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DO har ordet 

Sällan har väl ett offentligt samtal varit så  
genomgripande och välkommet som det som 
uppstått i samband med #metoo. Samtal  
och debatt har förts inom och mellan olika 
samhällssektorer, i medierna, i organisationer, 
mellan enskilda människor, i sociala medier  
– överallt helt enkelt. Sexuella trakasserier i 
arbetslivet och inom flera andra samhällsområden 
är diskriminering. Det har blivit än tydligare 
under året som har gått att det finns stora 
brister hos arbetsgivares och andra huvudmäns 
arbete för att motverka och förebygga sexuella 
trakasserier och andra former av diskriminering.  

Samtalet har inte ebbat ut och minst 
lika viktigt som att #metoo synliggör den 
diskriminering som sker, är att ansvarsfrågan 
hamnar i brännpunkten. Det talar för att 
en förändring till det bättre är möjlig. Men 
det går inte utan vilja och konkreta insatser 
eller som diskrimineringslagen säger – aktiva 
åtgärder. Det innebär att arbetsgivare och andra 
huvudmän har ett uttalat ansvar att bedriva ett 
effektivt förebyggande och främjande arbete. 
Bestämmelserna skärptes 1 januari 2017. 

#metoo blev utan tvekan raskt ett ”window 
of opportunity” för DO. Vi hade redan tidigare 
under året inriktat och planerat för samlade och 
långsiktiga insatser inom arbetslivet (och andra 
områden där risken för diskriminering är stor – 
läs mer om detta i vår redovisning). Nu kunde vi 
snabbt agera och utöka våra pågående tillsyns- 
och informationsinsatser. Arbetet pågår och 
fortsätter de kommande åren.

För DO:s egen del efterlyser vi skarpare 
verktyg. Vi behöver betydligt effektivare 
sanktionsmöjligheter kopplade till den tillsyn 
som vi bedriver enligt diskrimineringslagen. 
Detta har vi lyft i olika sammanhang under 2017. 
Frågan ligger på regeringens bord. Vårt arbete 
skulle utan tvekan göra betydligt större skillnad 
om vi får gehör för vad vi vet verkligen behövs.

Att bejaka DO:s komplexa uppdrag och styra 
efter det har varit en viktig ledstjärna de senaste 
åren. Vi har arbetat mycket med att utveckla 
verksamheten, baserad på syftet med vårt 
uppdrag och vad vi vill uppnå med det. 2017 är 
en brytpunkt för hur vi redovisar myndighetens 
insatser och värdet av dessa insatser för 
samhället, och för de människor som lever  
och verkar där.

Agneta Broberg
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Så här hittar du 
i årsredovisningen 
Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 
inleds med en beskrivning av några av de viktigare 
händelserna under året. 

Kompetensförsörjningen redovisas under 
avsnittet Våra engagerade medarbetare. 

Resultatredovisningen är indelad utifrån DO:s 
tre inriktningsområden som sträcker sig mellan 
åren 2017–2019. Resultatredovisningen avslutas 
med avsnittet Andra uppdrag och insatser där 
vi redovisar regeringsuppdrag och särskilda 

återrapporteringskrav i regleringsbrevet. Här 
redovisar vi även andra uppdrag och insatser 
som inte omfattas av inriktningsområdena.

I avsnittet Finansiell redovisning finns de 
finansiella delarna, inklusive resultat- och 
balansräkning och anslagsredovisning. 

I bilaga 1 finns delar av den statistik som 
tidigare redovisats under verksamhetsområdet 
Tillsyn i resultatredovisningen. 

Vi redovisar så här 

1 . Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och förväntade resultat. Verksamhetslogik 
kan användas både på förhand för planering och i efterhand för uppföljning och utvärdering (ESV, 2016).

Inom varje inriktningsområde utgår vi från tre 
problemområden med underliggande deluppdrag 
eller delprojekt i form av insatser (motsvarande 
prestationer) enligt DO:s verksamhetslogik.1 Då 
insatser inom respektive problemområde inte är 
jämnt fördelade över åren kan prestationernas 
kostnad vara svår att jämföra mellan åren. I de 
fallen kommenterar vi det redovisade resultatet.

I de redovisade kostnaderna ingår direkta,  
personal- och overheadkostnader. Personal-
kostnaden är baserad på verklig timlön och 
redovisad tid. 

DO:s generella återrapporteringskrav om 
när och hur verksamhetsgrenarna främjande 
och tillsyn samverkar redovisas inom 
inriktningsområdena. DO:s uppdrag är till 
sin helhet främjande och verksamheten är 
från 2017 indelad i nya verksamhetsgrenar. 
Insatser inom grenarna kunskap och tillsyn 
ska samverka för att i främjande syfte bidra till 

samhällsförändring. Årets redovisning belyser 
detta konkret genom beskrivningen av de tre 
inriktningsområdenas olika riktade insatser, som 
är kopplade till både tillsyn och kunskap. Att de 
olika insatserna per område är samordnade är en 
förutsättning för att vårt arbete ska bidra till en 
samhällsförändring.

Enligt förordningen om årsredovisning och  
budgetunderlag 3 kap 1§ om resultatredovisningen 
ska myndigheten redovisa och kommentera 
verksamhetens resultat. I DO:s uppdrag är 
det inte okomplicerat att mäta resultatet av 
myndighetens åtgärder. En del insatser styr vi 
över själva medan andra påverkas av samhälls- 
händelser eller andra aktörer och orsakssambanden 
kan inte alltid analyseras på ett sätt som ger 
säkra slutsatser. Alla insatser som DO utför 
görs i syfte att uppnå förändring på samhällelig 
och organisatorisk nivå enligt visionen – ett 
samhälle fritt från diskriminering.



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2017   |   6 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2017   |   7

Kort om DO 

DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering 
och att främja lika rättigheter och möjligheter 
i syfte att motverka diskriminering, såväl 
förekomsten av diskriminering som risker för 
diskriminering.

DO:s uppdrag och uppgifter framgår av 
lag, förordning, regleringsbrev samt olika 
regeringsuppdrag.2

Verksamhetsindelning
Verksamheten är indelad i följande tre grenar:

 •  Kunskap – omfattar kunskapsutveckling och  
kunskapsspridning

 • Tillsyn – omfattar tillsyn och processföring

 •  Stöd och ledning – omfattar interna 
funktioner för stöd, ledning och styrning

Verksamhetsindelningen syftar till att vi ska 
kunna utföra vårt uppdrag med effektiva, 
rättssäkra och samordnade insatser.

Våra insatser inom kunskap och tillsyn ska 
samspela och så långt som möjligt samordnas 
för att mer riktat kunna bidra till ett samhälle 
fritt från diskriminering. Tillsynen är dock 
organisatoriskt och verksamhetsmässigt åtskild 
från det övriga arbetet.

Verksamheten inom stöd och ledning ska 
kontinuerligt säkerställa att vi har förmåga 
och kapacitet att utföra vårt uppdrag effektivt, 
rättssäkert och ändamålsenligt.

2. Lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, (DO-lagen), diskrimineringslagen (2008:567) (DL) föräldraledighetslagen (1995:584) 
förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen.
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Viktiga händelser under 2017

Året börjar med att nya krav på aktiva åtgärder 
träder i kraft. Förändringen medför ett utökat 
ansvar för arbetsgivares och utbildningsanordnares 
förebyggande arbete. Det blir därför viktigt för DO 
att fokusera på de nya bestämmelserna – både i vår 
externa kommunikation och vår tillsyn.

I mars kommer två avgöranden i EU-domstolen 
som innebär att arbetsgivare kan kräva att 
anställda inte bär kläder eller andra symboler 
som ger uttryck för politisk, filosofisk eller religiös 
övertygelse. Förutsättningen är att arbetsgivaren 
har en neutralitetspolicy som tillämpas neutralt 
och konsekvent. Ytterligare ett krav är att policyn 
endast gäller för anställda som har kontakt med 
kunder. Domarna kan förväntas få stor betydelse 
när det gäller möjligheten att bära religiös klädsel i 
det svenska arbetslivet.

Den första domen som rör diskriminering i form av 
bristande tillgänglighet kommer i maj. En kommun 
fälls för att de under en längre tid inte har åtgärdat 
en skolas bristfälliga rullstolsramper, så att en elev 
på skolan kunde använda ramperna utan risk.

I juni startar vi kampanjer om aktiva åtgärder i 
sociala medier som får stor spridning.

I början av hösten genomför vi en informations-
kampanj om bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering. Annonser i olika digitala tidskrifter 
och sociala medier sätter ljuset på tillgänglighet i 
olika delar av samhället och leder vidare in till mer 
information på vår webbplats.

Inom vårt inriktningsområde arbetsliv inleder vi 
en tillsyn av samtliga kommuner och landsting för 
att kontrollera att de uppfyller kraven på riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattar 

en granskning av arbetsgivare som tillsammans 
sysselsätter mer än en miljon människor.

#metoo-uppropet får fart i oktober. Frågan 
om sexuella trakasserier hamnar högt upp på 
samhällsagendan. #metoo gör också att fokus 
flyttar från individen till förhållanden och strukturer 
i organisationer som kan leda till diskriminering. 
Vi utökar vår tillsyn för att granska ytterligare ett 
fyrtiotal arbetsgivare inom media, kultur och juridik 
som en direkt följd av information som kommer 
till oss i samband med kampanjen. Vi deltar i en 
mängd olika sammanhang och sprider kunskap om 
diskrimineringsfrågor.

Intresset för åldersdiskriminering ökar. Vi skriver 
två debattartiklar om diskriminering som har 
samband med ålder som blir publicerade. Inom 
vårt tillsynsuppdrag utreder vi användningen av 
åldersgränser både i samband med kreditgivning 
och för studerandemedlemskap i fackförbund.

På Mänskliga Rättighetsdagarna lyfter vi vikten 
av arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet på 
ett välbesökt seminarium. ”Delaktighetsverkstan” 
är namnet på den monter där vi, tillsammans 
med Barnombudsmannen och Myndigheten 
för delaktighet, möter mässdeltagarna. Fokus 
för montern är rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och tillgänglighet – och hur 
viktigt det är att omsätta ord i handling, att göra 
verkstad av dem. 

Det finns ett behov av mer effektiva sanktioner för 
att motverka diskriminering. Det framhåller vi i vårt 
yttrande över utredningsbetänkandet ”Bättre skydd 
mot diskriminering” (SOU 2016:87). Vi påtalar det 
även i vårt europeiska samarbete där frågan får allt 
större utrymme.  
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Resultatredovisning
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Ekonomisk översikt 

DO:s totala kostnader uppgick till 114 302 tkr  
för 2017. Kostnaderna är fördelade på verksam-
hetsgrenarna kunskap och tillsyn. Eftersom 
verksamhetsgrenarna är nya från 2017 finns 
det inga jämförelsesiffror från tidigare år. I de 
redovisade kostnaderna ingår direkta-, personal- 
och overheadkostnader. Personalkostnaden är 
baserad på verklig timlön och redovisad tid. 

Tabell 1. Kostnader för Kunskap och Tillsyn (tkr) 

Kostnader per verksamhetsgren 2017

Kunskap 64 005

Tillsyn 50 297

Summa 114 302

 

Tabell 2. Intäkter för Kunskap och Tillsyn (tkr) 

Intäkter per verksamhetsgren 2017

Intäkter av anslag Kunskap 60 568

Övriga intäkter Kunskap 3 437

Summa Kunskap 64 005

Intäkter av anslag Tillsyn 48 925

Övriga intäkter Tillsyn 1 372

Summa Tillsyn 50 297

Summa Totalt 114 302
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Våra engagerade medarbetare 

DO är en expertmyndighet med en kunskaps-
intensiv verksamhet. De anställda är vår viktigaste 
resurs. Våra medarbetare har utvecklande och 
engagerande arbetsuppgifter och tillsammans 
bidrar vi till en positiv samhällsförändring. Det 
är därför nödvändigt att vi har en väl fungerande 
kompetensförsörjning för att kunna fullgöra 
vårt uppdrag, både på kort och lång sikt. Vårt 

komplexa uppdrag ställer särskilda krav på såväl 
medarbetarskap som chefskap. Medarbetarna 
behöver ha en aktiv roll och ta ansvar både 
för sitt eget arbete och för verksamhetens 
utveckling och cheferna behöver skapa rätt 
förutsättningar för detta. Det blir ett ömsesidigt 
åtagande som byggs på öppenhet, förtroende 
och kontinuerlig dialog.
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Lika rättigheter och  
möjligheter
DO ska vara en arbetsplats som ger tillgång 
till lika rättigheter och möjligheter för alla 
medarbetare utifrån individuella förutsättningar. 
Alla chefer och medarbetare ansvarar för att 
bidra till en bra arbetsmiljö och möta varandra 
med respekt. Hos oss ska ingen medarbetare 
diskrimineras.3

Värdegrundsarbetet och  
statstjänstemannarollen
Vår värdegrund säger att vi ska respektera 
alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet. Vi har arbetat 
för att integrera värdegrunden i vardagen 
på ett långsiktigt och hållbart sätt. På årets 
personaldagar fick både medarbetare och 
chefer lyssna på en föreläsning och delta i 
ett seminarium om statstjänstemannarollen 
utifrån värdegrunden i staten. Under året har 
vi också genomfört ett chefsseminarium om 
värdegrundens praktiska betydelse för ledningen 
och styrningen. Vid våra tertialuppföljningar 
följer vi systematiskt upp värdegrundsarbetet.

Arbete med aktiva åtgärder
Under året har vi, i samverkan med de fackliga 
parterna, sett över och utvecklat det interna 
arbetet med aktiva åtgärder i enlighet med de 
nya bestämmelserna i diskrimineringslagen.  
I arbetet med aktiva åtgärder har vi även 
fastställt nya riktlinjer och rutiner för att 
förhindra kränkande särbehandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier samt repressalier.

3. Diskrimineringslagen (2008:567), ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet”, 1 kap 2 § regeringsformen, Diskrimineringsombudsmannens värdegrund (DO:s diarienummer  
LED 2016/380 handling 2) och Arbetsmiljöpolicy och policy för lika rättigheter och möjligheter (LED 2013/363 handling1).

Kompetensbaserad rekrytering
Vi tillämpar så kallad kompetensbaserad 
rekrytering. Det innebär att på ett strukturerat sätt 
säkerställa att den efterfrågade kompetensen 
styr urvalet i rekryteringsprocessen. På så 
vis minskar risken för att vi tar hänsyn till 
ovidkommande faktorer och gör osakliga 
bedömningar i rekryteringsprocessen.

