatisk utslagsfaktor utan sökande måste ha lika meriter för att sådana faktorer ska få 

verka avgörande. EU:s lag är en så kallad minimilag som inte får inskränkas och på så vis kan 

Sverige inte tillåta positiv särbehandling där exempelvis etnicitet blir en automatisk 

utslagsfaktor (SOU 2010:7). 

Människors åsikter kring kvotering skiljer sig då de drivs av egenintresse. Därför stöds 

kvotering beroende på huruvida majoritetssamhället har något att vinna på kvotering eller 

inte. Knight & Hebl lyfter därför fram att forskning har visat att ökad mångfald vid 

universitet ökar studenters kreativitet, flexibilitet, sociala kompetens, ledarskapsförmåga och 

pro-sociala beteende (Knight & Hebl, 2005).  

Författarna av detta arbete har utgått från en svensk kontext men valt att undersöka ämnet 

internationellt i strävan att få en bredare förståelse kring etnisk kvotering.  

Syftet med detta arbete är således att sammanställa aktuell forskning gällande etnisk 

kvotering till universitet. Författarna ämnar till att undersöka hur den akademiska 

diskussionen ser ut runt etnisk kvotering och vilka eventuella följder som kan komma av dess 

tillämpning. 

 

Metod 

Antilla (2006) förklarar att i en systematisk översikt sammanvägs resultat av ett antal 

primärstudier, av exempelvis hur bra en social insats fungerar. Med en sådan sammanvägning 

formas på så vis underlag för vilka effekter en social insats har på berörda klienter. Den 

systematiska översikten karaktäriseras utav den öppna process som äger rum då man 

systematiskt beskriver varje steg i förfarandet, då varje steg i processen kan komma att 

påverka slutresultatet i arbetet. För att genomföra ett sådant arbete används ofta ett utförligt 

protokoll för att säkerställa att processen genomförs på rätt sätt. 
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För att höja graden av validitet och reliabilitet i arbetet valde författarna att utgå från ett 

protokoll framtaget av The Campbell Collaboration som är en organisation som genererar 

systematiska översikter som undersöker effekter av sociala åtgärder inom fält som utbildning, 

kriminalitet och rättsväsende samt social välfärd. Protokollet består av riktlinjer för hur en 

systematisk översikt genomförs på rätt sätt. (The Campbell Collaboration, 2012). 

Denna studie har enbart fokuserat på följder av etnisk kvotering till universitet. Således 

berördes inte kvotering i fråga om kön och inte heller kvotering på arbetsmarknad eller inom 

andra områden.  

 

Sökstrategi 

I sökandet av artiklar om ämnet valdes databasen Proquest Social Sciences som är en 

samlingsdatabas som söker i ett flertal databaser inom samhälls- och beteendevetenskap. 

Studien är avgränsad till att endast behandla vetenskapligt granskade artiklar »peer-

reviewed«, detta för att säkerställa en vetenskaplig standard. Till en början användes även 

Academic Search Elite, men när enbart dubbletter från sökningen i Proquest Social Sciences 

dök upp samt en studie som inte var relevant för ämnet valdes denna databas bort. 

Sökord som användes var Affirmative Action »Kvotering«, University och Race. Sökningen 

resulterade i 1687 resultat. En ytterligare avgränsning var att endast artiklar från januari 2007 

till mars 2012 inkluderades i studien. Även artiklar som inte var skrivna på engelska sållades 

bort då författarnas språkkunskaper endast var begränsat till engelska. Sökningen resulterade 

i träffar i databaserna ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO och Sociological Abstracts. 

Slutresultatet blev 107 träffar.  

Som urvalsstrategi valdes endast artiklar som innehöll alla sökord i abstraktet att inkluderas. 

Detta för att undvika godtycklighet samt för att få ett systematiskt urval av artiklar. Således 

valdes vissa artiklar bort trots att de kan ha varit av relevans för arbetet, då de inte innehöll 

alla sökord i abstraktet. Detta motiverades utöver detta av den strama tidsram som studien 

omfattades av, som tvingade författarna begränsa antalet artiklar. Av dessa 107 träffar 

innehöll 28 stycken alla sökord i abstraktet. Slutligen valdes sexton artiklar som berörde den 

akademiska diskussionen kring följder av etnisk kvotering vid universitet. Exkluderingen av 

artiklar i sista avgränsningen var på grund av att de endast nämnde sökorden i abstraktet men 
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innehållet i artikeln var irrelevant. Exempelvis berörde vissa artiklar kvotering på 

arbetsmarknaden. 

Av de sexton artiklar som var relevanta var tio stycken av diskuterande karaktär. Resterande 

sex artiklar var empiriska studier varav fyra var kvalitativa intervjustudier och de andra två 

kvantitativa studier som behandlade statistik samt enkätundersökningar. Se tabell 1 för en 

översiktlig presentation av de artiklar som inkluderades i studien. 

Kvalitetsbedömning av litteratur som är av diskuterande karaktär kan vara problematisk. 

Trots detta valdes artiklar av sådan karaktär att tas med då de i högsta grad var nödvändiga 

för att klarlägga hur etnisk kvotering diskuteras, legitimeras och problematiseras i en 

internationell vetenskaplig kontext. För att säkerställa vetenskapligheten i dessa artiklar 

införde författarna kravet att de skulle vara vetenskapligt granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter samt att deras innehåll skulle vara relevant för studiens syfte.  

Vid urval av studier med empirisk karaktär använde författarna ett flertal kriterier för att 

dessa skulle inkluderas i arbetet. Dessa kriterier bestod av följande (a) de skulle innehålla alla 

sökord i abstraktet, (b) de skulle vara innehållsmässigt relevanta till ämnet författarna ämnade 

till att undersöka (c) samt skulle metoden vara tillförlitlig och lämplig i förhållande till 

studiens syfte och eventuella frågeställningar (d) samt att studien skulle vara vetenskapligt 

granskad och publicerad i vetenskaplig tidskrift. 

När författarna analyserade materialet som inkluderats i studien berördes ett antal centrala 

teman genomgående i artiklarna. De teman som utlästes ur materialet var; rasism, mångfald, 

klass »socioekonomisk status«, rättvisa och jämställdhet samt även universitetens roll 

gällande kvotering. Författarna valde följaktligen att presentera resultatet efter dessa teman. 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

Arcidiacono & 

Vigdor 

Does the river 

spill over? 

Estimating the 

economic 

returns to 

attending a 

racially diverse 

college 

2010 Economic Inquiry Kvantitativ studie. Mäter 

huruvida etnisk mångfald 

egentligen ger några fördelar 

för majoritetsstudenter vid 

universitet i USA.  

Studiefynden visar på att kvotering 

kan vara fördelaktigt för 

minoritetsstudenterna på bekostnad 

av majoritetsstudenterna. 