Höga krav på tillgängligt  
rekryteringssystem
DO har ett avtal med en leverantör av ett  
rekryteringssystem. I avtalet ingår att 
rekryteringssystemet ska anpassas till DO:s krav 
på tillgänglighet. Det har lett till ett omfattande 
utvecklingsarbete, där systemets infrastruktur 
har byggts om från grunden. När arbetet är 
klart kommer en ny version av systemet att 
vara tillgänglig enligt den standard som DO 
har kravställt i avtalet. Leverantören kommer 
därmed att kunna erbjuda en tillgänglig 
plattform även för andra arbetsgivare, däribland 
många myndigheter. 

Lönekartläggning
Lönebildningen ska vara saklig och könsneutral  
för att vi ska kunna rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare och för att uppnå  
en hög effektivitet och kvalitet i verksamheten.  
Under året har vi genomfört en lönekartläggning  
i samverkan med de fackliga parterna. Kart-
läggningen visade att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män som utför lika arbete är saklig. 
Den visade även att löneskillnaderna mellan 
likvärdiga arbeten inom DO är sakliga. Vi kunde 
även konstatera att det inte finns några högre 
värderade kvinnodominerade arbeten som har 
lägre lön än lägre värderade arbeten som inte är 
kvinnodominerade. 
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Kompetensförsörjning
Vår verksamhet och behovet av utveckling styr 
kompetensförsörjningen. Det är mycket viktigt 
att myndigheten kan attrahera den kompetens 
som gör det möjligt att arbeta enligt vår vision 
om ett samhälle fritt från diskriminering. 

Medarbetare med hög kompetens
Vi har medarbetare med kompetens inom 
administration, ekonomi, hr, juridik, 
kommunikation, lokaler och säkerhet, registratur, 
samhällsvetenskap, it samt verksjuridik. Vi har 
också medarbetare med forskarkompetens.

Vid årets slut hade DO 95 anställda vilket 
är 5 fler jämfört med föregående år. 80 procent 
av de anställda är kvinnor vilket innebär att 
den andelen har ökat med 6 procentenheter 
sedan 2016. Drygt 70 procent av cheferna med 
personalansvar är kvinnor.4

Vi rekryterar nya medarbetare
Från och med 2017 har DO fått ett ökat anslag. 
Under 2017 har vi därför fått möjlighet att 
anställa fler medarbetare.

Under året har rekryteringsbehovet varit 
stort, eftersom 15 medarbetare har slutat sin 

4. Enligt personalstatistik från november 2017.
5. Personalomsättningen beräknas utifrån den lägsta siffran av nyanställda eller avslutade anställningar under året dividerat med det totala 

antalet anställda som är identiska individer (exklusive tjänstlediga) under året.
6. I personalomsättningen räknar DO enbart med extern rörlighet, det vill säga när vi anställer nya medarbetare externt eller när vi avslutar en 

anställning för att en medarbetare slutar på myndigheten.

anställning. Totalt har vi anställt 19 nya  
medarbetare under året inklusive en ny 
chef. Den siffran inkluderar inte den interna 
rörligheten. Det har varit svårt att hitta rätt 
kompetens utifrån verksamhetens behov till 
de utlysta tjänsterna. Vi har därför inte hunnit 
rekrytera in ny kompetens i samma utsträckning 
som hade varit önskvärt. Personalomsättningen5 
2017 var 15 procent, vilket är en minskning med  
1 procentenhet jämfört med föregående år.

Tabell 4. Personalomsättning i procent 6

Personalomsättning 2017 2016 2015

Extern rörlighet1 15 % 16 % 8 %

Vid de rekryteringar som vi genomför är det 
övervägande kvinnor som söker de utlysta 
tjänsterna. De män som söker lediga tjänster 
uppfyller inte kompetenskraven för de utlysta 
tjänsterna i lika hög grad som kvinnorna. 

Vi utvecklar våra medarbetare
Det är viktigt att kompetensutveckling och 
kunskapsinhämtning är verksamhetsstyrd och 
därför genomför vi kontinuerligt kompetens-
insatser i form av bland annat interna och 
externa utbildningar för medarbetarna, 

Tabell 3. Antal anställda och medeltal anställda*

Anställda 2017 2016 2015

Kön Antal  
anställda  

31/12

Medeltal 
anställda  

under året

Antal  
anställda  

31/12

Medeltal 
anställda  

under året

Antal  
anställda  

31/12

Medeltal 
anställda  

under året

Kvinnor 76 74 67 69 73 80

Män 19 20 22 24 26 28

Totalt 95 94 89** 93 99 108

* Tjänstlediga och föräldralediga ingår i statistiken.
** Siffrorna har justerats jämfört med vad som presenterats i årsredovisningen för 2016. Korrigeringen beror på ett sent personalavslut.
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Medarbetarna har också möjlighet att delta vid 
seminarier i aktuella ämnen eller i nätverk som 
de behöver för sitt arbete.

Under året har vi genomfört gemensamma 
introduktionsutbildningar för alla nyanställda 
och utbildningar i klarspråk för alla anställda. 
Årets personaldagar innehöll bland annat 
föreläsningar och seminarier om styrning, 
ledning och arbetssätt kopplat till myndigheters 
samhällsförändrande uppdrag.

NYA MÖJLIGHETER MED ETT SOCIALT INTRANÄT
Under året har vi lanserat ett interaktivt 
intranät som ska bidra till en bättre kunskaps- 
spridning och kunskapsutbyte inom myndigheten. 
Vi har uppdaterat och kvalitetssäkrat all 
information som de anställda använder som stöd 
i arbetet. Det nya intranätet innehåller också 
sociala funktioner som innebär att medarbetare 
och chefer kan ta kontakt, kommunicera, skapa 
innehåll samt dela kunskap och samarbeta 
i digitala grupprum. Syftet är att underlätta 
kunskapsdelningen och öka transparensen 

i verksamheten. Det innebär också att 
fler kan bidra med sin kompetens och att 
kommunikationen får ett bättre flöde.

Så attraherar vi nya medarbetare
Som en del i vårt arbete att attrahera nya 
medarbetare har vi bland annat medverkat vid 
årets Juristdagar i Stockholm med en monter 
och ett seminarium. I vår monter fanns flera 
av våra jurister på plats för att berätta om sitt 
arbete under rubriken ”Att göra skillnad”. 
Syftet var att locka till sig framtida jurister till 
myndigheten. Under 2018 kommer vi att vara 
med igen och vi kommer också att delta i fler 
universitetsstäder.

Under 2018 kommer vi att se över och 
analysera hur vi profilerar oss som arbetsgivare. 
Syftet är dels att få en bild av hur vi uppfattas 
som arbetsgivare, dels att säkerställa att de 
kanaler som vi använder synliggör lediga 
anställningar för alla som skulle kunna vara 
aktuella för våra olika tjänster. 
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Arbetsmiljö, hälsa  
och sjukfrånvaro
En god arbetsmiljö främjar verksamhets-
utvecklingen och bidrar till uppdraget. 
En arbetsmiljö som präglas av respekt för 
medarbetarnas olikheter är en förutsättning  
för att allas kompetenser ska tas till vara.

Förebyggande insatser  
för personalens hälsa
Vi arbetar aktivt och målmedvetet för att 
minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Vi anlitar 
företagshälsovården i samtliga situationer 
där det behövs stöd, oavsett om det är fråga 
om längre sjukdom eller tillfälliga insatser. 
I förebyggande syfte inom arbetsmiljöområdet 
erbjuder vi medarbetarna hälsoundersökning, 
stödsamtal på företagshälsovården, friskvårds-
bidrag, friskvårdstimme och kostnadsfri 
vaccination mot influensa. Alla nyanställda 

erbjuds också i samband med introduktionen 
att träffa en ergonom i förebyggande syfte. 
Genom företagshälsovården har vi även kunnat 
erbjuda ett program för rehabilitering och 
förebyggande åtgärder för medarbetare som har 
blivit sjukskrivna eller som har varit sjukskrivna 
under en längre period.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 
procentenheter under 2017. 

Vi har gjort omfattande insatser för att 
utveckla det interna arbetet med arbetsmiljön. 
Bland annat har vi genomfört en utbildning 
i organisatorisk och social arbetsmiljö för alla 
chefer och skyddsombud för att säkerställa att 
cheferna har den kunskap och kompetens som 
behövs inom det området. Vi har utarbetat 
och fastställt riktlinjer och rutiner för 
arbetsanpassning och rehabilitering. Vi har även 
infört en rutin för att följa upp arbetsmiljön på 
ett systematiskt sätt vid tertialuppföljningarna. 

Tabell 5. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat på kön och ålder 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 3,2 % 3,8 % 4,3 %

Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 4,6 % 35,0 % 40,7 %

Kvinnor 3,5 % 4,2 % 4,9 %

Män 2,3 % 2,7 % 2,7 %

Anställda 29 år eller yngre** - - -

Anställda 30–49 år 2,9 % 2,7 % 3,6 %

Anställda 50 år eller äldre 3,7 % 5,5 % 5,5 %

* Procentandel av den totala sjukfrånvaron.
** Sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år eller yngre redovisas inte särskilt eftersom gruppen omfattar färre än tio personer.
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Vår verksamhetsutveckling 
fortsätter

Sedan några år tillbaka arbetar vi myndighets- 
övergripande och långsiktigt med verksamhets-
utveckling. Syftet är att effektivisera och 
inrikta verksamheten så att vi bidrar till ökad 
samhällsnytta. 

DO har numera en tydligare samhälls-
förändrande ansats, där verksamheten som 
helhet har ett främjande syfte. Det gäller såväl 
kunskapsutveckling och kunskapsspridning som 
tillsyn och processföring (se mer under ”Kort 
om DO” sidan 6). 

Verksamhetsåret 2017 har varit en viktig 
brytpunkt för utvecklingsarbetet, eftersom  
vi har fastställt och infört strukturer och  
system för de områden som beskrivs i följande 
avsnitt. Implementeringen kommer att fortgå 
under 2018.

Reviderad vision och  
strategi ställer nya krav
Den fördjupade analys av vårt uppdrag som 
genomfördes 2016 har under 2017 lett till en 
reviderad vision och strategi.

Utgångspunkten för vår strategi är att 
det finns förhållanden på samhällelig och 
organisatorisk nivå (strukturer) som bidrar till 
diskriminering på individnivå. Strategin består 
av två delar – en förändringsstrategi (fokus 
på vad vi gör) och en handlingsstrategi (fokus 
på hur vi gör för att vad ska hända). Se mer i 
faktarutan nedan om DO:s vision och strategi.

Förändringen har samtidigt medfört nya 
krav på verksamheten. Vi utvecklar därför vår 
verksamhet både systematiskt och långsiktigt 
för att kunna tillämpa strategin i praktiken. 

Verksamhetsutveckling  
inom tre områden
Verksamhetsutvecklingen kan delas in  
i tre områden: 

 • Styrning, planering och uppföljning

 • Ett system- och processbaserat arbetssätt

 • En värdegrund för det dagliga arbetet

STYRNING, PLANERING OCH UPPFÖLJNING
Det första området är styrning, planering 
och uppföljning av verksamheten. Syftet är 
att tydliggöra uppdraget och den strategiska 
inriktningen på olika nivåer. Under 2017 har vi 
infört mer verksamhetsanpassade strukturer  
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Vision och strategi (sedan 2017) 

VISION
Ett samhälle fritt från diskriminering.

STRATEGI

DO:s strategi består av två delar – en 
förändringsstrategi (fokus på vad vi gör) och 
en handlingsstrategi (fokus på hur vi gör för att 
vad ska hända).

FÖRÄNDRINGSSTRATEGI

Vi synliggör förhållanden på samhällelig och 
organisatorisk nivå som riskerar att leda till 
diskriminering på individnivå. 

Vi bidrar till att förändra förhållanden på 
samhällelig och organisatorisk nivå som riskerar 
att leda till diskriminering på individnivå.

HANDLINGSSTRATEGI

 • Vi utvecklar kunskap om diskriminering

För att identifiera risker för diskriminering 
behöver DO ta fram kunskap om 
förhållanden på samhällelig och 
organisatorisk nivå (lagstiftning, regler, 
normer, rutiner, förhållningssätt eller 
beteenden) och synliggöra hur dessa har 
kopplingar till diskriminering på individnivå.

 •  Vi vägleder för att möjliggöra  
för andra att agera

Med utgångspunkt i kunskap om 
diskriminering och om förhållanden 
på samhällelig och organisatorisk nivå 
som riskerar att leda till diskriminering 
ska DO bedriva ett förändrings- och 
påverkansarbete som tar sikte på att 
undanröja risker för diskriminering. 
DO vägleder de många aktörer som har 
ansvar för att förhindra och förebygga 
diskriminering. Det gör vi genom att sprida 
kunskap på många olika sätt bland annat 
genom utbildning, remissvar, samverkan, 
tillsyn, processföring med mera.

 • Vi driver på för att få andra att agera

Ett samhälle fritt från diskriminering kräver 
att de som har ansvar att förhindra och 
förebygga diskriminering agerar, till exempel 
arbetsgivare, utbildningsanordnare och 
andra aktörer. DO ska genom sin verksamhet 
vara pådrivande för att få dessa att agera. 
Det gör vi genom dialoger, samverkan, 
tillsyn, skrivelser, debattartiklar med mera.

och system för planering och uppföljning. 
Det gäller indelning i nya verksamhetsgrenar 
(kunskap, tillsyn samt stöd och ledning, se 
mer under ”Kort om DO” sidan 6), en ny 
ekonomimodell samt en ny struktur och 
periodicitet för verksamhetsplanen (treårig). 

Strukturer och system ska samtidigt 
säkerställa våra medarbetares ökade delaktighet 
och därmed förutsättningar för att deras 
kompetenser och erfarenheter aktivt bidrar till 
verksamhetens utveckling. 

EKONOMIMODELL
Ekonomimodellens struktur utgår från DO:s  
verksamhetsgrenar och möjliggör verksamhets-
anpassad styrning och uppföljning enligt de 
tre nya inriktningarna från 2017: arbetsliv, 
bostad och socialtjänst (se mer ”DO:s tre 
inriktningsområden” sidan 18). Strukturen 
möjliggör en redovisning på insatser och inte 
endast utifrån en organisatorisk uppdelning. 
Modellen är även flexibel för framtida 
utmaningar och uppdrag. 
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VERKSAMHETSPLAN
DO:s verksamhetsplan är från och med 2017 
treårig. Verksamhetsplanen följs upp varje 
tertial och revideras årligen. Vid behov kan 
även ombudsmannen besluta om revideringar 
löpande. Inför varje nytt verksamhetsår 
(budgetår) fastställer vi verksamhetsplanen  
på tre års sikt.

UPPFÖLJNINGSMODELL
Under hösten 2017 har vi påbörjat arbetet 
med att ta fram en ny uppföljningsmodell. 
En viktig utgångspunkt för att utveckla 
uppföljningsmodellen är verksamhetslogiken 
för vårt långsiktiga förändringsarbete.7 
Uppföljningen blir underlag för bedömning  
och analys av verksamhetens utfall, vad vi 
uppnår med insatser och åtgärder, och därmed 
underlag för fortsatt planering, budgetering och 
genomförande. Resultatet från uppföljningen 
blir på så sätt ett viktigt styrinstrument.

SYSTEM- OCH PROCESSBASERAT ARBETSSÄTT
Det andra området inom verksamhets-
utvecklingen är införande av ett system- och 
processbaserat arbetssätt (som inkluderar 
styrning). Syftet är att det ska gynna ett 
strategiskt förhållningssätt med riktade insatser 
och åtgärder som utgår från komplexiteten i 
diskrimineringsfrågorna. 

Målet är att stärka myndighetens förmåga 
att arbeta med utgångspunkt i de behov och 
problem som vi har identifierat i samhället. 
Det ska också stärka våra förutsättningar 
för intern och extern samverkan. Vi ser 
att ett sådant arbetssätt kommer skapa 
bättre förutsättningar för såväl chefer som 
medarbetare att lösa sina uppgifter och därmed 
bidra till en effektivisering. Indelningen i nya 
verksamhetsgrenar, en ny ekonomimodell samt 
de tre inriktningsområdena är viktiga steg under 
2017 i vårt arbete med att införa ett system- och 
processbaserat arbetssätt.

7. DO:s långsiktiga förändringsarbete innebär att ta olika definierade steg i en ”förändringstrappa” där stegen är inbördes beroende av varandra. 
Varje steg skapar förutsättning för nästa steg och för att förändring ska uppnås.

8. Bringelius, 2017.

EN VÄRDEGRUND FÖR DET DAGLIGA ARBETET
Det tredje området inom verksamhets-
utvecklingen är en myndighetsegen 
värdegrund. Den handlar om ledarskap och 
medarbetarskap, om förhållningssätt till 
uppdrag och arbetsuppgifter, till varandra och 
till de som söker sig till myndigheten i olika 
syften. En handlingsplan för att implementera 
värdegrunden i det dagliga arbetet gäller för 
perioden 2016–2018. Inom ramen för detta ingår 
även olika insatser för att öka förståelsen och 
innebörden av statstjänstemannarollen. En 
viktig dimension av värdegrunden är betydelsen 
av vår identitet och organisationskultur för att 
kunna uppnå de förändringar som eftersträvas  
– såväl den interna verksamhetsutvecklingen 
som vårt långsiktiga samhällsförändrande 
arbete.  

Anknytning till  
tillitsbaserad styrning
Genom att systematiskt arbeta med dessa tre 
områden har vi som mål att DO ska genomsyras 
av en verksamhetsanpassad styrning och 
ledning. Målet hänger också nära samman med 
tillitsbaserad styrning. Tillitsdelegationen har i 
en nyligen utkommen arbetsrapport definierat 
vad tillitsbaserad styrning innebär.8 I rapporten 
beskrivs att tillitsbaserad styrning och ledning 
består av några olika delområden. Dessa är 
styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte, där varje beslutsnivå 
aktivt arbetar för att stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv. Den beskrivning och 
konkretisering som görs i arbetsrapporten 
av dessa områden bekräftar de val som vi har 
gjort på DO inom ramen för den pågående 
verksamhetsutvecklingen.
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Tre inriktningsområden 

9. Direktiv för DO:s arbete med diskriminering inom samhällsområde arbetsliv LED 2017/193 handling 2.
10. LED 2017/389.

DO har fastställt tre inriktningsområden för 
åren 2017–2019 där vi bedömer att risken för 
diskriminering är stor: 

 • arbetsliv
 • bostad
 • socialtjänst 

Våren 2017 utarbetade vi planeringsunderlag för 
samtliga tre områden. Vi har också tagit fram 
direktiv för ett antal delprojekt och uppdrag 
som ska genomföras som samlade insatser under 
den kommande treårsperioden inom respektive 
inriktningsområde. Här nedan beskriver vi vad 
vi uppnått inom de tre inriktningsområdena.

Inriktningsområde arbetsliv 
Insatserna inom inriktningsområde arbetsliv 
utgår från tre problemområden:

Problemområde 1
 Ett hinder för att uppnå ett arbetsliv fritt från 
diskriminering är att arbetsgivare inte har 
tillräckliga kunskaper om: 

 • lagstiftningen om aktiva åtgärder

 •  sådana orsakssamband mellan förhållanden 
på samhällelig och organisatorisk nivå och 
förekomst av eller risker för diskriminering 
som är relevant för arbetet med aktiva 
åtgärder

 •  hur man kan bedriva ett effektivt arbete  
med aktiva åtgärder. 

Problemområde 2
Många arbetsgivare bedriver inte ett arbete 
enligt syftet med aktiva åtgärder att motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter. Det är ett förhållande som utgör 
ett hinder för att uppnå ett arbetsliv fritt från 
diskriminering. 

Problemområde 3
 Beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet 
(inte arbetsgivare) har inte tillräckliga 
kunskaper om lagstiftningen (aktiva åtgärder) 
och dess samband med annan reglering relaterad 
till arbetsmarknadsområdet.9

Arbetsgivares kunskaper om  
aktiva åtgärder (problemområde 1)
Våra insatser under 2017 inom arbetsliv 
har varit inriktade på arbetsgivares arbete 
med aktiva åtgärder, problemområde 1. Här 
följer en redovisning av de insatser vi har 
genomfört. Flera av insatserna har fått extra 
stöd genom att de även har genomförts som 
en del i det uppdrag som DO har fått från 
regeringen för att vidta särskilda åtgärder för 
att motverka diskriminering på arbets- och 
bostadsmarknaden.10 Insatser inom område 2 
och 3 är under planering.
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TILLSYN AV JÄMSTÄLLDHETSARBETET  
I STATLIGA MYNDIGHETER
Under året avslutade vi en granskning av 
statliga myndigheters jämställdhetsarbete. 
Tillsynen innebar att vi begärde att få ta 
del av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner 
och granskade att de uppfyllde lagens krav. 
Granskningen inleddes i juli 2016 och 
avslutades i mars 2017. Den omfattade statliga 
myndigheter med minst 25 anställda.

Under pågående tillsynsinsats beslöt 
riksdagen om ändringar i diskrimineringslagen 
som skulle börja gälla från den 1 januari 
2017. Ändringarna innebar bland annat 
att bestämmelsen om jämställdhetsplan 
ersattes med ett krav på dokumentation 
över hela arbetet med aktiva åtgärder. Syftet 
med tillsynsinsatsen var att undersöka om 
myndigheterna hade ett pågående arbete 
med aktiva åtgärder genom att granska deras 
dokumentation i form av planer. Därför 
bedömde vi att det ändå motiverat att fullfölja 
den beslutade tillsynsinsatsen.

Resultatet av tillsynen visar att drygt  
90 procent av myndigheterna hade aktuella 
jämställdhetsplaner men cirka hälften av 
dem innehöll brister. Den vanligaste bristen 
i myndigheternas jämställdhetsplaner var att 
det saknades en redovisning och utvärdering 
av åtgärder i tidigare jämställdhetsplaner. 

En annan återkommande brist var att 
handlingsplanen för jämställda löner saknades. 
I flera fall saknades båda dessa grundläggande 
delar. Några myndigheter saknade helt 
aktuella jämställdhetsplaner. En myndighet 
hade inte upprättat någon jämställdhetsplan 
överhuvudtaget.

AKTIVA ÅTGÄRDER

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som 
innebär ett förebyggande och främjande 
arbete för att motverka diskriminering och 
på annat sätt verka för lika rättigheter och 
möjligheter. Den 1 januari 2017 utvidgades 
bestämmelserna till att omfatta samtliga sju 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (tidigare omfattades endast kön, etnisk 
tillhörighet och religion). Nytt är också att 
reglerna innehåller anvisningar för hur arbetet 
ska genomföras löpande i fyra steg. Det finns 
också ett nytt krav på att arbetsgivaren ska ha 
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier.
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DO GRANSKAR RUTINER OCH  
RIKTLINJER MOT TRAKASSERIER
Under året har vi genomfört en tillsyn för 
att granska att samtliga kommuner och 
landsting har riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier. Syftet är att kontrollera att 
kommunerna och landstingen följer den 
enskilda bestämmelsen men granskningen har 
även en främjande funktion. Arbetsgivarna 
ska samtidigt bli uppmärksammade på de 
nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen.

Tillsynen avslutas under 2018.

UTÖKAD TILLSYN EFTER #METOO
Just i samband med att vi inledde granskningen 
av kommuner och landsting startade #metoo-
uppropet i sociala medier. Vi beslöt då att utöka 
vår tillsyn till cirka 40 företag och organisationer 
inom branscherna media, kultur och juridik. 

11. Diskrimineringslagen, 3 kapitlet 6 §.
12.  I urvalet ingick enbart organisationer med 20 eller fler anställda. Totalt genomfördes 521 intervjuer med ett kvoturval baserat på typ av 

organisation och antal anställda. Resultatet har sedan viktats för att bli representativt för landets samlade arbetsgivare. 

Under denna tillsynsinsats kommer DO även 
att kontrollera om arbetsgivarna har kunskap 
om hur de ska agera om de får kännedom om att 
en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella 
trakasserier. Beslutet att utvidga tillsynen är en 
direkt följd av den information som kom DO 
till del, bland annat genom anmälningar och  
de upprop som gjordes inom ramen för  
#metoo-uppropet.

Tillsynen kommer att avslutas under 2018.

NOLLMÄTNING OM  
ARBETSGIVARES KUNSKAPER
Inför en kommande informationskampanj om 
aktiva åtgärder genomförde vi en nollmätning 
för att få kunskap om arbetsgivarnas kännedom 
om diskrimineringslagens nya bestämmelser 
om aktiva åtgärder. Frågorna riktades till 
personer i ledande ställning med personalansvar 
inom sin organisation och genomfördes med 
telefonintervjuer.

Resultatet av undersökningen visade bland 
annat att bara var fjärde arbetsgivare uppgav 
att lagändringen hade lett till att de hade 
förändrat eller utvecklat sitt arbetssätt. Mer 
än hälften av arbetsgivarna kände inte till 
någon av förändringarna i lagen. På en öppen11 
fråga om vad diskrimineringslagen innebär för 
arbetsgivare så svarade bara 1 av 6 att de behöver 
arbeta med aktiva åtgärder och lika många att 
de ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra 
och hantera trakasserier på arbetsplatsen.12

IINFORMATIONSKAMPANJER  
OM NYA AKTIVA ÅTGÄRDER
Under hösten förberedde vi en informations-
kampanj till arbetsgivare för att öka känne-
domen om de nya bestämmelserna om aktiva 
åtgärder som trädde i kraft den 1 januari 2017. 
Alla förberedelser gjordes under hösten för att 
kampanjen skulle kunna genomföras direkt 
efter helgerna i januari 2018.   

Inför kampanjen tog vi fram annonser bland 

VAL AV TILLSYNSOBJEKT  
OCH TEMA FÖR TILLSYNEN?

Kommuner och landsting är stora offentliga 
arbetsgivare. Granskningen av dem innebär 
att tillsynsinsatsen omfattar 310 tillsynsobjekt 
som tillsammans sysselsätter nästan en 
miljon människor spridda över hela landet. 

Trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier i olika former är ett stort 
problem som berör många människor 
som befinner sig i arbetslivet. Kravet på 
att arbetsgivare ska ta fram och följa upp 
riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier tillhör också en av de nya 
bestämmelserna i lagen.11 Det är bakgrunden 
till att DO:s tillsynsinsats utgår från den 
enskilda bestämmelsen.
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annat för annonsering i dags- och fackpress 
samt för spridning i sociala medier. Vi tog 
fram en särskild kampanjsida på vår webbplats 
med information om de nya bestämmelserna. 
Kampanjsidan innehåller bland annat ny 
information i form av faktablad och checklista. 
Där finns också den film (”Under ytan på 
jobbet”) som vi producerade under året för 
att uppmärksamma arbetsgivare på de nya 
bestämmelserna – (se mer om filmer under ”Vår 
kommunikation – viktig för engagemang och 
förtroende” sidan 35). 

Vi har också genomfört ett antal kampanjer 
i sociala medier med anledning av de nya 
bestämmelserna. Till exempel gjorde vi 
en kampanj om ett faktablad om de nya 
bestämmelserna för arbetsgivare. Räckvidden 
för kampanjen på Facebook var över 74 000 
vilken är den största räckvidd DO har haft sedan 
vi öppnade vårt Facebook-konto (2012).

KUNSKAPSSPRIDNING PÅ SEMINARIER  
OCH FÖRELÄSNINGAR RUNT OM I LANDET
Under årets Mänskliga Rättighetsdagar 
i Jönköping (se mer i avsnittet 
”Kommunikationssatsning om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning” sidan 42) 
arrangerade vi bland annat en workshop  
med titeln ”Nya aktiva åtgärder i arbetslivet  
– hur kan de göra skillnad”. Seminariet bestod 
av en presentation av de nya bestämmelserna 
och ett efterföljande panelsamtal. I panelen 
satt representanter från arbetsmarknadens 
parter och civila samhället, till exempel Hotell- 
och restaurangfacket, Jönköpings kommun, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter 
(RFSL) och Lika Unika. Avsikten bakom 
panelens sammansättning var att få röster från 
arbetsmarknadens parter men också att fånga 
upp kunskap om situationen på arbetsplatserna 
från delar av det civila samhället. Cirka 200 
personer deltog på seminariet.
Vi har även medverkat och föreläst vid andra 
arrangemang för att sprida kunskap om de 
nya bestämmelserna för arbetsgivare. Det har 
framför allt handlat om arrangemang i regi av 

arbetstagarorganisationer som till exempel LO 
och Kommunal men även Regeringskansliet och 
Försäkringskassan.

VI UTVECKLAR OCH SPRIDER  
KUNSKAP OM AKTIVA ÅTGÄRDER
Vi startade i september ett projekt för att ta 
fram en e-utbildning om aktiva åtgärder i 
arbetslivet. Syftet är att stödja arbetsgivarna 
i arbetet med aktiva åtgärder enligt de nya 
bestämmelserna i diskrimineringslagen. Under 
2017 har vi påbörjat en upphandling av ett 
digitalt verktyg. Parallellt har vi börjat föra en 
diskussion med arbetsgivare och fackförbund 
om hur vi kan utforma stöd i arbetet med aktiva 
åtgärder. 
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SKANDINAVISKT PROJEKT FÖR  
ATT MOTVERKA TRAKASSERIER
DO ingår i ett skandinaviskt projekt för 
att motverka sexuella trakasserier och 
andra former av trakasserier i hotell- och 
restaurangbranschen. Projektet ägs av 
Likestillings- och diskrimineringsombudet 
(LDO) i Norge och drivs av LDO tillsammans 
med DO och danska Institutet for menneske-
rettigheder, IMR, samt forskare från ett norskt 
arbetslivsinstitut, Fafo. I projektet samarbetar 
vi även med arbetsgivare och fackförbund i de 
skandinaviska länderna. Vi deltar i planeringen 
av en kvalitativ studie inom projektet för att 
belysa hur arbetsgivare och fackförbund inom 
branschen tacklar frågeställningarna. Resultatet 
av studien kommer ingå i en rapport som 
kommer lanseras på en kunskapskonferens i 
Oslo i slutet av oktober 2018.