Bailey & Peria Racial quotas 

and the culture 

war in Brazilian 

Academia 

2010 Sociology Compass 

 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Brasilien 

Det finns en viss konsensus mellan 

den grupp som är emot kvotering och 

den grupp som är för kvotering i 

Brasilien. 

Bitzer Some myths on 

equity and 

access in higher 

education  

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Sydafrika  

Argumenterar för att raskriteriet ska 

ersättas eller alternativt utvidgas till 

att omfatta de kvoterades 

socioekonomiska status. 

Botsis White teenage 

girls and 

affirmative 

action in higher 

education in 

South Africa 

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Kvalitativ intervjustudie av 

vita tonårsflickors syn på 

rasmässig kvotering och deras 

egna chanser att antas till 

universitetsutbildningar i 

Sydafrika 

Sydafrikas transformering från en 

rasideologisk nation till ett 

mångkulturellt samhälle har visat sig 

vara svår för att det på djupet saknas 

en vilja att diskutera 

rasmotsättningarna i landet 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

 

 

Caldas The 

incongruities of 

Grutter 

2008 Society Diskuterande artikel, granskar 

rättsdomar gällande etnisk 

kvotering i USA 

Belyser att det är tillåtet för statliga 

institutioner att raskvotera och 

följaktligen diskriminera andra 

människor på basis av ras, vilket 

strider mot konstitutionen, eftersom 

det ligger i statens intresse att främja 

mångfald. Samtidigt som artikeln 

påtalar att det inte alls är tillåtet att 

särbehandla människor på basis av ras 

i syfte att kompensera för historiska 

oförätter.  

Campos de Sousa 

& Nascimento 

Brazilian 

national identity 

at a crossroads: 

The myth of 

racial 

democracy and 

the development 

of black identity 

2008 International Journal 

of Politics, Culture 

and Society 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Brasilien 

Brasiliens nationella identitet och 

uppfattningen om jämlikhet mellan 

raserna är i förändring. 

Rasdiskriminering fördöms och det 

krävs att staten måste bekämpa 

strukturer och föreställningar som 

förstärker rasdiskriminering. 

Antingen genom att förverkliga 

genuin jämlikhet eller att anta ett 

multietniskt förhållningssätt gentemot 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

landets befolkning. 

Hicklin The effect of 

race-based 

admissions in 

public 

universities: 

Debunking the 

myth about 

Hopwood and 

proposition 209 

2007 Public 

Administration 

Review 

Kvantitativ analys som 

undersökte statistik över 

andelen afroamerikaner och 

latinamerikaner som har 

antagits till universitet i USA 

mellan åren 1990 till 2000. 

Juridiska restriktioner kring 

raskvotering leder inte till en 

minskning av minoritetsstudenter, 

utan till att dessa sprids ut bland 

universitet som är attraktiva till 

institutioner som är mindre attraktiva.  

Higgs The 

Politicization of 

the university in 

South Africa 

and its 

consequent 

demise 

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Sydafrika 

Argumenterar för att universitet måste 

få agera självständigt och fritt för att 

kunna granska och kritisera 

samhälleliga institutioner, normer, 

målsättningar och politik. Universitet 

måste tillåtas ägna sig åt att alstra 

kunskap. En politisering av 

universitetets roll riskerar att leda till 

dess förfall 

Kershnar Race As A 

Factor In 

University 

Admissions 

2007 Law and philosophy Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk mångfald vid 

universitet i USA 

Argumentet att ökad mångfald vid 

universitet bringar positiva effekter 

borde överges då mångfald i 

verkligheten inte påverkar 

studiekvalité och studenters 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

studieresultat positivt utan negativt 

Kirkland, Anna 

& Hansen 

”How Do I 

Bring 

Diversity?” 

Race and Class 

in the College 

Admissions 

Essay 

2011 Law & Society 

Review 

Kvalitativ studie av 

fokusgrupper av studenter och 

deras uppsatser gällande sin 

syn på mångfaldens innebörd, 

USA 

Konsensus kring mångfaldsbegreppet 

har ändrats; från att enbart ha 

inbegripit ras och etnicitet till att 

numera även innefatta att alla 

människor oavsett ursprung utgör 

mångfald. 

Le Grange From ‘race-

consciousness’ 

to ‘colour-

consciousness’ 

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Sydafrika 

Raskriterium vid antagning till 

universitet är nödvändigt för att 

garantera en rättvis behandling av 

grupper som historiskt sett har 

diskriminerats på grund av ras. En 

rasblind policy skulle upprätthålla 

rashierarki. 

Schwartzman Seeing Like 

Citizens: 

Unofficial 

Understandings 

of Official 

Racial 

Categories in a 

Brazilian 

University 

2009 Journal of Latin 

American Studies 

Kvalitativ intervjustudie 

gällande hur studenter i 

Brasilien identifierar sig med 

de olika rasbegreppen och 

dess effekter på etnisk 

kvotering. 

Införandet av ras som kriterium vid 

antagning till universiteten i Brasilien 

är problematiskt då folks 

uppfattningar om rastillhörighet 

skiljer sig från den som universiteten 

har. Socioekonomisk status är ett mer 

heltäckande kriterium för att kvotera 

utsatta personer. 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

Tavolaro Affirmative 

Action in 

Contemporary 

Brazil: Two 

Institutional 

Discourses on 

Race 

2008 International Journal 

of Politics, Culture 

and Society 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Brasilien 

Det finns två perspektiv på kvotering. 

1. Kvotering är resultatet av det dolda 

faktumet att landet multietniskt. 

2. Ras är ett begrepp som importerats 

till Brasilien som är oförenligt med 

den allmänna synen på 

rasklassificering i Brasilien 

Teranishi & 

Briscoe 

Contextualizing 

Race: African 

American 

College Choice 

in an Evolving 

Affirmative 

Action Era 

2008 Journal of Negro 

Education 

Kvalitativ intervjustudie av 

fokusgrupper bestående av 

afro-amerikanska 

universitetssökandes 

perspektiv på chanser att 

komma in på 

universitetsutbildningar efter 

förbudet av kvotering i 

Kalifornien. 

Efter att Kaliforniens universitet 

slutat använda kvotering på basis av 

ras har svarta studenter skapat 

uppfattningar om vid vilka universitet 

de är önskade och vilka universitet de 

bör söka sig till. 

van Wyk The affirmative 

action debate: A 

critical 

reflection 

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Diskuterande artikel gällande 

effekter av etnisk kvotering i 

Sydafrika 

Trots att Sydafrika har varit en 

demokrati i sexton år kvarstår 

problem med rasism som inte 

diskuteras. Kvotering måste användas 

för att bekämpa rasism. 
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Tabell 1. Översikt av internationella artiklar som behandlar följder av etnisk kvotering till universitet 

Författarnamn Artikelnamn Årtal Tidsskrift Karaktäristiska drag Viktigaste fynd 

Waghid Beyond the 

University of 

Racial 

Diversity: Some 

Remarks on 

Race, Diversity, 

(Dis)Advantage 

and Affirmative 

Action 

2010 South African 

Journal of Higher 

Education 

Diskuterande artikel gällande 

följder av etnisk kvotering i 

Sydafrika 

Mångfald som sådan fyller ingen 

funktion. Universitet ska ägna sig åt 

att alstra kunskap och inte ägna sig åt 

att försöka öka mångfald.  
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Resultat  

I denna del av studien återges artiklarnas huvudsakliga argument för och emot etnisk 

kvotering och bör förstås därefter. Således är denna del en återspegling av den akademiska 

debatten som förs gällande etnisk kvotering till universitet. 

 

Universitetens roll i kvoteringsdebatten 

Universiteten i Sydafrika har påverkats av politiska agendor som styr deras akademiska 

arbete då det sydafrikanska socialdemokratiska partiet, African National Congress »ANC«, 

1994 hävdade att regeringen måste tillgodose alla människors lika möjligheter till högre 

utbildning och kompensera för rasism som förekom under apartheidtiden. Detta eftersom den 

svarta befolkningen var underrepresenterad inom den akademiska världen. Här menar Higgs 

att universitet måste få spela en roll i samhället som är fri från politiska agendor och 

påtryckningar, exempelvis kompensering för tidigare oförätter begångna av samhället 

gentemot vissa grupper. Higgs hävdar att universitetet är ett forum för sanningssökande och 

det understryks att detta kan komma att påverkas om universitet faller offer för politiska 

påtryckningar då politiska ideologier kan påverka forskning och utbildningars riktning 

(Higgs, 2010). Kvotering strider mot universitetens fundamentala roll och funktion som 

forum för ”sökandet av sanning”. Den diskriminering som kvotering innebär ses som 

omoralisk och främjar inte heller universitetens ändamål att förespråka ”objektivitet”. I 

sökandet av sanning kan man inte på förhand värdera ett förhållningssätt högre än ett annat, 

utan för att säkerställa objektivitet krävs legitima och vetenskapliga procedurer som kritiskt 

granskar och undersöker olika sociala företeelser och deras utfall. Med detta menas att om det 

yttersta målet med kvotering är att ge upprättelse och rättvisa, med ras som moraliskt 

kriterium, så lämnas inget utrymme för en objektiv undersökning eller problematisering av 

konceptet rasmässig kvotering (Waghid, 2010).  

Historiskt sett har dock universiteten i exempelvis Sydafrika bibehållit, legitimerat och befäst 

kolonialism och apartheidsystemet. Kurslitteratur och kurser vid universitet är utformade för 

och utifrån ett vitt och västerländskt perspektiv som befäster de vitas makt och övertag i 

samhället. Detta verkar således diskriminerande på den svarta befolkningen i Sydafrika då 
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universitetens undervisning inte har anpassats efter deras perspektiv och behov. Således har 

universiteten reproducerat rasideologiska föreställningar och systematiskt utestängt svarta 

sydafrikaner från den akademiska världen. Samtidigt har universiteten i Sydafrika haft en 

betydande roll gällande apartheidsystemets avskaffande. Sålunda spelar universitet en viktig 

social roll gällande samhällsförändring, förnyelse och avskaffande av diskriminerande 

strukturer (van Wyk, 2010).  

Kvotering och rashierarkier 

Ras
1
 som begrepp understryks som betydelselöst och att det vidare inte finns några allmänna 

egenskaper som delas av alla personer inom en grupp av människor. Problematiken ligger 

dock i att samhället, speciellt i Sydafrika, är uppbyggt på föreställningar om rasens existens. 

Svarta sydafrikaner diskrimineras fortfarande och marginaliseras på grund av arvet från 

apartheidsystemets rasklassificering. Således kan man inte bortse från den rasism och de 

raskategorier som fortfarande lever kvar och genomsyrar det sydafrikanska samhället. Om 

man skulle frångå rasbegreppet helt skulle det per automatik inte leda till ett raslöst samhälle 

utan författaren menar att det måste användas för att demontera rashierarkier. Genom att 

använda sig av ras som förklaringsfaktor till samhällsklyftor, diskriminering och 

marginalisering, så synliggörs bakomliggande rasism mot den icke-vita befolkningen i 

Sydafrika. Med detta synliggörande bör man kompensera för tidigare begångna oförätter mot 

vissa grupper genom exempelvis etnisk kvotering. Således måste rasism belysas för att 

legitimera etnisk kvotering (van Wyk, 2010). 

Ett flertal universitet har i Brasilien de senaste åren infört raskvotering för svarta personer 

som ett sätt att motverka samhällsklyftor mellan vita och svarta brasilianer. Införandet av 

kvotering till universitetet har medfört en debatt om huruvida dess tillämpning bör tillåtas 

eller inte. Motståndarna till kvotering hävdar att det kommer öka klyftorna i det brasilianska 

samhället om man implementerar rasbegreppet eftersom landet officiellt har hävdat att det är 

ett land med ett homogent folk, inte olika raser (Bailey & Peria, 2010). 

                                                           
1 Författarna av detta arbete finner rasbegreppet som problematiskt då det bygger på bygger på föråldrade stereotypa 

föreställningar om olika grupper av människor utifrån fenotypiska attribut. Dock används begreppet frekvent inom den 

litteratur som behandlas i studien och således blir begreppets användning relevant. Författarna av detta arbete vill 

följaktligen påpeka att de varken erkänner begreppet som legitimt eller ställer sig bakom dess innebörd. 
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Rasbaserad kvotering fick problematiska följder då rasbegreppet importerades till Brasilien 

ifrån en amerikansk kontext där synen på ras skiljer sig från den brasilianska. Detta 

resulterade i svårigheter med att avgöra vilka som tillhörde ”rätt ras” för att kvoteras (Bailey 

& Peria, 2010); Campos de Sousa & Nascimento, 2008); Schwartzman, 2009); Tavolaro, 

2008). Ett självkategoriseringssystem installerades när folk skulle ansöka till universitet. 

Personerna fick då fylla i ett formulär om huruvida de klassade sig som vita »brancos«, bruna 

»pardos« eller svarta »negros« (Schwartzman, 2009).  Det blev dock problematiskt när 

personer »bruna och vita« försökte fuska i ansökan eller själva inte hade reflekterat över sin 

rastillhörighet. Detta ledde till att man på universitetet i Rio de Janeiro krävde fotografier av 

de sökande så att en tillsatt expertpanel skulle fastställa rastillhörigheten, baserat på 

individens fenotypiska drag. Detta visade, menade kvoteringsmotståndare, att Brasilien inte 

kunde införa rasbegreppet då definitionen av ras inte var fastställd och kategoriseringen blev 

problematisk (Bailey & Peria, 2010); Campos de Sousa & Nascimento, 2008); Schwartzman, 

2009); Tavolaro, 2008). Detta kan även leda till negativa följder för personer som vanligtvis 

klassificerar sig själva som bruna då de exkluderas från kvoteringsgruppen trots att de, i 

likhet med de svarta, har utsatts för etnisk diskriminering. Detta eftersom University of Rio 

de Janeiros införande av expertpanelenen begränsade vilka som tillhörde den svarta gruppen 

(Schwartzman, 2009). 