Projektet är delfinansierat av Nordisk 
Information för Kunskap om Kön, NIKK.

Tabell 6. Kostnader för inriktningsområde  
arbetsliv (tkr) 

Kostnader per delområde  
inom inriktning arbetsliv

2017

Öka arbetsgivarens kunskaper om aktiva 
åtgärder

7 764

Arbetsgivare ska bedriva ett effektivt främjande 
och förebyggande arbete med aktiva åtgärder 

92

Påverka relevanta nyckelaktörer och 
beslutsprocesser i syfte att driva arbetet med 
aktiva åtgärder i arbetslivet

-

Summa 7 856*

* Kodstruktur för delområden inom inriktningarna blev implementerat  
sent under året och under tiden kodades alla kostnader på en övergripande 
kod. Fördelningen av kostnader från den övergripande nivå har gjorts 
procentuellt. Den sent införda kodstrukturen kan ha bidragit till att 
kostnader inte redovisats på det delområde där arbetet utförts.  
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Inriktningsområde bostad 
Insatserna inom inriktningsområde bostad  
utgår från tre problemområden:

Problemområde 1
Bristande transparens och förutsägbarhet 
i bostadsförmedlingssystemen leder till 
diskriminering alternativt riskerar att leda till 
diskriminering.

Problemområde 2
Uthyrningspolicyer eller urvalskriterier som leder 
till eller riskerar att leda till diskriminering. Att 
det hos hyresvärdar förekommer 

 •  uthyrningspolicyer eller urvalskriterier 
som i sig leder till eller riskerar att leda till 
diskriminering

 •  tillämpning av uthyrningspolicyer eller 
urvalskriterier på ett diskriminerande sätt.

Problemområde 3
Bristande likabehandling i samband med 
försäljning av bostäder på bostadsrätts- 
och egnahemsmarknaden utgör en risk för 
diskriminering.13

Lagens möjlighet att säkra 
likabehandling (problemområde 3)
Här följer en redovisning av genomförda insatser 
inom problemområde 3. Insatser inom område 1 
och 2 är under planering.

Under hösten 2017 inledde vi en rättsutredning: 
kopplad till område 3: Bristande likabehandling 
i samband med försäljning av bostäder på 
bostadsrätts- och egnahemsmarknaden utgör en 
risk för diskriminering.

Syftet med utredningen är att utveckla 
kunskap om rättsläget för att klarlägga om det 
finns några luckor när det gäller skyddet mot 
diskriminering vid försäljning av bostäder på 
bostadsrätts- och egnahemsmarknaden. 

13. Direktiv för DO:s arbete med diskriminering inom samhällsområde bostad LED 2017/192 handling 2.
14. Se till exempel bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen.

Vi kommer att slutföra rättsutredningen i 
början av 2018, men det preliminära resultatet 
visar att diskrimineringslagen tillsammans 
med andra lagar inom området14 omfattar de 
flesta situationer som uppstår vid försäljning av 
bostäder. En mäklare gör sig till exempel skyldig 
till diskriminering om hen följer en instruktion 
från en säljare att till exempel sortera bort vissa 
spekulanter. Även bostadsrättslagen skyddar en 
blivande bostadsrättshavare mot diskriminering 
när det gäller styrelsens rätt att godkänna hens 
medlemsansökan.

Tabell 7. Kostnader för inriktningsområde bostad (tkr) 

Kostnader per delområde  
inom inriktning bostad

2017

Bristande transparens i 
bostadsförmedlingssystem

518

Nyckelaktörer ska inte tillämpa 
uthyrningspolicyer och/ eller urvalskriterier  
på ett diskriminerande sätt

1 642

Bristande likabehandling i samband  
med försäljning av bostäder

106

Summa 2 266*

* Kodstruktur för delområden inom inriktningarna blev implementerat sent 
under året och under tiden kodades alla kostnader på en övergripande 
kod. Fördelningen av kostnader från den övergripande nivå har gjorts 
procentuellt. Den sent införda kodstrukturen kan ha bidragit till att 
kostnader inte redovisats på det delområde där arbetet utförts.  
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Inriktningsområde socialtjänst
Insatserna inom inriktningsområde socialtjänst 
utgår från tre problemområden.

Problemområde 1
Skillnader i insatser och behandling av barn och 
unga som kan utgöra diskriminering eller risk 
för diskriminering när det gäller

 • flickors och pojkars möjlighet till vård 

 • tillgången till frivilliga insatser 

 •  tillgången till rättigheter som kommunen 
ansvarar för när det gäller ensamkommande 
barn. 

Problemområde 2
Risker för diskriminering i arbetssätt som inte 
bygger på individuell prövning och bedömning 
vid utredning av föräldraförmåga, utredning 
av placering i familjehem samt vårdnads- och 
umgängesutredningar.

Problemområde 3
Brister i diskrimineringsskyddets omfattning 
i form av oklart rättsläge när det gäller privata 
utförare och skyddet mot diskriminering.15 

Här följer en redovisning av arbetet 2017 inom 
de tre problemområdena. 

Utveckla kunskap om skillnader 
i insatser för barn och unga 
(problemområde 1)
Fler pojkar än flickor får vård enligt lagen 
om särskilda bestämmelser för vård av unga, 
LVU, inom socialtjänsten. Det gäller inom alla 
åldersgrupper. Det kan finnas sakliga skäl för 
detta, men skulle det finnas osakliga skäl kan 
det handla om diskriminering.

Ett annat område där det kan finnas risker för 
diskriminering är barns och ungas varierande 
tillgång till frivilliga insatser. Det finns också 

15.  Direktiv för DO:s arbete inom inriktning samhällsområde socialtjänst LED 2017/194

skillnader när det gäller ensamkommande barns 
tillgång till sina rättigheter jämfört med andra 
barn i liknande situationer. 

Vi har under hösten förberett ett projekt för 
att i en första fas undersöka om skillnaderna 
inom dessa tre områden har ett samband 
med diskriminering eller inte. Det kan till 
exempel handla om socialtjänstens arbetssätt, 
utredningsmetoder eller hur beslut fattas. 

Vi kommer i ett första steg att samla in 
redan befintlig kunskap från till exempel 
forskning och andra myndigheter, dialoger 
med civilsamhället samt anmälningar till DO. 
Det kan senare också handla om att göra en 
kartläggning av arbetet inom socialtjänsten, 
genom till exempel enkäter eller intervjuer. 

Handläggning och beslutsfattande ska 
bygga på individuell prövning  
och bedömning (problemområde 2)
Arbetssätt som inte bygger på individuell 
prövning och bedömning kan leda till risker 
för diskriminering. Det gäller till exempel när 
socialtjänsten utreder föräldraförmåga och 
placering i familjehem samt i vårdnads- och 
umgängesutredningar.
Vi har under hösten arbetat med att ta fram 
projektplaner för ett antal insatser inom 
området. Tillsammans är dessa insatser tänkta 
att bidra till att arbetssätt vid handläggning 
och beslutsfattande inom socialtjänsten 
konsekvent ska bygga på individuell prövning 
och bedömning. 

De olika delprojekten syftar till att 

 •  uppmärksamma brister i stödmaterial till 
socialtjänsten så att dessa åtgärdas 

 •  stärka tillsynsmyndigheter med kunskap 
om sambandet mellan bristen på individuell 
prövning och diskriminering

 • stärka arbetet på lokal nivå 

 •  vägleda och driva på nyckelaktörer för att de 
utifrån sina respektive ansvarsområden ska 
bidra till att åtgärda problemet. 
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Vi har också fördjupat vår kunskap inom 
området. Till exempel har vi arbetat med 
att kartlägga sådant stödmaterial som vi har 
kunnat identifiera att socialtjänsten använder 
sig av när de utreder föräldraförmåga, placering 
i familjehem samt vårdnad och umgänge. 
Under året har vi även tagit inledande 
externa kontakter för att bidra till ett 
långsiktigt hållbart förändringsarbete inom 
socialtjänstområdet.

Socialtjänstens privata 
utförare – hur långt sträcker 
sig diskrimineringsskyddet? 
(problemområde 3)
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering 
i verksamheter inom socialtjänsten. Men hur 
långt sträcker sig diskrimineringsförbudet?  
Vad gäller för det ökande antalet privata aktörer 
som utför kommunens uppgifter på uppdrag  
av socialtjänsten?

Vi har gjort en rättsutredning för att 
undersöka detta när det gäller vissa privata 
aktörer som har koppling till barn, unga 
och familj. Det handlar om familjehem och 
jourhem, hem för vård och boende (HVB) 
i privat regi, konsulentverksamheter samt 
när socialtjänsten anlitar privata utredare 
i andra fall. Utredningen, som kommer att 
färdigställas under första kvartalet 2018, visar 
preliminärt att det finns oklarheter om och 
i vilken utsträckning de privata aktörerna 
omfattas av diskrimineringslagens skyldigheter. 
Till exempel kan det vara så att ansvaret för 
att diskrimineringslagen efterlevs kan variera 
beroende på vilka uppgifter en viss privat aktör 
utför. Ibland kan ansvaret ligga hos kommunen 
och ibland kan det ligga hos den privata aktören. 
Det kan också finnas en risk att vissa aktörer 
bara punktvis omfattas av förbudet och inte 
genomgående. Många gånger är det avtalet 
mellan kommunen och aktören som avgör.  
Är kommunens avtal bristfälligt, kan det även 
vara svårt att fastställa ansvaret. 

Tabell 8. Kostnader för inriktningsområde 
socialtjänst (tkr) 

Kostnader per delområde  
inom inriktning socialtjänst

2017

Utveckling av kunskap vad avser skillnader i 
insatser för barn och unga inom socialtjänsten 
som kan utgöra diskriminering eller risk för 
diskriminering.

609

Insatser mot diskriminering i arbetssätt vid 
handläggning och beslutsfattande

782

Bidra till rättsutveckling 636

Summa 2 027*

* Kodstruktur för delområden inom inriktningarna blev implementerat sent 
under året och under tiden kodades alla kostnader på en övergripande 
kod. Fördelningen av kostnader från den övergripande nivå har gjorts 
procentuellt. Den sent införda kodstrukturen kan ha bidragit till att 
kostnader inte redovisats på det delområde där arbetet utförts.  
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Andra uppdrag och insatser

16.  Diskrimineringslagen (2008:567), 4 kapitlet 1 §.
17.  Diskrimineringslagen 6 kapitlet 2 §.
18.  Föräldraledighetslagen (1995:584) 16–17 §§ och 25 §.
19.  Proposition. 2015/16:135 s. 76.

I detta avsnitt redovisar vi uppdrag och insatser 
som ligger utanför våra inriktningsområden. 

Tillsyn och processföring
Bland DO:s uppgifter ingår att utöva tillsyn 
över att diskrimineringslagens bestämmelser 
följs. Vår tillsyn innebär en självständig 
granskning som syftar till att kontrollera 
om den verksamhet som granskas (tillsyns-
objektet) uppfyller de krav som följer av 
diskrimineringslagen.16 Vi har även möjlighet 
att föra talan i domstol i ärenden som rör 
diskriminering, för en enskild som medger 
det.17 Vi kan även föra talan om skadestånd 
mot arbetsgivare som har brutit mot 
missgynnandeförbudet i föräldraledighets- 
lagen.18

Vi utövar tillsyn genom att granska 
arbetsgivares, och utbildningsanordnares 
målinriktade arbete för att dels främja lika 
rättigheter och möjligheter, dels förebygga  
och förhindra diskriminering (så kallade 
aktiva åtgärder enligt 3 kapitlet i 
diskrimineringslagen).

Vi utreder även påstådda överträdelser 
i förhållande till enskilda personer i viss 
utsträckning. Fokus för tillsynen är i huvudsak 
missförhållanden som innebär att lagen 
överträds eller riskerar att överträdas på ett sätt 
som påverkar flera. Som exempel kan nämnas 
brister i tillgänglighet, avsaknad av riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier på en 

arbetsplats och diskriminerande krav i 
anställningsannonser. DO:s tillsyn är inriktad 
på strukturella förhållanden hos tillsynsobjektet 
som leder till diskriminering eller risk för 
diskriminering. Tillsynsobjektet får därmed 
förutsättningar att självständigt bedöma vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att efterleva 
lagen. 

DO:s uppgift att utöva tillsyn över att 
diskrimineringslagens bestämmelser följs 
ska inte blandas samman med vår möjlighet 
att i vissa fall företräda enskilda i domstol. 
Tillsynens viktigaste funktion är förebyggande 
och ska bland annat stärka tillsynsobjektens 
vilja att följa reglerna19. Centralt för 
tillsynsverksamheten är också att vi kan  
agera på uppgifter om missförhållanden oavsett 
om de når oss genom en anmälan från en 
enskild eller på annat sätt.

DO granskar arbetslivsområdet
Under 2017 har DO:s genomfört omfattande 
tillsynsåtgärder för att granska arbetet med 
aktiva åtgärder. Vi har även granskat ett flertal 
enskilda arbetsgivare baserat på uppgifter som 
lämnats till oss. I några fall har domar också 
meddelats i mål som vi har drivit. Här redogör 
vi för några av dessa pågående och avslutade 
tillsynsärenden, stämningsansökningar, domar 
och beslut.

Under 2017 har DO fattat 204 tillsynsbeslut 
och initierat 526 nya tillsynsärenden.
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TILLSYN AV AKTIVA ÅTGÄRDER
Under 2017 har DO

 •  avslutat en tillsyn av statliga myndigheters 
jämställdhetsarbete

 •  inlett en tillsyn för att säkerställa att samtliga 
kommuner och landsting har riktlinjer och 
rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier

 •  inlett en tillsyn av 40 arbetsgivare inom 
media, kultur och juridik för att säkerställa 
att de har riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier.

Vi beskriver tillsyn av aktiva åtgärder ytterligare 
under ”Arbetsgivares kunskaper om aktiva 
åtgärder” sidan 18.  