Kvoteringsmotståndarna argumenterar för att kvotering baserat på ras kommer dela upp 

folket i kategorier och öka segregationen. Forskare undersökt orsakerna bakom 

samhällsklyftor i Brasilien och har då lyft fram klass och inte ras eller etnicitet som grund för 

dessa samhällsklyftor. Kvoteringsförespråkarna menar här att en viktig aspekt i fråga om 

rasism och ojämlikhet har förbisetts då de hävdar att en bild som officiellt framställts av 

Brasiliens folk som en homogen grupp står i kontrast till verkligheten. Brasilien var det land 

som sist avskaffade slaveriet och i detta skeende övergav den brasilianska staten den svarta 

befolkningen. Resultatet blev att de svarta hamnade i de lägsta samhällsklasserna där många 

fortsätter att leva än idag.  Motståndarna till kvotering hävdar dock att det inte endast är 

svarta som är fattiga och stängs ute från universitetsutbildningar i Brasilien (Bailey & Peria, 

2010).  

Den svarta och bruna populationen i Brasilien utgör 46 procent av landets totala befolkning 

och dessa står för 64 procent av den fattiga befolkningen, varav 69 procent av dessa befann 

sig under fattigdomsgränsen (Campos de Sousa & Nascimento, 2008). 12.9 miljoner av de 43 



Nahom Iyasu & Simon Wallenberg                                     Följder av etnisk kvotering till universitet 

 

16 

 

miljoner personer i landet mellan 18 och 30 år tjänade en halv minimilön eller mindre under 

2006. Av dessa 12.9 miljoner identifierade sig 30 procent som vita, 9 procent svarta, och 60 

procent bruna. Av dessa hade endast 21 procent av de vita och 16 procent av de svarta och 

bruna avklarat gymnasiet. Motståndarna understryker därför att samhällsklyftorna har med 

klass att göra och inte med ras eller etnicitet då även en stor del vita är fattiga (Bailey & 

Peria, 2010). Det är även av stor vikt att kunna föra en offentlig diskussion kring etnisk 

kvotering och dess problematik. Detta då det annars kan skapa nya rasmotsättningar på grund 

av vissa grupper som också är i behov av kvotering exkluderas exempelvis fattiga vita 

(Botsis, 2010). 

 

Kvotering i fråga om ras eller klass 

Användandet av enbart ras som kvoteringskriterium till universitet problematiseras då det 

framhävs som omoraliskt och oförsvarbart. Det understryks dock att svarta är 

underrepresenterade inom utbildningar i Sydafrika som berör företagande, 

ingenjörsutbildningar samt teknologi. Men att enbart använda ras som kvoteringskriterium 

kommer skada bilden av svarta då dessa kommer att betraktas som en svag grupp som är i 

ständigt behov av hjälp och har svårigheter att klara sig på egen hand (Bitzer, 2010). 

Kvotering som enbart baseras på ras och etnicitet stigmatiserar således den kvoterade och 

framställer svarta som svagbegåvade studenter i behov av mer stöd i skolarbetet än vita 

(Waghid, 2010). Det poängteras även att det finns växande grupper av socioekonomiskt 

utsatta vita grupper. Därför skulle användningen av enbart ras som kriterium för svarta 

utesluta dessa och leda till en skev rekrytering eftersom många svarta är framgångsrika i 

Sydafrika i förhållande till missgynnade vita som är i behov av hjälp (Bitzer, 2010).   

Botsis (2010) studie pekar på den frustration som uppstår bland intervjupersonerna i hennes 

studie gällande deras osäkra framtid. Dessa vita flickor kommer från områden i Sydafrika 

som befolkas av personer från arbetarklassen. Tidigare hade områdena varit ”vita områden” 

men är numera blandade områden med svarta och vita invånare. I intervjuerna framkommer 

det att flickorna känner en stor frustration då de kan gå miste om sin universitetsplats på 

grund av att deras svarta skolkamrater kan komma att få företräde till universitet på basis av 

sin rastillhörighet. Kvotering av enbart svarta sker trots att dessa personer delar någorlunda 
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samma socioekonomiska status och utbildningsbakgrund. Intervjupersonerna uttrycker 

således ett missnöje då de ser sig själva som diskriminerade på grund av att de är vita.  

Den svarta befolkningen i Sydafrika är emellertid den mest utsatta och marginaliserade 

gruppen i landet. Trots det föreslås att man bör använda sig av låg SES-status 

»socioekonomisk status« vid kvotering istället för ras. SES omfattar en kombinerad 

bedömning av inkomster, utbildning och arbete inom ett hushåll i relation till andra inom 

samhället. SES-status delas vanligtvis upp i nivåerna; låg, medel och hög. Med detta menar 

författaren att man uppnår en mer rättvis rekrytering till universitet när man räknar in socialt 

utsatta människor från alla grupper (Bitzer, 2010).  

Användningen av rasbegreppet är således problematisk men det är nödvändigt för att visa att 

det är specifikt de svarta som har lidit socioekonomiskt i Sydafrika, som följd av kolonisering 

och apartheidtiden (Le Grange, 2010; van Wyk, 2010). Emellertid har det Sydafrikanska 

samhället formats efter rasföreställningar och således måste begreppet användas, genom 

exempelvis raskvotering, för att kunna kompensera för skador som orsakats av 

apartheidtidens rasideologier. Rättvisa bör således prägla kvotering till universitet som skulle 

innebära olika kriterier för olika grupper baserat på deras klasstillhörighet. På så sätt blir 

rasbaserad kvotering legitimt för att tillhandahålla svarta sydafrikaner, som ofta är 

socioekonomiskt utsatta, sin medborgerliga rätt till adekvata utbildningsmöjligheter (Le 

Grange, 2010). Som tidigare nämnt uppmanas de universitet som uppnått sina mål med etnisk 

mångfald att ersätta raskriteriet med sökandes SES-status vid antagningar till 

universitetsutbildningar. För universitet som är ovilliga att göra detta så bör i alla fall 

raskriteriet utvidgas till att även omfatta låg SES-status (Bitzer, 2010).  

Enligt motståndarsidan till raskvotering i Brasilien är grunden till att icke-vita är 

underrepresenterade vid universitet inte på grund av rasism utan de allmänna sociala 

orättvisorna i landet (Bailey & Peria, 2010). Socioekonomisk status åberopas därför som ett 

bättre kriterium för kvotering i den brasilianska kontexten. Dock påpekas faran att föra 

diskussionen runt kvotering på basis av individers svarta rastillhörighet och socioekonomisk 

status i samma forum då man riskerar att associera begreppen till varandra (Tavolaro, 2008). 

Kritiker till kvotering av lågklassgrupper menar att det statliga stödet för rasbaserad kvotering 

i Brasilien egentligen är regeringens försök att överskugga det riktiga problemet, nämligen 
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Brasiliens statliga skolors inkompetens att alstra högpresterande elever på grund av allt för 

dålig statlig finansiering (Campos de Sousa & Nascimento, 2008). 

 

Etnisk mångfald som argument för kvotering 

Etnisk kvotering legitimeras ofta av argumentet att en ökad etnisk mångfald vid universiteten 

ökar utbildningens kvalité och majoritetsstudenternas produktivitet. Men påtalande lite 

forskning har visat att en ökad etnisk mångfald verkligen genererar positiva studieresultat. I 

Arcidiacono & Vigdors studie visade resultaten på väldigt svaga kopplingar mellan ökad 

mångfald och gynnsamma resultat för majoritetsstudenter. Bevisen visade tvärtemot på 

kontraproduktivitet bland majoritetsstudenterna när de exponeras för mindre meriterade 

minoritetsstudenter (Arcidiacono & Vigdor, 2010). De positiva effekter som kan komma av 

etnisk mångfald påverkar inte utbildningskvalitén eller studieresultat utan studenternas 

förmåga att vara mer öppensinnade för nya tankesätt, och deras demokratiska förmåga i fråga 

om att förstå och respektera andras åsikter. Men det understryks att detta enbart är personliga 

egenskaper som i sig inte har något med förbättrade studieresultat att göra och påtalar även 

att svarta studenter i USA riskerar att avsluta sin utbildning utan examination två till tre 

gånger oftare än vita studenter (Kershnar, 2007). Det vore även lönlöst att raskvotera 

studenter med sämre meriter till elituniversitet om dessa misslyckas med studierna och inte 

genomför sin utbildning när de ställs inför höga prestationskrav (Waghid, 2010). Försök att 

öka etnisk mångfald vid universitet, för att det bringar positiva utfall, genom rasmässig 

kvotering innefattas av en föreställning om att exempelvis alla svarta besitter medfödda 

essentiella egenskaper och värderingar. Således bidrar detta till att skapa och förstärka 

stereotypa bilder av olika grupper av människor samt antydan att det inte skulle finnas några 

rasgränsöverskridande värderingar och tankesätt (Kirkland & Hansen, 2011). Etnisk 

mångfald kan dock ha en positiv effekt på studieresultat om den uppstår vid ett universitet där 

de kvoterade minoritetsstudenternas kunskaper är på likvärdig nivå med 

majoritetsstudenternas annars riskerar mångfalden att vara kontraproduktiv och mestadels 

negativ. Det kan emellertid vara relevant att tillämpa etnisk kvotering på universitet men de 

betonar att åtgärden ska förstås som att den främjar vissa grupper på bekostnad av andra 

(Arcidiacono & Vigdor, 2010). 
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Mångfaldsbegreppet kritiseras då etnisk mångfald som sådant är meningslöst då det inte 

fyller någon direkt funktion utan endast fungerar som ett instrument för att nå någonting 

annat. Författaren frågar sig vilken nytta det gör om universitet har en differentierad 

studentgrupp med bra studieresultat som samtidigt inte förstår vikten av kunskap som 

instrument för samhällsutveckling (Waghid, 2010). Strävandet efter mångfald som sådant är 

inte nödvändigtvis positiv eftersom personer själva bör få välja vilka de ska interagera med 

samt att de har rätt till självbestämmande över hur de formar sina liv (Kershnar, 2007). 

Vikten ligger i att man istället bör lära universitetsstudenter att tänka kritiskt som i sig leder 

till en mångfald av tolkningar och perspektiv som resulterar i ökad kreativitet (Waghid, 

2010). I likhet med detta vore rasbaserad kvotering meningslös om man inte samtidigt 

tillhandahöll goda möjligheter för akademisk framgång för de involverade. Målet för etnisk 

kvotering bör inte vara mångfald som sådant utan rättvisa och likvärdighet för olika grupper i 

samhället (Bitzer, 2010).  Ett annat perspektiv är att rasbaserad kvotering vid universitet bör 

användas för att förse nationen med diverse ledare som kan fungera som förebilder för hela 

den sydafrikanska befolkningen Le Grange (2010).  

 

Kvotering som medel för rättvisa och jämställdhet 

Brasilien är det land med störst svart population utanför Afrika och även den näst största i 

hela världen. Detta har enligt kvoteringsförespråkarna i samband med landets långa historia 

av slaveri, inneburit att den svarta populationen i Brasilien har diskriminerats och 

marginaliserats vilket fortfarande återspeglas av deras underrepresentation vid universitet. 

Detta medför att de inte kan dra full nytta av sitt medborgarskap och därför bör raskvotering 

användas för att skapa rättvisa förhållanden. Genom att inte använda raskvotering skulle 

följaktligen diskriminering reproduceras och fortleva (Bailey & Peria, 2010).  

Trots faktumet att svarta studenter från kåkstäder i Sydafrika inte erhåller samma förmåner 

som vita studenter från rikare områden, vore det orättvist att kvotera på basis av ras och 

socioekonomisk status, detta då deras missförhållanden inte legitimerar diskriminering av 

vita och rika studenter (Waghid, 2010). Som tidigare nämnt finns det redan en stor andel 

svarta sydafrikaner som kommer från rikare hushåll samtidigt som en växande andel vita blir 

allt fattigare. Med detta framhålls därför att ras bör bytas ut som antagningskriterium då 
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rättvisa inte skipas när rika svarta antas till universitetsutbildningar och fattiga vita stängs ute 

(Bitzer, 2010).  

Rasbaserad kvotering bör användas då begreppet är så pass hårt befäst i samhället att man 

enbart med hjälp av ras kan förklara varför exempelvis svarta i Sydafrika har blivit 

diskriminerade vid universitet. Med detta menas att rasbaserad kvotering bör användas för att 

återställa rättvisa i samhället (van Wyk, 2010). I likhet med detta pålyses att diskriminering 

av svarta i Sydafrika fortlever trots apartheidtidens slut. I och med detta måste ras tas i 

beaktande för att kunna tillhandahålla rättvisa för tidigare diskriminerade grupper (Le 

Grange, 2010). Högsta domstolen i USA tillät universitet att kvotera efter rastillhörighet i 

strävan att öka etnisk mångfald, enbart på grund av statens intresse av ökad mångfald vid 

universiteten. Däremot fick raskvotering inte tillämpas för att kompensera för historisk 

diskriminering »mot svarta och latinamerikaner« då vita kunde ta skada av att exkluderas från 

universitetet på grund av sin rastillhörighet. Detta blir paradoxalt då kvotering legitimeras 

först när staten har något att vinna på det, men inte folket (Caldas, 2007).  