DOM OCH TILLSYN ÖVER  
SEXUELLA TRAKASSERIER TYDLIGGÖR  
ARBETSGIVARENS ANSVAR
DO har granskat ett antal arbetsgivare som 
har blivit anmälda för sexuella trakasserier. 
Tillsynen har i dessa fall omfattat både en 
granskning av utrednings- och åtgärds-
skyldigheten och det främjande och 
förebyggande arbetet.20 

I flera fall har vi, som en följd av vad som har 
kommit fram vid tillsynen, haft anledning att 
kommentera arbetsgivarnas riktlinjer  
eller rutiner. 

På senare år har vi också drivit ett antal 
mål om sexuella trakasserier i domstol. Ett av 
dessa avgjordes i Arbetsdomstolen under året. 
I domen konstaterade Arbetsdomstolen att en 
verkställande direktör hade sexuellt trakasserat 
en kvinna genom att tafsa på henne på en julfest 
för anställda i vd:ns bolag. Domen innebar att 
bolaget fick betala diskrimineringsersättning till 
kvinnan.  

20. Till exempel GRA 2017/50, GRA 2017/128, GRA 2017/8, GRA 2017/202, GRA 2017/152, GRA 2017/147, GRA 
2016/350, GRA 2016/285.

21  ANM 2016/1892.
22  GRA 2016/228.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I ARBETSLIVET

SKÄLIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER FÖR  
MEDARBETARE MED HÖRSELNEDSÄTTNING
I ett annat mål som avgjordes av 
Arbetsdomstolen under 2017 ogillades däremot 
DO:s talan. Domstolen konstaterade att det inte 
var diskriminering när en högskola avbröt en 
pågående rekrytering med hänvisning till att 
det krävdes för kostsamma anpassningsåtgärder 
för att kunna anställa en sökande som var 
döv. Domstolen bedömde att kostnaderna för 
löpande teckentolkning var för höga för att 
vara skäliga, även med hänsyn till att det var en 
statlig arbetsgivare. Högskolan hade därmed inte 
gjort sig skyldig till en överträdelse av förbudet 
mot bristande tillgänglighet. Domen bedöms ha 
betydelse för liknande fall i framtiden.21 

RISK FÖR DISKRIMINERING NÄR  
ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖLJER SINA RUTINER
DO inledde en tillsyn efter anmälningar från 
två personer som hade upplevt sig utsatta 
för diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet, vid sina kontakter med Arbets-
förmedlingen (AF).22 Den ena anmälaren hade 
på grund av minnessvårigheter inte kunnat 
följa AF:s krav på aktivitetsrapportering 
vilket medförde att hen blev avstängd från 
aktivitetsersättning. Den andra anmälaren hade 
en kognitiv funktionsnedsättning och kunde 
därför inte delta på möten eller skriva in sig hos 
AF. Hen kunde därför inte heller söka någon 
ersättning. 

I vårt tillsynsbeslut påtalade vi att AF:s 
handläggning i samband med utebliven 
aktivitetsrapportering och den efterföljande 
sanktionsprocessen kunde medföra en 
risk för diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet.
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AF har också själva gjort bedömningen att deras 
regelverk inte är anpassat för individer med vissa 
typer av funktionsnedsättningar. De har därför 
skrivit till regeringen för att kunna få göra 
undantag från kravet på aktivitetsrapportering 
för personer med vissa funktionsnedsättningar.  

FÖRBUD I SPRÅKPOLICY GICK  
LÄNGRE ÄN NÖDVÄNDIGT
I ett tillsynsärende, som rörde ett tandvårds-
bolag, granskade vi bolagets förbud mot att 
tala ett annat språk än svenska. Frågan var 
om policyn, som kunde missgynna personer 
med ett annat modersmål än svenska, kunde 
anses som tillåten enligt reglerna om indirekt 
diskriminering. Vi konstaterade att språkpolicyn 
hade ett berättigat syfte och att bolagets 
intresse av att i vissa situationer säkerställa att 
de anställda använde sig av ett gemensamt språk 
var legitimt. Däremot fann vi att policyn var 
för långtgående eftersom den även omfattade 
pauser och raster där enskilda kunde ha ett 
intresse av att samtala på sitt modersmål med 
till exempel arbetskamrater. Vi menade därför 
att policyn stred mot förbudet mot indirekt 
diskriminering.23

RELIGION VIKTIGT VID INTRESSEAVVÄGNING
Svea hovrätt har under året fastställt en 
tingsrättsdom mot Arbetsförmedlingen (AF).24 
Målet handlar om ett Jehovas vittne som 
meddelade AF att hen av religiösa skäl inte 
kunde söka ett anvisat arbete på ett bolag vars 
huvudsakliga verksamhet var försäljning av 
lotterilösningar. AF bedömde att personen i 
fråga hade misskött sig genom att inte söka 
arbetet och stängde av hen från deltagande i 
jobb och utvecklingsgarantin. Det innebar att 
hen förlorade sin möjlighet till försörjning. 
Hovrätten fann i likhet med tingsrätten att  
AF:s åtgärd att stänga av den arbetssökande  

23  GRA 2016/226.
24  ANM 2014/1037, Målnummer T 777–16.

hade varit alltför ingripande och att hen hade 
utsatts för indirekt diskriminering. I domskälen 
uttalar hovrätten att religiösa skäl ska ges 
särskild tyngd i den intresseavvägning som  
AF har att göra. 

INDIREKT DISKRIMINERING

Indirekt diskriminering är när det finns en 
regel eller en rutin som verkar neutral men 
särskilt missgynnar personer med visst 
kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss 
etnisk tillhörighet, viss religion eller annan 
trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, 
viss sexuell läggning eller viss ålder. Då 
kan regeln vara diskriminerande, trots att 
det är samma regel som tillämpas för alla. 
Det kan till exempel handla om krav på viss 
längd som kan missgynna kvinnor och krav 
på körkort som kan missgynna personer 
med funktionsnedsättning.

Det är dock inte indirekt diskriminering  
om följande kriterier är uppfyllda: 

 •  Syftet med regeln eller rutinen är 
berättigat, det vill säga befogat och 
objektivt godtagbart. Detta innebär att 
syftet ska vara värt att skyddas i sig och 
vara tillräckligt viktigt för att kunna få 
företräde framför principen om icke-
diskriminering.

 •  De medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet. Det 
innebär att det inte finns andra alternativ 
eller medel för att uppnå syftet.

Kriterierna utgör grunden för en intresse-
avvägning som är central för lagens 
definition av indirekt diskriminering.
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KLÄDREGLER OCH FÖRBUDET  
MOT DISKRIMINERING
Under 2017 har DO också tagit ställning i ett 
antal principiellt viktiga ärenden som rör 
anställdas intresse att uttrycka sin religion 
på arbetsplatsen bland annat i ljuset av ny 
rättspraxis från EU-domstolen. 

I ett mycket uppmärksammat ärende inledde 
vi en tillsyn efter en anmälan från en person 
som hade nekats anställning hos ett flygbolag 
med hänvisning till att hen bar huvudduk. 
Flygbolaget hänvisade till en neutralitetspolicy 
för anställda som har en direkt kundkontakt 
som innebär att inga synliga religiösa symboler 
fick bäras tillsammans med uniformen. Vår 
bedömning skedde utifrån de riktlinjer 
som EU-domstolen lagt fast i en dom som 
tydliggör att företag har rätt att för vissa 
tjänster föreskriva en klädkod som är neutral 
i religiöst, filosofiskt och politiskt hänseende. 
Vi bedömde att det inte fanns några skäl att 
ifrågasätta att flygbolagets policy var genuin, 
och tillämpades på ett icke-diskriminerande 
sätt. Bolaget bedömdes därför inte ha överträtt 
diskrimineringsförbudet.25 

I ett annat ärende som inleddes år 2016 väcktes 
frågan om ett sjukvårdsbolags klädpolicy innebar 
diskriminering av muslimsk vårdpersonal. 
Klädpolicyn innebar att privata kläder inte 
fick blandas med arbetskläderna. En läkare 
som anmält bolaget till DO, uttryckte att hen 
ville bära sin privata huvudduk i stället för den 
huvudduk som sjukvårdsbolaget tillhandahöll 
som en del av arbetskläderna. Vi bedömde att 
klädpolicyn kunde rättfärdigas som lämplig 
och nödvändig i ljuset av hygienintresset och 
att bolaget alltså inte överträtt diskriminerings-
lagen.26

Ett liknande ställningstagande gjordes av 
Arbetsdomstolen i ett mål som DO drev mot ett 
tandvårdsbolag. Tandvårdsbolaget upprätthöll 
ett förbud mot engångsärmar i den patientnära 

25  GRA 2017/76.
26  GRA 2016/46.
27  ANM 2016/2233, dom 65/17, Mål nr A 163/16.
28  ANM 2017/119, ANM 2017/302 och ANM 2017/1128.
29  ANM 2015/2472.

vården. Även om Arbetsdomstolen konstaterade 
att det inte var visat att engångsärmar i sig 
innefattade någon högre risk än spritad hud för 
patientsäkerheten, fann domstolen bland annat 
att användningen av engångsärmar innebar ett 
ytterligare moment och därmed en ytterligare 
risk för felhantering. Förbudet bedömdes alltså 
som lämpligt och nödvändigt för att säkerställa 
patientsäkerheten.27 

FLERA FALL AV FÖRÄLDRALEDIGA  
SOM MISSGYNNAS 
DO beslutade under året att väcka talan i tre 
ärenden som rörde gravida kvinnor som hade 
förlorat sina provanställningar i samband med 
att det kom fram att de väntade barn.28 Två av 
ärendena har lösts genom förlikning sedan vi 
väckt talan i Arbetsdomstolen.  Det tredje har 
inte avgjorts.

Arbetsdomstolen har meddelat dom i 
ett annat mål som vi har drivit på området. 
Arbetsdomstolen fann att ett inredningsföretag 
hade gjort sig skyldigt till en överträdelse 
av föräldraledighetslagen genom att säga 
upp en man som ansökt om en längre tids 
föräldraledighet.29 
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DO granskar utbildningsområdet

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN
Olika rättsliga och faktiska aspekter på 
bristande tillgänglighet i skolan återspeglas i 
de tillsynsärenden som vi har valt att inleda. Vi 
har i flera tillsynsbeslut kunnat konstatera att 
skolorna har brustit genom att inte genomföra 
skäliga åtgärder för att underlätta för elever med 
olika slags funktionsnedsättning. Det är viktigt 
för oss att besvara många olika rättsliga frågor 
och belysa olika tillgänglighetsperspektiv i våra 
utredningar. Syftet med det är att vår tillsyn ska 
kunna få ett så effektivt genomslag som möjligt 
– att ett ärende ska ge även andra skolor och 
huvudmän vägledning. 

Utredningarna om bristande tillgänglighet  
i skolan är ofta komplicerade och kan därför ta 
längre tid än många andra tillsynsutredningar. 
Det är många delar som ska uppfyllas för att 
en svår skolsituation ska innebära en brist på 
tillgänglighet i lagens mening. Bland annat gör 
vi en skälighetsbedömning, väger in praktiska 
möjligheter, ekonomiska möjligheter och vad 
det står i annan lagstiftning. Det som också 
komplicerar en utredning är att vårdnadshavare 
och huvudmän oftast har olika uppfattningar 
om vad skolan har gjort för eleven. Även om 
skolan uppfyller kraven för dokumentationen 
så råder det ofta delade meningar om i 
vilken utsträckning åtgärderna faktiskt har 
genomförts.

30  ANM 2017/1261 

STÄMNING MOT SKOLA FÖR BRISTANDE ÅTGÄRDER 
I ett uppmärksammat fall som rör en skola i 
Skåne beslutade vi att väcka talan mot skolans 
huvudman. Vi menar att skolan har överträtt 
förbudet mot bristande tillgänglighet i 
förhållande till en elev med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning genom att göra omfattande 
och omotiverade förändringar i det stöd 
som eleven behövde och tidigare fått. I och 
med förändringarna har eleven inte längre 
förutsättningar att klara av sin skolsituation. 
Vi menar att skolans agerande innebär dels 
direkt diskriminering eftersom eleven har 
missgynnats av skäl som har samband med hens 
funktionsnedsättning, dels diskriminering i 
from av bristande tillgänglighet.30

FÖRSTA DOM OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET
Under 2017 meddelades den första domen om 
diskriminering i form av bristande tillgänglighet 
i ett av de tre pilotfall som DO beslutade att 
driva för att klargöra rättsläget när det gäller 
olika slag av bristande tillgänglighet. I det 
aktuella målet fälldes en kommun för att de 
under en längre tid inte hade åtgärdat en skolas 
bristfälliga rullstolsramper. Ramperna hade 
fel lutning och saknade skyddsräcken. Skolans 
underlåtenhet att genomföra åtgärder innebar 
att den elev som använder rullstol tilldömdes 
diskrimineringsersättning.

Både kommunen och DO har klagat på den 
utdömda ersättningens storlek och den frågan är i 
skrivande stund föremål för prövning i hovrätten. 



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2017   |   31

TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER 
När det gäller trakasserier och sexuella 
trakasserier har en dom meddelats i det mål där 
vi stämde staten för de sexuella trakasserier och 
trakasserier kopplade till sexuell läggning som 
en lärare vid en högskola ska ha utsatt en student 
för. Högskolan bestred att någon överträdelse av 
lagen hade skett, men medgav ändå att betala 
diskrimineringsersättning till studenten.31

KÖNSUPPDELAD UNDERVISNING  
RISKERAR ATT LEDA TILL DISKRIMINERING
DO inledde en tillsyn efter anmälningar och 
uppgifter i media som beskrev att elever på en 
skola utsatts för diskriminering genom att de 
delades upp efter kön i olika skolsituationer. 

31  ANM 2015/2431.
32  GRA 2017/56.

Vår utredning visade att skolan hade delat upp 
eleverna efter kön under idrottslektionerna. 
Vi bedömde att uppdelningen riskerade att 
leda till att en eller flera elever utsattes för 
diskriminering som har samband med kön och 
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det fanns även uppgifter i anmälningarna 
om könsuppdelning i andra skolsituationer, till 
exempel på en skolbuss. Vår utredning kunde 
inte styrka att skolan hade gjort någon sådan 
uppdelning. Det innebär att vårt tillsynsbeslut 
inte innehöll någon bedömning av om en sådan 
åtgärd stred mot lagen. Vi granskade även 
skolans aktiva åtgärder och fann att skolans 
likabehandlingsplan inte var giltig. Vi kommer 
därför följa upp skolans arbete med aktiva 
åtgärder.32
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NEJ TILL REGELBUNDEN LEDIGHET  
VAR INTE DISKRIMINERING
Ett annat ärende handlar om möjligheten för 
en elev i en gymnasieskola att få regelbunden 
veckovis ledighet för att verka som imam i sin 
församling. Vi bedömde att skolans huvudman 
inte hade överträtt diskrimineringslagen när 
rektorn avslog elevens begäran om ledighet. 
Vi konstaterande att en återkommande 
ledighet som ligger på samma schemaposition 
eller påverkar lektionerna i samma ämne 
kunde försvåra elevens möjligheter att nå 
kunskapskraven för ämnet. Sammantaget gjorde 
vi bedömningen att eleven inte behandlats 
sämre än någon annan person i en jämförbar 
situation eller att skolans åtgärd haft samband 
med religion eller annan trosuppfattning. 
Därför hade eleven inte hade diskriminerats.33 

DO granskar andra samhällsområden
Här redogör vi för några pågående och avslutade 
tillsynsärenden, stämningsansökningar, domar 
och beslut inom andra samhällsområden.