Proposition 209, som förbjuder statliga universitet att kvotera på basis av ras, etnicitet och 

kön, avsåg att skapa mer rättvisa då ingen skulle exkluderas från universitet på grund av 

sådana faktorer. Dock understryks hur detta medförde att antagningen av minoritetsstudenter 

vid mer attraktiva universitet minskade kraftigt samtidigt som de ökade vid de mindre 

attraktiva, som många skulle anse vara orättvisa resultat. Det framhävs emellertid att detta 

inte resulterade i att minoritetsstudenter exkluderades från högre utbildning i allmänhet, utan 

att de fördelades på universitet där konkurrensen inte var lika hög vid antagningen (Hicklin, 

2007).  

Båda sidor av debatten kring etnisk kvotering i USA använder social rättvisa som argument 

för och emot kvotering. Motståndarna pekar på att rasbaserad kvotering skapar orättvisa 

förhållanden inom antagningssystemet medan förespråkarna pekar på att landet är så pass 

rasifierat att man måste ta ras i beaktande som kriterium för att inte förvärra den rasmässiga 

segregationen i landet (Hicklin, 2007). Utöver detta diskuterade kvoteringsmotståndare 

kvotstudenters akademiska förmåga och menade att dessa studenter inte var kvalificerade och 

således mindre förtjänta att antas till prestigefyllda universitet med hög konkurrens vid 

antagningen. Detta sände enligt författarna ett budskap till svarta universitetssökande att de 

inte hörde hemma vid sådana institutioner. Syokonsulenter påverkades även av diskussionen 
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kring raskvoteringens upphörande i och med Proposition 209, då de underrättade svarta 

universitetssökande att det skulle bli svårt för dem att komma in på universitetsutbildningar 

då vita studenter skulle ha bättre meriter, trots att respondenterna i Teranishi & Briscoes 

studie var behöriga till universitet. Många av dessa frustrerades därför över att deras 

prestationer och hårda arbete inte uppskattades. Detta då uppfattningen om kvotering som det 

enda sättet att få in svarta studenter på universitetet dominerade. Detta kom att resultera i att 

de berörda studenterna istället sökte sig till så kallade historiskt svarta universitet »HBCU« 

där de kände sig välkomna och uppskattade för sina insatser (Teranishi & Briscoe, 2008). 
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Analys 

Det tycks ha skett en förskjutning i diskussionen kring etnisk kvotering som sådan och dess 

effektivitet. Diskussionen förs i fråga om vilket syfte kvoteringen ska uppfylla och olika 

författare argumenterar således för sina ideologiska perspektiv. Detta tyder på att en viss 

konsensus kring att kvotering bör tillämpas finns, dock problematiseras om kvoteringen ska 

vara ras- och etnicitetsbaserad eller om det ska ske på andra villkor. Beroende på vilket 

perspektiv som används som argument för etnisk kvotering söker man även att uppfylla olika 

ändamål. Detta gör debatten komplex och man måste särskilja de olika förhållningssätten för 

att kunna förstå debatten. Dock måste det understrykas att litteraturen som har granskats i 

detta arbete oftare belyser nackdelar än fördelar med etnisk kvotering.  

 

Rasbegreppets problematik 

Användningen av rasbegreppet kan te sig paradoxal då det används för att demontera 

rashierarkier medan andra menar att det förstärker rastänkandet. Ras ses som nödvändigt för 

att beskriva hur svarta grupper i Brasilien, Sydafrika och USA är de som är mest 

marginaliserade och detta på grund av rasism. Genom rasbaserad kvotering kan man förändra 

dessa gruppers situationer genom högre utbildning som ökar chanserna för arbete i framtiden. 

Följden av detta blir dock att svarta i dessa länder kan ses som en svag grupp som behöver 

majoritetssamhällets (de vitas) hjälp att ta sig ur socioekonomiskt svåra förhållanden. Vidare 

kan rasbaserad kvotering framhäva en bild av målgruppen som oförmögen att på egen hand ta 

sig in på universitet och eventuellt bidra med något av värde. Detta verkar stigmatiserande på 

den berörda gruppen då de, som är meriterade för universitet, inte får bekräftelse för sina 

färdigheter och faktiska prestationer. Detta kan leda till att individer, som exemplet i den 

amerikanska kontexten, söker sig till historiskt svarta universitet som på sikt förstärker 

segregationen i samhället. 

Etnisk kvotering förstärker således rastänkandet i samhället samtidigt som det är utformat för 

att lösa upp raskategoriseringen av människor och skapa jämlikare förhållanden mellan olika 

grupper. Problematiken med detta ligger i att man redan från början gör skillnad på 

människor och bestämmer vilka som ska dra fördel av etnisk kvotering, vilket kan skapa 

spänningar och förstärka rasmotsättningar. 
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Risken med att använda ras som kriterium vid kvotering till universitet, i ett samhälle som 

tidigare inte använt rasbegreppet för att identifiera olika etniska grupper, är att fokus hamnar 

på förlegade föreställningar om ras. I den brasilianska kontexten lyfts individers fenotypiska 

drag fram som identifikationsmarkörer för rastillhörighet, något som författarna av detta 

arbete associerar starkt med rasbiologi, som saknar empirisk grund. Följden av denna fokus 

på individers yttre kroppsattribut kan även överskugga faktumet att även andra grupper av 

individer diskrimineras, trots att de inte uppfyller kriterierna för att räknas in till den etniska 

målgrupp som kvoteringen ämnar till att beröra. 

Från början tillämpades kvotering som ett sätt att tillhandahålla rättvisa åt individer inom 

marginaliserade rasgrupper. Fokus har på många håll i debatten flyttats från ras till 

socioekonomisk status då det anses vara ett kriterium som omfattar fler marginaliserade 

grupper bortom rasgränserna. Att betrakta ras som orsak till varför vissa grupper har stängts 

ute från den akademiska världen kan ses som en förenkling av problemet. Samtidigt som 

vissa etniska grupper befinner sig längst ner i samhällshierarkin på grund av rasism, bör även 

socioekonomisk status användas för att omfatta fler som är i behov av hjälp. Svagheten i 

argumentet för raskriteriet vid kvotering är att det utesluter andra behövande, samtidigt som 

minoritetsindivider som inte är i behov av hjälp per automatik kan inkluderas.  

 

Maktaspekten av etnisk kvotering 

I debatten framgår det att vissa villkor förutsätts uppfyllas för att tillämpandet av etnisk 

kvotering ska kunna förverkligas. Dessa är dels majoritetssamhällets villighet att offra 

privilegier som makt- och samhällspositioner för att hjälpa missgynnade. Majoritetssamhället 

måste även erkänna att vissa grupper utsätts för samhällelig diskriminering och rasism. 