DO GRANSKAR ÅLDERSGRÄNSER
DO har beslutat att väcka talan mot ett 
fackförbund som vi bedömer har uppställt 
en otillåten åldersgräns för studerande-
medlemskap. Enligt förbundets regler 
begränsas studerandemedlemskap till personer 
i gymnasieskolan, vilket innebär att ett 
medlemskap endast kan sökas av personer som 
inte har fyllt 20 år. DO företräder en anmälare 
som nekades att bli studerandemedlem eftersom 
hen studerade på Komvux.34

Vi har också fattat ett beslut som rör 
åldersgränser i samband med kreditgivning. 
Vi fann inom ramen för vår tillsyn att 
ett större kreditinstitut har överträtt 
diskrimineringsförbudet avseende ålder 

33  GRA 2016/31.
34  ANM 2017/2406.
35  ANM 2017/1185.
36  ANM 2016/1971.
37  ANM 2017/1260.

genom att använda sig av en schabloniserad 
kalkylmetod för att bedöma låneansökningar för 
personer som har fyllt eller skulle fylla 60 år.

DISKRIMINERING AV SAMKÖNAT FÖRÄLDRAPAR
Under 2017 har vi också väckt talan mot en 
kommun som hade beslutat att inte fastställa 
föräldraskapet för den ena makan i ett samkönat 
föräldrapar. Skälet till kommunens beslut 
är bland annat att paret har genomgått en 
assisterad befruktning utomlands.35

BESLUT OM UMGÄNGESBEGRÄNSNINGAR HADE 
SAMBAND MED ETNISK TILLHÖRIGHET
DO har under året stämt en kommun som av 
skäl som hade samband med etnisk tillhörighet 
beslutat om umgängesbegränsningar mellan 
en förälder och hens omhändertagna barn. 
Vi bedömde att kommunen inte kunde 
motivera umgängesbegränsningarna och att 
diskrimineringen även innefattade en kränkning 
av kvinnans grundläggande rätt till familjeliv 
enligt artikel 8 Europakonventionen. Kommunen 
medgav diskrimineringen och betalade 
diskrimineringsersättning till kvinnan.36 

ETNISK PROFILERING  
I SAMBAND MED FLYGRESA
Vi har väckt talan mot ett flygbolag. Vi 
menar att bolaget utsatte en passagerare för 
diskriminerande etnisk profilering när hen 
blev utplockad till en extra säkerhetskontroll. 
Målet aktualiserar förhållandet mellan skyddet 
mot diskriminering, EU-rätten och ett 
internationellt avtal som utesluter möjligheten 
att rikta anspråk om diskrimineringsersättning 
mot flygbolag. Efter att tingsrätten bifallit DO:s 
talan utan någon sakprövning, ligger målet nu 
för prövning i Svea hovrätt.37  
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Dialog och nätverk
I följande avsnitt redovisas exempel på olika 
typer av nätverksträffar och dialoger. De insatser 
som kan hänföras till regeringsuppdrag redovisas 
i särskilt avsnitt (se mer ”Regeringsuppdrag” 
sidorna 41–45).

Årlig träff med ADB-nätverket
I september 2017 arrangerade Vi vårt årliga möte 
med antidiskrimineringsbyråerna. Förutom 
utbyte av information var temat för denna 
sammankomst samtalsmetodik i kontakt med 
klienter och anmälare. Vi beskrev också hur vi 
arbetar med tillsyn och inhämtade byråernas 
synpunkter på vårt arbete. 

DO:s arbete med övervaknings-
kommittén för europeiska  
socialfonden i Sverige (ESF)
DO har deltagit i fyra heldagsmöten i 
Övervakningskommittén för europeiska 
socialfonden i Sverige, samt fyra halvdags-
möten i kommitténs arbetsutskott. På 
kommittémötena förs aktuella diskussioner 
om läget på arbetsmarknaden och om hur 

myndigheten Rådet för Europeiska socialfonden 
i Sverige (ESF-rådet) på bästa sätt ska förvalta 
socialfondsmedlen. Ett utvecklingsarbete för 
att samordna verksamheten i de olika ESF-
fonderna sker också. Vi har under året bland 
annat informerat övervakningskommittén om 
de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen och om vilken betydelse 
dessa kan komma att få i ESF-rådets arbete. 
Vår medverkan i övervakningskommittén är 
värdefull även för ombudsmannens arbete 
genom att vi får en bred och djup kunskap om 
aktuella arbetslivsfrågor.

Några permanenta nätverk 
Under året har vi fortsatt vårt arbete med 
att utveckla och sprida kunskap genom 
myndighetens permanenta nätverk. Ett av 
nätverken samlar tjänstemän som arbetar med 
lika rättigheter och möjligheter på fackförbund 
centralt, ett annat samlar likabehandlings-
samordnare vid universitet och högskolor. 
Högskolenätverket har bland annat tagit 
upp hur man kan göra en kartläggning på ett 
rättssäkert sätt inom det förebyggande och 
främjande arbetet. Vid ett av det fackliga 
nätverkets möten belystes bland annat #metoo-
uppropet och ärenden som vi har drivit som rört 
sexuella trakasserier.

Rättsligt seminarium  
om religion i arbetslivet
Vi har genomfört ett rättsligt seminarium med 
särskilt inbjudna från arbetsmarknadens parter 
på nationell nivå. Temat var religion i arbetslivet 
och skyddet mot diskriminering. Seminariet 
behandlade olika konkreta frågor som 
belystes genom praxis från Europadomstolen, 
EU-domstolen och svenska domstolar.   
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Våra internationella 
samarbeten
Syftet med vårt internationella arbete är att 
höja kompetensen och utveckla arbetssätten 
inom DO, samtidigt som vi bidrar till den 
internationella utvecklingen när det gäller 
arbetet mot diskriminering och för lika 
rättigheter och möjligheter. Det är också en 
viktig del i arbetet för att systematisera och 
analysera information och kunskap inom vårt 
sakområde och relevanta samhällsområden.

Det europeiska samarbetet
DO ingår i flera internationella nätverk. 
Framför allt deltar vi aktivt i de 
europeiska likabehandlingsmyndigheternas 
samarbetsorganisation, Equinet (The 
European Network of Equality Bodies) och 
i nätverkets arbetsgrupper. Under 2017 deltog 
vi som föreläsare vid seminarier som Equinet 
anordnade om aktiva åtgärder och strategisk 
processföring38. I samband med dessa seminarier 
deltog vi i arbetet med att ta fram en handbok 
som kommer att publiceras under första 
halvåret 2018. 

Under året har vi även representerat Equinet 
vid EU-kommissionens Fundamental Rights 
Colloquium 201739. Två centrala frågor som 
vi har lyft i det europeiska samarbetet är 
dels behovet av skärpt tillsyn, dels behovet 
av effektiva och avskräckande sanktioner. 
Dessa frågor har fått ett allt större utrymme i 
anföranden om arbetet mot diskriminering samt 
i dokument från EU-kommissionen om framför 
allt jämställdhet och för lika lön. 40

DO är också medlem av den internationella 
sammanslutningen för nationella institutioner 
för mänskliga rättigheter, GANHRI 

38  Conference Making Europe More Equal, Breaking the Glass Ceiling samt Training on Strategic Litigation.
39  Annual Colloquium on Fundamental Rights 2017 “Women’s Rights in Turbulent Times”.
40  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, EU 

Action Plan 2017–2019 Tackling the gender pay gap (COM (2017) 678 final page 4 samt FRA Second European minorities and Discrimination 
Survey Main Results page 14.

41  Opinion on Gender Pay Gap, Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men.
42  General policy recommendation No.2, European Commission against Racism and Intolerance.

(Global Alliance of National Human Rights 
Institutions), och i dess regionala nätverk 
ENNHRI (European Network of National 
Human Rights Institutions).

Genom att delta i arbetet inom Europeiska 
kommissionens rådgivande organ för 
jämställdhet, har DO verkat för skrivningar 
om aktiva åtgärder i en så kallad ”opinion” om 
löneskillnader på grund av kön41.

Det nordiska samarbetet
Inom ramen för det nordiska samarbetet deltar 
DO i ett projekt om trakasserier och sexuella 
trakasserier i hotell- och restaurangbranschen 
(se mer under ”Skandinaviskt projekt 
för att motverka trakasserier” sidan 22). 
Vi har också presenterat myndighetens 
verksamhet för Nordiska Ministerrådets 
expertnätverk för implementering av 
FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, den finska 
Diskrimineringsombudsmannen samt det finska 
regeringskansliets jämställdhetsenhet.

Övriga internationella aktiviteter
Utöver det europeiska och nordiska samarbetet 
har vi medverkat i en rad konferenser 
och sammankomster för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte inom vårt område samt 
redogjort för vårt arbete i en rad enkäter 
från regionala och internationella organ. 
Vi har bland annat träffat Europarådets 
kommitté för ramkonventionen om skydd 
för nationella minoriteter inom ramen för 
deras tillsynsbesök i Sverige 2017. Vi har 
även yttrat oss över förslag från ECRI om 
uppdatering av rekommendationer som gäller 
likabehandlingsinstitutioners oberoende, 
mandat och organisation.42
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DO har också utnyttjat de möjligheter till 
kompetensutveckling som ERA (Academy of 
European Law) tillhandahåller, bland annat 
genom att delta i utbildning om EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 

DO har tagit emot ett drygt tiotal besök från 
andra länder. Sammantaget har vi under året 
genomfört cirka 55 internationella medverkans- 
och samverkansaktiviteter.

DO svarar på remisser
Att svara på remisser är en viktig del av vårt 
uppdrag. Remissvaren ger DO möjlighet att 
tillhandahålla kunskap inom vårt expertområde 
och vi kan därigenom uppmärksamma och 
synliggöra diskrimineringsperspektivet inför 
viktiga beslut i de frågor som remisserna berör. 
Sammantaget utgör denna del av DO:s verksamhet 
en viktig del av vår strategiska vägledning. 

Under 2017 har vi besvarat 79 remisser med 
svar eller, i några fall, med besked om att DO 
avstår från att lämna synpunkter. Antal remissvar 
är samma som under 2016.

Det behövs bättre skydd  
mot diskriminering
Bland våra remissvar vill vi särskilt lyfta fram vårt 
yttrande över betänkande av utredningen ”Bättre 
skydd mot diskriminering”.43 Vi instämde i 
utredningens bedömning att det finns ytterligare 
behov av att stärka diskrimineringsskyddet. När 
det gäller DO:s egen verksamhet välkomnade vi 
utredningens övergripande slutsats att vi i stort 
sett bör fortsätta att arbeta som vi gör i dag. 
Vi framhöll också att DO:s offentligrättsliga 
uppdrag att säkerställa diskrimineringslagens 
efterlevnad är svårt att förena med en tillsyn 
vars ändamål är att utreda och framställa 
enskildas civilrättsliga anspråk. 

43  SOU 2016:87.

I vårt yttrande underströk vi även särskilt 
behovet av följande:

 •  att ha effektiva sanktioner för överträdelser 
av diskrimineringslagen

 •  att ha ett utvidgat tillsynsansvar när det gäller 
offentlig verksamhet

 •  att säkerställa att skyddet mot trakasserier 
och sexuella trakasserier mellan barn i 
skollagsreglerad verksamhet är effektivt och 
står i överenstämmelse med principen om 
barnets bästa.

Vår kommunikation – viktig  
för engagemang och förtroende
Kommunikation är en viktig förutsättning 
i arbetet för ett samhälle fritt från 
diskriminering. Förändring börjar med 
kunskap, vetskap om fakta, sakförhållanden 
och attityder. Fler behöver mer kunskap om 
diskrimineringslagen och om hur vi i samhället 
kan arbeta främjade och förebyggande för 
att motverka diskriminering och risker för 
diskriminering. Därför har vi under året 
genomfört kommunikationsinsatser för att 
nå en bredare målgrupp och ett större antal 
arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi har 
utvecklat vår kommunikation i sociala medier, 
producerat filmer för att skapa engagemang 
för och kunskap om nyheter i lagen och vi har 
genomfört informationskampanjer. Vi har också 
deltagit i samhällsdebatten i viktiga frågor som 
åldersdiskriminering och sexuella trakasserier. 
I samband med #metoo-uppropet blev frågor om 
diskriminering och trakasserier en angelägenhet 
för många människor och under sista kvartalet 
2017 fokuserades mycket av vår externa 
kommunikation på denna fråga.
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Webben – vår viktigaste kanal
Webbplatsen do.se är vår viktigaste 
kommunikationskanal. Under 2017 har antalet 
besök ökat med drygt 50 procent jämfört med 
föregående år. Antalet återkommande besökare 
har ökat 5 procentenheter. Ökningen kan delvis 
förklaras av att vi är mer aktiva i sociala medier 
och vi lyckas skapa mer engagemang med våra 
inlägg – bland annat genom att använda filmer 
i vår kommunikation (se följande avsnitt  
”Film ger stort genomslag”).

Under året har vi utökat och förbättrat 
vårt webbinnehåll om aktiva åtgärder och 
om bristande tillgänglighet som form 
av diskriminering. Vi har publicerat fler 
tillsynsbeslut. Vidare har vi inlett ett 
omfattande arbete med att ta fram ny 
information på elva andra språk samt påbörjat 
en klarspråksgenomlysning av webbtexterna.

Film ger stort genomslag
Film engagerar och leder till betydligt fler 
frågor och reaktioner än till exempel endast 
textbaserad information. Under året har vi 
producerat och lanserat följande tre filmer om 
diskriminering med externt produktionsbolag:

 •  ”Vad gör Diskrimineringsombudsmannen?” 
är en animerad film som beskriver vår 
verksamhet och vad som händer om man gör 
en anmälan.

 •  ”Diskriminering – Så ska ingen bli behandlad” är 
en spelfilm med syftet att påverka, beröra och 
skapa förståelse för vad diskriminering är.

 •  ”Under ytan på jobbet” som är en spelfilm 
med syfte att uppmärksamma om de nya 
bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
arbetslivet. Filmen användes bland annat i en 
informationskampanj (se mer om kampanjen 
under ”Informationskampanjer om aktiva 
åtgärder” sidan 20).