Debatten kring etnisk kvotering pendlar mellan således olika perspektiv, där kvotering i vissa 

fall ses som ett resultat av politiska och ideologiska påtryckningar medan andra ser det som 

ett försök att förverkliga en visionär bild av ett förändrat och inkluderande samhälle för alla 

människor. Vidare kan etnisk kvotering i en sådan aspekt tolkas som en förstärkning av den 

etniska majoritetsgruppens kontroll av samhället. Etnisk kvotering blir en maktdemonstration 

som tydligt visar vem eller vilka som beslutar att tillåta dess tillämpning. Detta illustrerar hur 

en eller flera etniska grupper har makten att begränsa eller utöka andra gruppers möjligheter 

till utveckling. 
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Ras eller socioekonomisk status som argument för rättvisa? 

En del av problematiken gällande etnisk kvotering består i oenigheten kring huruvida man 

ska fokusera på förflutet förtryck av vissa grupper eller aktuella missförhållanden. Detta 

formar förhållningssättet till vad som har orsakat marginaliseringen och vad dess eventuella 

lösning är. Om rasmässiga orättvisor är det huvudsakliga argumentet för kvotering hamnar 

fokus per automatik på historiska oförätter och rasism då dessa kopplas samman med nutida 

marginalisering av denna grupp. Då argumenten talar för kvotering som ett instrument att nå 

upprättelse för de som missgynnats till följd av rasism kan det uppstå svårigheter med att se 

andra, nutida, marginaliserade grupper som inte har utsatts för historisk rasism, exempelvis 

socioekonomiskt utsatta vita grupper i Sydafrika. Styrkan med att istället använda 

socioekonomisk status vid kvotering till universitet är att det innefattar fler människor 

oberoende av etnicitet, dock finns det en risk att man förbiser den historiska rasism som har 

marginaliserat och fortfarande marginaliserar vissa grupper. Dock bör det understrykas att 

diskussionen kring huruvida kvotering ska tillämpas med fokus på ras och etnicitet eller 

socioekonomisk status som kriterium bör föras i skilda forum, annars riskerar begreppen att 

associeras till varandra. Samtidigt är det ofrånkomliga med kvotering att det, oavsett vilka 

personer det omfattar, innebär en exkludering av individer som anses privilegierade. Detta 

skapar per automatik nya grupper av missgynnade individer.  

Etnisk kvotering vid universitet är en typ av sekundär prevention då den ämnar till att minska 

konsekvenserna av ett ojämlikt samhälle. Detta överskuggar det egentliga problemet 

nämligen att förändra samhällsstrukturer genom förebyggande insatser. Med detta menas 

exempelvis att tillhandahålla alla människor de möjligheter de behöver för att kunna försäkra 

sig en högre utbildning, samtidigt som ingen skulle exkluderas på grund av just kvotering. 

Annars riskerar insatsen att verka som ett hamsterhjul, då nya individer ständigt kvoteras in 

samtidigt som det grundläggande problemet kvarstår. 

 

Etnisk kvotering som medel för mångfald 

Utifrån den granskade litteraturen tydliggörs mångfaldsbegreppets problematik. Argumentet 

för etnisk kvotering är att etnisk mångfald påstås vara gynnsamt för utbildningskvalitén samt 

studenters studieresultat. Men bevisen i den litteratur som har behandlats i arbetet talar 
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snarare för motsatsen, att mångfald är kontraproduktivt. Detta då etnisk mångfald uppstår för 

att mindre meriterade minoritetsstudenter kvoterats in till universitet. Trots detta har högsta 

domstolen i USA tillåtit tillämpning av etnisk kvotering specifikt av påståendet att det skulle 

vara gynnsamt vid det campus där etnisk mångfald ökar. Samtidigt får inte kvotering 

tillämpas i USA för att ge upprättelse för tidigare diskriminerade grupper. 

Att ökad mångfald, i denna kontext bestående av mindre meriterade minoritetsstudenter, 

skulle gynna utbildningen då nya tankesätt skulle öka kreativiteten innebär att begreppets 

innebörd förutsätter etniska gruppers absoluta homogenitet inom gruppen och att det inte 

finns några gränsöverskridande tankesätt mellan olika etniska grupper. Detta bidrar 

automatiskt till en bild som delar upp olika grupper av människor och kan på så sätt bidra till 

en ökad segregation av etniska grupper. Trots detta ökar omfattningen av 

majoritetsstudenternas demokratiska förmåga när de exponeras för mindre meriterade 

studenter då de underlättas att acceptera andra människors tankesätt. 

Etnisk kvotering med syfte att öka mångfalden vid universitet legitimeras genom att 

uppmärksamma fördelarna det medför till majoritetssamhället. Detta är återkommande inom 

diskussionen kring etnisk kvotering då man uppmärksammar majoritetsgruppens fördelar för 

att på så sätt öka acceptansen av etnisk kvotering. Men mångfaldargumentet blir diffust då 

det fokuserar på representativitet av etniska grupper inom universitetsvärlden men inte på 

jämställdhet eller fördelningen av individer från olika etniska grupper. 

I stor utsträckning saknar argumentet att ökad mångfald bidrar till positiva utfall någon 

empirisk grund. Detta då resultat av forskning snarare talar för att ökad etnisk mångfald vid 

kvotering av mindre meriterade studenter verkar kontraproduktivt. På så sätt faller 

argumentet för att tillämpa etnisk kvotering i aspekten att öka mångfalden. 

Mångfaldsbegreppet blir även missvisande i debatten då det förs fram som ett redskap för 

jämställdhet mellan olika etniska grupper, fast det egentligen syftar till representativitet av 

olika grupper, som i slutändan gynnar majoritetsgruppen. 
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Diskussion 

Huvudresultaten i detta arbete är att kvotering som utgår från ras och etnicitet kritiseras då 

det omfattar en allt för snäv grupp av individer.  Rasbegreppet är problematiskt då det inte 

alltid är klarlagt och förtydligat samt att det grundas på förlegade föreställningar om 

individers yttre attribut. Socioekonomisk status som är ett mer omfattande kriterium framhävs 

som alternativ till ras och etnicitet, då en mer rättvis och försvarbar kvotering till universitet 

skulle tillämpas. Argumentet för att etnisk kvotering bör tillämpas då etnisk mångfald gynnar 

utbildningskvalité och studenters studieresultat förs på svaga empirisk grunder, trots detta 

tillämpas kvotering på grund av detta. Det bör även förtydligas att kvotering är en sekundär 

prevention och dess tillämpning inte löser det grundläggande problemet av marginalisering.  

Fynden i denna studie tyder på att följder av etnisk kvotering är problematiska och att 

legitimiteten för dess tillämpning blir svag ur vetenskaplig synpunkt då dess många nackdelar 

framhävs i förhållande till eventuella fördelar. Fynden talar vidare för att diverse ideologiska 

föreställningar används i kampen för och emot etnisk kvotering för att uppfylla dess ändamål. 