Filmerna har vi använt i samtliga digitala 
kanaler och fått god spridning. Filmerna 
finns även i versioner som är syntolkade och 
teckenspråkstolkade.

Vi har även producerat ytterligare två filmer 
om bristande tillgänglighet. Filmerna är klara 
och kommer lanseras i början av 2018. 

Vi har också själva producerat filmer vars 
syfte har varit att belysa enskilda aktuella 
samhällsfrågor, till exempel om bristande 
tillgänglighet och sexuella trakasserier. Filmerna 
har framförallt använts i sociala medier.

Vi har ökat vår närvaro i sociala medier
Under 2017 utökade vi vår närvaro i sociala 
medier genom att även vara aktiva på Linkedin, 
Youtube och Twitter (tidigare enbart på 
Facebook). Vi reviderade våra policyer och 
riktlinjer och införde nya interna rutiner för hur 
vi ska hantera dessa medier.

ÖKAT ENGAGEMANG PÅ FACEBOOK
På Facebook lyfter vi aktuella frågor från 
diskrimineringslagen, om DO:s uppdrag, vår 
verksamhet och våra aktiviteter samt lediga 
tjänster. Antalet följare på Facebook har ökat 
från 3 270 till närmare 5 100, vilket är en ökning 
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med drygt 50 procent. Vårt inlägg med filmen 
”Diskriminering – så ska ingen bli behandlad” 
var det inlägg som nådde flest mottagare,  
nästan 15 000.

Vi har också genomfört sju kampanjer 
i sociala medier. En av dessa handlade om 
nya faktablad om aktiva åtgärder som 
nådde drygt 74 000 mottagare (se mer under 
”Informationskampanjer om aktiva åtgärder” 
sidan 20).

NYSTART PÅ TWITTER OCH LINKEDIN
På Twitter lyfter vi aktuella frågor från 
diskrimineringslagen, om vår verksamhet, press 
och nyheter samt lediga tjänster. Vi kom igång 
med vårt Twitterkonto i april. Från starten till 
årets slut har vi fått 519 följare till kontot. Inlägg 
om filmen ”Diskriminering – så ska ingen bli 
behandlad” fick även här störst genomslag och 
hade över 14 700 visningar.

På Linkedin lyfter vi aktuella frågor som 
framför allt riktar sig direkt till arbetsgivare, 
nyheter samt lediga tjänster på DO. Vi började 
vara aktiva på vårt Linkedin-konto i mars. 
Sedan dess och fram till årets slut har vi gjort 
50 uppdateringar. Antal följare har ökat från 
383 till ungefär 750 under året, vilket nästan är 
en fördubbling av antalet följare. Vårt inlägg 
om verktyget ”Växthuset”44 var det inlägg som 
fick störst genomslag och nådde över 5 000 
mottagare.

44  Växthuset är ett stödmaterial som kan användas som en ögonöppnare på arbetsplatser som till exempel ska börja 
undersöka förekomsten av diskriminering i arbetslivet.

Tabell 9. Besök och användarvanor på do.se

DO:s webbplats 2017 2016 2015

Besök 547 966 359 293 123 724*

Nya besökare 58,5 % 64 % 67 %

Återkommande besökare 41,5 % 36 % 33 %

Använder desktop 61 % 60 % 59 %

Använder mobil 32 % 32 % 31 %

Använder surfplatta 7 % 8 % 10 %

* Siffran avser inte hela 2015 utan endast från och med mitten av juni 2015 då den nya webbplatsen lanserades.
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Youtube
I vår Youtube-kanal visar vi främst teckenspråks-
filmer men även informationsfilmer och 
filmer i utbildningssyfte. Under 2017 har vi 
publicerat ytterligare 17 filmer där några av dem 
förekommer i flera versioner. Totalt finns  
88 filmer publicerade i kanalen. Merparten 
är grundläggande information om DO och 
diskriminering på teckenspråk. Filmerna har 
visats drygt 16 000 gånger under året.

Aktiviteter i press och media
Under året har drygt 3 000 artiklar publicerats 
om DO. Drygt 94 procent av rapporteringen om 
DO har klassificerats som positiv eller neutral. 
Antalet samtal från journalister till presstjänsten 
har varit på ungefär samma nivå som förra året, 
470 samtal under 2017 (450 under 2016). 

Under 2017 har vi skickat 15 egna 
pressmeddelanden, vilket kan jämföras med  
21 under 2016 och 25 under 2015. 

STORT INTRESSE FÖR ÅLDERSDISKRIMINERING
Under 2017 har vi sett ett ökat intresse för 
åldersdiskriminering. När det gäller artiklar 
med koppling till diskrimineringsgrunden ålder 
har vår mediabevakning i år fångat 935 artiklar. 
Det kan jämföras med förra årets 471. Vi har 
också fått två debattartiklar publicerade under 
året som har handlat om 67-årsregeln i lagen 
om anställningsskydd; ”DO: Hög tid att skrota 

orimliga 67-årsregeln” i Svenska Dagbladet den 
20 juni, och ”67-årsregeln är diskriminerande” i 
Dagens Industri den 1 december.

Engagemang för frågor om  
trakasserier i samband med #metoo
Höstens #metoo-upprop fick stort genomslag 
i samhället. När det gäller sexuella trakasserier 
har vår mediabevakning under året fångat 
20 199 artiklar (artiklar som har innehållit 
sökorden sexuella trakasserier, sextrakasserad, 
sextrakasserier eller trakasserad sexuellt). Förra 
året var motsvarande antal 4 362 artiklar.

Även i våra egna sociala kanaler var intresset 
stort och frågorna många. Vi tog fram nytt 
material (i form av en egenproducerad film och 
faktablad) som vi presenterade i sociala medier. 
Syftet var framförallt att kortfattat förklara vad 
trakasserier är och vad arbetsgivaren har för 
skyldigheter både när det gäller att förebygga 
trakasserier och åtgärda när de uppstår. 

DO HAR DELTAGIT I FLERA  
TV- OCH RADIOPROGRAM
Även när det gäller frågor till DO kan vi se 
ett ökat intresse. Inom området sexuella 
trakasserier har DO deltagit i flera tv- och 
radioprogram, bland annat 

 • SVT Aktuellt den 23 oktober

 • TV4 Nyhetsmorgon den 26 oktober

 • Sveriges Radio P5 den 2 november

Tabell 10. Pressaktiviteter

Aktivitet 2017 2016 2015

Skickade pressmeddelande 15 21 25

Samtal från journalister 470 450 700

Publicerade artiklar om DO i media 3 000 3 600 4 000

Andel positiv eller neutral rapportering 94 % 93 % 90 %
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 • Sveriges Radio P4 den 6 november 

 • SVT Agenda den 26 november 

 • SVT Morgonstudion den 5 december

Där har vi kunnat beskriva vad som avses med 
sexuella trakasserier men också kunnat koppla 
problemet till vikten av att arbeta förebyggande 
och främjande.

ÖKAT FÖRTROENDE FÖR MYNDIGHETEN

”De känns seriösa. Det känns som att de balanserar 
på någon slags linje där man antingen skulle kunna 
bli jätterasistisk eller pk-vänster. Men DO känns 
stadiga och stabila på mitten.”

”Jag tycker att de är väldigt tydliga med 
informationen. När jag hör av mig och begär saker 
ur diariet så är de hjälpsamma och snabba. Sen 
när man ska ha ut själva ärendet så går det väldigt 
snabbt också. Man blir helt enkelt bra bemött hos 
Diskrimineringsombudsmannen […]” 45

I Aalunds PR-barometer får journalister från 
cirka 100 medier utvärdera organisationer 
dels utifrån den image som de upplever att 
organisationerna har, dels utifrån hur de 
upplever organisationernas kunskap och 
bemötande. I årets undersökning ingick 26 
myndigheter och organisationer.

Sedan DO deltog i mätningen 2014 har 
resultatet förbättrats på i stort sett samtliga 
punkter. Journalisterna (25 stycken) som har 
utvärderat DO ger oss genomgående goda 
omdömen när det gäller hur vi bemöter dem och 
den information vi kan tillhandahålla. När det 
gäller en samlad bedömning av hur samarbetet 
har fungerat rankas DO högst av samtliga 
utvärderade organisationer. Det gäller också hur 
snabba vi är på att reagera vid olika händelser 
samt pressfunktionens kunskap och insikt i 
verksamheten.

Svensk Hållbarhetsranking Myndigheter 2017 
mäter myndigheters hållbarhet och anseende. 

45  Citat (sagt om DO) från fritextsvar i Aalunds PR-Barometer Samhälle 2017.

Totalt har 5 083 personer från allmänheten, i 
åldern 18–74, tillfrågats om sin uppfattning om 
37 myndigheter. De variabler som undersöks 
är miljö och klimat, samhälle och etik, 
långsiktighet och framtid samt öppenhet och 
transparens. DO har index 57 (index 0–100) som 
kan jämföras med den myndighet som får högst 
ranking (index 69) och den myndighet som får 
lägst ranking (index 34).

I Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter 
2017 är 32 myndigheter rankade. Totalt 12 515 
personer från ett riksrepresentativt urval 
har svarat. Undersökningen ska ge en bild 
av det anseende som myndigheter har hos 
allmänheten. I denna ranking får DO index 
28 (index 27 år 2016) som kan jämföras med 
myndigheten med högst ranking (53) och 
myndigheten med lägst ranking (-30).

DO:s upplysningstjänst  
ska vägleda
Syftet med DO:s upplysningstjänst DO-Ut är 
att ge vägledning till myndighetens målgrupper 
– enskilda individer, arbetsgivare, myndigheter 
och organisationer. Vägledningen är i huvudsak 
av juridisk karaktär. Den sker muntligen och 
skriftligen via telefonsamtal, e-post och brev. 
Den stöds också av information på DO:s 
webbplats.

Upplysningstjänsten har integrerats  
i den ordinarie linjeverksamheten
I december 2016 övergick vi från att bedriva 
DO-Ut i projektform till att i stället bedriva 
den i den ordinarie linjeverksamheten. Det 
innebär att DO-Ut under 2017 har bedrivits 
som en integrerad del av verksamheten på 
rättsenheterna.
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Statistik över muntlig  
och skriftlig vägledning

UPPLYSNING VIA TELEFON
Enligt uppgift från växelsystemet har 3 276 
samtal besvarats under 2017. Det är dock 
inte alla samtal till upplysningstjänsten som 
har klassificerats i telefonloggen. Samtalen 
som loggas utgör en grund för redovisningen 
av uppgifter om vilken typ av frågor som 
vägledning handlat om och liknande. 

Frågor till DO-Ut har en stor bredd och rör 
hela DO:s verksamhetsområde.

Under 2017 har arbetslivsområdet varit det 
område där det har förekommit flest frågor. 
Liksom tidigare år har samtalen huvudsakligen 
handlat om diskriminering som har samband 
med funktionsnedsättning eller etnisk 
tillhörighet.

UPPLYSNING PER BREV OCH E-POST
Under 2017 har 1 853 frågor besvarats i den 
skriftliga vägledningen. Även i den skriftliga 
vägledningen har frågorna huvudsakligen handlat 
om arbetslivsområdet följt av utbildningsområdet. 
Även här har frågor om diskriminering som har 
samband med funktionsnedsättning varit den 
vanligaste, följt av kön.

Vi har som mål att besvara skriftliga frågor 
inom tio dagar. Under 2017 besvarades 93 procent 
av frågorna inom den tiden, jämfört med 98 
procent 2016. 

Tabell 12. Skriftlig vägledning fördelat efter frågeställarens kön 

Skriftlig upplysning 2017 2016 2015

Kön Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Kvinna 489 26 676 38 838 42

Man 362 20 543 30 749 37

Ej definierat/Uppgift saknas 1 002 54 579 32 420 21

Totalt 1 853 100 1 798 100 2 007 100

Tabell 11. Muntlig vägledning fördelat efter frågeställarens kön

Muntlig vägledning 2017 2016 2015

Kön Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Kvinna 977 36 799 39 1 068 39

Man 723 26 602 29 826 31

Ej definierat/Uppgift saknas 1045 38 646 32 813 30

Totalt* 2 745 100 2 047 100 2 707 100

* Avser de samtal som har klassificerats i DO:s telefonlogg. 
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Regeringsuppdrag 

Kunskapshöjande  
åtgärder om afrofobi 
Regeringsuppdraget om kunskapshöjande 
åtgärder om afrofobi46 slutfördes i mars 2017.  
I det uppdraget har vi samverkat med Forum för 
levande historia. Vi har organiserat ett flertal 
möten med representanter för det afrosvenska 
civilsamhället. Dessa kontakter ledde till 
att vi utformade ett uppdrag till Institutet 
för framtidsstudier att i ett pilotprojekt ta 
fram en eller flera metoder för att synliggöra 
hur diskriminering påverkar afrosvenskars 
tillgång till lika rättigheter och möjligheter. 
Projektet utgår från de kunskapsluckor som 
representanter för det afrosvenska civilsamhället 
upplever som mest angelägna. Arbetet 
genomförs i alla delar i nära samråd med 
afrosvenska organisationer.

Lika rättigheter och möjligheter  
oavsett sexuell läggning,  
könsidentitet eller könsuttryck
Att motverka diskriminering som har samband 
med sexuell läggning och könsidentitet eller 
könsuttryck är en integrerad del av DO:s 
ordinarie verksamhet. 

DO är en av fem strategiska myndigheter 
i regeringens strategi för lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. De övriga fyra 
myndigheterna är Kulturrådet, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Vi träffas två till tre gånger per halvår för 
erfarenhetsutbyten och samverkan. 

46  Ku2015/01668/DISK.
47  http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/att-motverka-

diskriminering-av-hbtq-personer/.

Tillsammans med de fyra andra strategiska 
myndigheterna arrangerade DO ett panel-
seminarium under Prideveckan i Malmö. DO 
medverkade därutöver på ett panelseminarium 
om aktiva åtgärder som Unionen arrangerade 
under Stockholm Pride ”Hej då, heteronorm” 
samt i programmet för Regeringskansliets tält i 
festivalområdet. 

SEMINARIUM OM RÄTTSUTVECKLING
Hösten 2017 anordnade DO seminariet 
”Med lagen som verktyg” för att motverka 
diskriminering av hbtq-personer. Syftet med 
seminariet var att belysa rättsutvecklingen på 
området. Seminariet vände sig till både privata 
och offentliga nyckelaktörer. Seminariet blev 
fullsatt och fick ett högt betyg i utvärderingen. 
Seminariet belyste flera framgångsexempel, 
inspirerande förslag på förbättringar och 
diskrimineringsärenden som har lett till 
förändring. Seminariet har filmats och finns 
publicerat på DO:s webbplats och i vår 
Youtubekanal.47

FÖRÄNDRING GENOM TILLSYN
DO har genomfört en tillsyn av Stockholms 
läns sjukvårdsområden med anledning av en 
anmälan. Tillsynen resulterade i att Stockholms 
läns sjukvårdsområde avhjälpte hinder som 
fanns i landstingets digitala journalsystem som 
medförde en ökad patientrisk för transpersoner 
som ändrat sitt juridiska kön.