Därför bör diskussionen förstås som komplex och mångfacetterad. Fynden pekar på för att ett 

mer omfattande kriterium för kvotering bör införas som inkluderar ett bredare spektrum av 

individer samtidigt som det berör alla människor som är i behov av det.  

Författarna anser att studiens frågeställningar har besvarats och fynden har vidare lett till en 

ökad förståelse kring den komplexitet och problematik som präglar etnisk kvotering. Utifrån 

besvarade frågeställningar ser författarna det intressant att undersöka om det finns alternativ 

till etnisk kvotering som inte följs av den problematik som har presenterats i denna studie. 

Exempel på detta är vilka förändringar som skulle behöva vidtas i ett förebyggande syfte för 

att föregå det grundläggande problemet så att kvotering blir en överflödig insats. 

Tidigare forskning har pekat på ökad etnisk mångfald vid universitet som en bidragande 

faktor till ökad kreativitet, flexibilitet, social kompetens, ledarskapsförmåga och pro-socialt 

beteende bland studenter (Knight & Hebl, 2005). Dock har den litteratur som granskats i detta 

arbete tydligt visat att ökad etnisk mångfald vid universitet snarare resulterar i 

kontraproduktiva prestationer bland majoritetsstudenter. Däremot kan etnisk mångfald bidra 

till ett ökat demokratiskt tänkande bland studenter, men detta är något som har, om något, en 

marginell påverkan på studieresultat eller utbildningskvalité.  
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Resultatet av denna studie bekräftar även tidigare forsknings uttalande att faktorer som klass 

och etnicitet kan spela en roll gällande sämre prestationer i skolan (SOU, 2010:7). Detta 

bekräftas av framför allt i den brasilianska kontexten där man försöker åtgärda detta problem 

med hjälp av etnisk kvotering. Dock är det viktigt att man förstår att kopplingen mellan 

etnicitet och sämre skolprestationer inte är en följd av etniciteten som sådan utan att specifika 

etniska grupper är missgynnade och marginaliserade på grund av rasism och strukturell 

diskriminering. 

Om perspektivet gällande strukturell diskriminering tas i beaktande i kvoteringsdebatten kan 

tydliga kopplingar föras mellan strukturell etnisk diskriminering och hur barn och unga med 

utländsk bakgrund på sikt drivs ut ur det svenska skolsystemet. Detta leder oundvikligen till 

en marginalisering av denna grupp då de inte får adekvata och lika möjligheter att påverka sin 

framtid genom studier inom högre utbildning. Grundfrågan, som ovan nämnt, gäller hur man 

motarbetar de grundläggande strukturer som marginaliserar grupper av svenskar med 

utländsk bakgrund. I de artiklar som har granskats i detta arbete finns övergripande argument 

att dels kortsiktigt arbeta mot problemet med etnisk kvotering till universitet. Andra forskare 

argumenterar dock att man måste råda bot på det grundläggande problemet gällande 

omstrukturering av samhällsresurser och skolsystemet. Med andra ord har man ett långsiktigt 

förhållningssätt.  

Dessa två förhållningssätt måste inte stå i motsättning till varandra utan de kan utföras 

parallellt i ett led att på kort sikt motverka den skada som faktiskt redan har inträffat, 

samtidigt som den långsiktiga lösningen förhindrar att samma skador reproduceras och 

fortlöper i det svenska samhället. Således bör det förstås att denna studies författare varken 

argumenterar för eller emot etnisk kvotering till universitet. Däremot finns det en vikt av att 

förklara och belysa den problematik, av strukturell etnisk diskriminering, som är inbyggd i 

det svenska samhället och dess system. Detta för att problematiken måste erkännas, förstås 

och kunna motverkas. Eftersom kvotering till universitet är förbjuden inom EU och även i 

enligt svensk Diskrimineringslag (2008:567) kan inte detta tillämpas för att motverka 

problematiken på kort sikt. Däremot är positiv särbehandling utifrån etnicitet tillåten enligt 

Diskrimineringslag kap 2: 6§ 2st (2008:567), dock krävs lika meriter mellan de sökande och 

den positiva särbehandlingen ska ha ett berättigat och nödvändigt syfte, något som kan tas i 

beaktande. 
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Rasbegreppet är återkommande i forskning och tillämpning av etnisk kvotering. Begreppet 

för automatiskt med sig en viss problematik då det från början är avsett av kategorisera 

människor efter fenotypiska och biologiska attribut. Med detta vill författarna i detta arbete 

understryka att de tar avstånd från rasbegreppet och dess innebörd samtidigt som det har varit 

relevant då det genomgående nämns i kontexten kring etnisk kvotering. Problematiken som 

har visat sig i de fynd som gjorts i detta arbete pekar på att rasbegreppet per automatik ökar 

klyftor mellan olika grupper i samhället och införlivar gamla och nya stereotypa 

föreställningar om individer. Utifrån detta ser författarna att raskriteriet bör överges för att 

ersättas av ett mer adekvat och mindre problematisk kriterium vid kvotering till universitet. 

Studiens största svaghet ligger i den snäva tidsram arbetet omfattades av. För att öka studiens 

styrka skulle den behöva omfatta mer forskning runt området etnisk kvotering som spänner 

över en längre tidsperiod. Eventuellt skulle man kunna undersöka fler typer av kvotering 

inom ett och samma arbete för att se om det finns några eventuella likheter eller skillnader 

som skulle kunna föras fram i diskussionen kring kvotering som sådant. Samtidigt bör man 

granska den historiska kontexten som präglar respektive land i denna studie. I synnerhet bör 

man beakta att både Brasilien och USA har en historia av slaveri, samt att Sydafrika har en 

historia av kolonisering och apartheidsystem. Dessa tre länder har således en unik historia av 

rasism vilket också har format dessa länders nutida samhällen. Utifrån detta skiljer dessa 

länder sig ganska starkt från Sverige och en svensk kontext, trots att Sverige även har haft en 

historia av kolonisering, slaveri och rasism. 

Studiens starka sida grundas i att den sammanställer tidigare forskning inom ämnet etnisk 

kvotering till universitet och resultaten av detta visar till större del på likartade utfall som 

kommer av tillämpandet av etnisk kvotering till universitet. Detta tydliggör, i och med antalet 

artiklar som arbetet omfattar, att det går att uttala sig med en viss säkerhet kring vissa 

aspekter av etnisk kvotering till universitet.  

Etnisk kvotering kan vara relevant för forskning inom socialt arbete då det berör socialt 

utsatta grupper. Forskning inom det sociala arbetets fält fokuserar mycket på sociala insatser 

och hur väl de fungerar för att motverka social utsatthet. Denna studie kan således visa att 

kvotering kan användas för att motverka social utsatthet, men samtidigt är tillämpningen av 

policyn komplex och problematisk och man bör ha insikt i att den för med sig många 

nackdelar. 
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