Vi har bidragit med olika typer av underlag 
till utredningen Transpersoner i Sverige 
– förslag för stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor. Ett antal möten har ägt rum med 
representanter för utredningen.

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/att-motverka-diskriminering-av-hbtq-personer/
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/att-motverka-diskriminering-av-hbtq-personer/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/


DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2017   |   42 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2017   |   43

Utveckla och intensifiera arbetet mot 
främlingsfientlighet och liknande former 
av intolerans genom att följa  
upp insatser inom området
DO fick den 26 juni 2014 uppdraget av 
regeringen att utveckla och intensifiera arbetet 
mot främlingsfientlighet och liknande former 
av intolerans genom att följa upp insatser inom 
området (Ku2016/02629/DISK).

Regeringen beslutade senare den 24 november 
2016 om uppdraget till Forum för levande 
historia att samordna och följa upp arbetet inom 
ramen för den nationella planen mot rasism, 
liknande former av fientlighet och hatbrott 
under perioden 2016−2019. Regeringen beslutade 
i samma beslut att DO årligen 2017−2018, den 1 
mars, ska redovisa uppdraget att utveckla arbetet 
mot främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans inom ramen för uppdraget till Forum 
för levande historia.

Vi avser i redovisningen av uppdraget 
ge en överblick genom att ge en bild av 
insatserna på den kommunala nivån, det som 
kommuner själva beskriver som arbete mot 
rasism. Kommuners arbete mot rasism är att 
betrakta som delar i ett större pussel där andra 
viktiga komponenter utgörs av exempelvis 
myndigheters, lärosätens och organisationer 
inom civilsamhällets insatser. DO:s redovisning 
av regeringsuppdraget avser att spegla några 

framgångsfaktorer och några av de utmaningar 
kommuner kan möta i det lokala arbetet mot 
rasism.

Kommunikationssatsning om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet (MFD) har haft 
ett regeringsuppdrag att – i samarbete med 
DO – genomföra en kommunikationssatsning 
för att öka kunskapen om Förenta nationernas 
(FN:s) konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och om att bristande 
tillgänglighet förts in som en form av 
diskriminering i diskrimineringslagen 2015. 
Även Barnombudsmannen (BO) har ingått 
i samarbetet. Uppdraget har genomförts 
i ett projekt, där DO har haft ett särskilt 
ansvar för den del av uppdraget som rör 
diskrimineringslagen.

Vi har ökat kännedomen om bristande 
tillgänglighet som en form av diskriminering 
genom olika aktiviteter, bland annat genom 
att hålla föreläsningar, samverka med andra 
myndigheter, utveckla digital information, 
genomföra en annonskampanj och göra en 
särskild informationssatsning under Mänskliga 
Rättighetsdagarna, MR-dagarna.

FÖRELÄSNINGAR OCH SAMVERKAN 
Under året har företrädare för DO föreläst om 
bristande tillgänglighet som diskriminering 
vid olika konferenser och möten. Bland 
annat medverkade vi vid Specialpedagogiska 
skolmyndighetens fem regionala konferenser 
om tillgängliga lärmiljöer och vid MFD:s två 
regionala konferenser om mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.
Under våren arrangerade vi ett samverkansmöte 
om bristande tillgänglighet som diskriminering 
med ett femtontal myndigheter som på olika sätt 
arbetar med kommunikation om tillgänglighet. 
Mötet var en uppföljning av de två samverkans-
möten som vi och MFD arrangerade i samband 
med lagändringen 2015 för att öka kännedomen 
om den.
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EN INFORMATIONSKAMPANJ FÖR  
ATT ÖKA KÄNNEDOMEN OM LAGEN
DO har tidigare genomfört en målgrupps-
undersökning av vissa privata aktörer, både 
i deras egenskap av arbetsgivare och som 
aktörer som tillhandahåller varor och tjänster. 
Undersökningen bekräftade behovet av att öka 
kännedomen om lagändringen i dessa grupper. 
Den bekräftade också att behovet av sökbar, 
internetbaserad information är centralt. Därutöver 
visade den att det finns ett behov av att få upp 
tillgänglighetsfrågorna på dagordningen.

Mot bakgrund av bland annat detta 
genomförde vi en digital kampanj i två 
perioder under hösten. Budskapet var: Gör din 
verksamhet tillgänglig för fler. Målgrupper var 
arbetsgivare, vårdgivare (särskilt privata) och 
aktörer som erbjuder varor och tjänster, bland 

annat banker och restauranger. Dessutom ingick 
utbildningsanordnare.

Vi publicerade målgruppsanpassade annonser 
i olika digitala facktidskrifter och nyhetsbrev, 
i Google display samt i sociala medier som 
Facebook och Linkedin. Annonserna ledde in 
på en särskild kampanjsida på vår webbplats: 
www.do.se/tillganglighet. Där finns bland 
annat viktiga punkter att känna till om 
diskrimineringslagens krav på skäliga åtgärder, 
ett faktablad att ladda ned och några berättelser 
om att arbeta för tillgänglighet.

Webbplatsens ordinarie sidor om skäliga 
tillgänglighetsåtgärder har också utökats med mer 
information som är riktad till olika målgrupper.

Under oktober, november och december 
hade annonserna haft fyra miljoner visningar 
hos målgrupperna. Särskilt annonserna i sociala 

http://www.do.se/tillganglighet
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medier – Facebook och Linkedin – genererade 
många klick vidare till kampanjsidan. 
Klickfrekvensen för dem var långt över snittet 
i jämförelse med liknande annonser i dessa 
kanaler under perioden. Från kampanjsidan 
– med drygt 14 600 unika sidvisningar – har 
många besökare gått vidare till den ordinarie 
webbplatsens information om bristande 
tillgänglighet och arbete för tillgänglighet.

MR-DAGARNA
Under MR-dagarna anordnade de tre 
myndigheterna i uppdraget – MFD, DO och  
BO – seminariet ”Tillgänglighet – en 
förutsättning för mänskliga rättigheter”. 

Dessutom hade vi en större gemensam 
mässmonter. Den hade fokus på FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och på hur man 
kan arbeta för tillgänglighet och förebygga 
diskriminering genom bland annat aktiva 
åtgärder. Eftersom montern skulle inspirera 
till arbete med att omsätta begrepp som 
tillgänglighet och icke-diskriminering i 
praktiken – att göra verkstad av dem – var  
den också utformad som en verkstad.

I montern fanns information på teckenspråk, 
inläst, på punktskrift och lättläst svenska. Det 
fanns även tillgång till hörslinga.

48  Antidiskrimineringsintegrering utgår från jämställdhetsintegrering men vidgar perspektivet så att samtliga diskrimineringsgrunder omfattas.

DO jämställdhetsintegrerar 
verksamheten
DO har under året bedrivit ett arbete för att 
antidiskrimineringsintegrera48 verksamheten 
i enlighet med handlingsplanen för åren 
2015–2018. Handlingsplanen tar främst sikte 
på att säkra att rutiner och styrprocesser har 
ett integrerat antidiskrimineringsperspektiv. 
Insatserna under 2017 har bland annat handlat 
om att säkra ett likvärdigt bemötande och att 
uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet såväl 
i våra lokaler som i vår kommunikation. Vi 
bedömer att handlingsplanens åtgärder i stort 
har genomförts och att det tänkta resultatet i de 
allra flesta fall uppnåtts.

Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera 
verksamheten har nära koppling till DO:s 
kärnuppdrag. Vårt bidrag till att uppfylla 
de jämställdhetspolitiska målen är att 
motverka diskriminering som har samband 
med kön samt de övriga sex skyddade 
diskrimineringsgrunderna. DO:s insatser 
i det avseendet är därför en del av den 
ordinarie verksamheten och inte en följd av 
regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering. 
Följaktligen redovisar vi de insatserna i andra 
avsnitt av den här årsredovisningen. Vi har 
genomfört omfattande insatser med bäring på 
de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis 
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granskat arbetsgivares rutiner och riktlinjer för 
att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 
samt drivit domstolsprocesser som har handlat 
om missgynnande i arbetslivet i samband med 
graviditet, (se mer i avsnitten ”Inriktningsområde 
arbetsliv” sidan 18 och ”Flera fall av föräldralediga 
som missgynnas” sidan 29).

Moderna beredskapsjobb i staten 
I regeringsuppdraget moderna beredskapsjobb 
i staten ska DO, precis som andra myndigheter, 
eftersträva att anställa personer som står långt 
från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att 
utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. 
Vi har inte haft möjlighet att använda 
anställningsformen moderna beredskapsjobb, och 
vi har därmed inte kunnat bidra till satsningen 
att anställa personer till att utföra enklare 
arbetsuppgifter. All rekrytering vid DO utgår 
från efterfrågad kompetens inom verksamheten 
och statens bestämmelser om förtjänst och 
skicklighet samt diskrimineringslagen. Vi 
tillämpar också kompetensbaserad rekrytering 
för att på ett strukturerat sätt säkerställa att 
efterfrågade kompetenser styr urvalet. På så vis 
elimineras andra ovidkommande faktorer och 
subjektiva bedömningar i rekryteringsprocessen. 
För att undvika diskriminering så särbehandlar 
vi inte någon i rekryteringsprocessen. DO är 
dessutom en liten myndighet med knappt 
100 anställda som under de senaste åren har 
arbetat med att effektivisera och utveckla 
verksamheten genom att bland annat ta bort 
enklare arbetsuppgifter eller hantera dem via 
leverantörer. 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta 
emot personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga eller 
nyanlända för praktik
I regeringsuppdragen att ta emot nyanlända 
eller personer med funktionsnedsättning för 
praktik i staten ska DO, precis som andra 
myndigheter, ställa praktikplatser till förfogande 
åt Arbetsförmedlingen. I uppdragen avseende 
praktikanter utgår vi från verksamhetens behov 
och möjligheter att ta emot praktikanter. Vi 
särskiljer inte dessa två uppdrag i vår interna 
hantering. Vi har ställt en praktikplats till 
Arbetsförmedlingens förfogande under 2017. 
Arbetsförmedlingen har ännu inte kunnat 
hitta någon praktikant till praktikplatsen på 
myndigheten.
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Finansiell redovisning
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Uppgift 2017 2016 2015 2014 2013
Låneram i Riksgälden: Beviljad 9 500 8 000 8 000 8 000 8 000

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 8 099 7 752 4 516 4 339 2 235

Räntekontokredit i Riksgälden: Beviljad 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Räntekontokredit i Riksgälden: Utnyttjad - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Ränteintäkter - - - 35 109

Räntekonto i Riksgälden: Räntekostnader 79 54 19 - -

Avgiftsintäkter som disponeras 1 256 925 1 297 1 913 2 415

Anslagskredit: Beviljad 3 339 3 254 7 763 2 900 2 831

Anslagskredit: Utnyttjad - - -3 587 - -587

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 5 036 3 380 - 63 -

Personal: Antal årsarbetskrafter 83 78 91 96 86

Personal: Medeltal anställda* 94 93 108 117 106

Personal: Driftkostnad per årsarbetskraft 1 354 1 327 1 125 1 093 1 157

Årets kapitalförändring - - - - -

Balanserad kapitalförändring - - - - -

Utgående myndighetskapital - - - - -

* Statistik för posten Personal medelantal anställda och för åren 2013 till 2014 har justerats eftersom DO har ändrat  
redovisningsgrund och har med tjänstlediga och föräldralediga i statistiken. Tidigare har dessa inte ingått i statistiken.

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
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Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter Not 2017 2016
Intäkter av anslag 1 109 493 101 362

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 256 925

Intäkter av bidrag 3 3 509 2 678

Finansiella intäkter 4 45 23

Summa  114 303 104 988

Verksamhetens kostnader Not 2017 2016
Kostnader för personal 5 -76 456 -67 257

Kostnader för lokaler   6 -10 610 -13 985

Övriga driftkostnader  -25 305 -22 229

Finansiella kostnader 7 -79 -56

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 853 -1 461

Summa  -114 303 -104 988

Verksamhetsutfall  - -

Årets kapitalförändring  - -
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Balansräkning (tkr)

Tillgångar Not 2017-12-31 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling 8 1 918 2 270

Summa  1 918 2 270

Materiella anläggningstillgångar   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 2 746 3 090

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 3 408 3 260

Summa  6 154 6 350

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  5 83

Fordringar hos andra myndigheter 11 1 987 2 362

Övriga kortfristiga fordringar 12 5 0

Summa  1 997 2 445

Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 13 3 715 2 757

Övriga upplupna intäkter 14 350 -

Summa  4 065 2 757

Avräkning med Statsverket   
Avräkning med statsverket 15 -4 801 -3 109

Summa  -4 801 -3 109

Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 16 17 232 16 166

Summa  17 232 16 166

Summa tillgångar  26 565 26 879

Kapital och skulder Not 2017-12-31 2016-12-31

Myndighetskapital   
Statskapital 17 30 30

Summa  30 30

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 110 -

Övriga avsättningar 19 1 152 1 381

Summa  1 262 1 381

Skulder med mera   
Lån i Riksgäldskontoret 20 8 099 7 752

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  2 115 2 070

Leverantörsskulder 21 4 759 8 273

Övriga kortfristiga skulder 22 1 301 1 029

Summa  16 274 19 123

Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 23 8 416 5 645

Övriga förutbetalda intäkter 24 583 700

Summa  8 999 6 345

Summa kapital och skulder  26 565 26 879
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Anslag Ingående  
överförings- 
belopp

Årets tilldelning 
enligt reglerings-
brev

Indragning Totalt  
disponibelt 
belopp

Utgifter Utgående  
överförings- 
belopp

Uo 13 2:1  
(ap.1 Diskriminerings-
ombudsmannen) 3 380 111 311 -126 114 565 -109 529 5 036

Summa 3 380 111 311 -126 114 565 -109 529 5 036

Finansiella villkor 13 2:1.

Beviljad anslagskredit 3 339 tkr.

Anslagsbehållning som disponeras är 3 % av tilldelade medel.

Tilläggsupplysningar

Kommentarer till noter
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. Detta medför att summeringsdifferenser 
kan uppstå.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och  
budgetunderlag.

Myndighetens redovisning följer god redovisningssed enligt förordningen (2000:606) om myndigheters 
bokföring.

Värdering av fodringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulder har 
tagits upp till nominellt belopp.

Periodavgränsningsposter
För periodiseringar tillämpas en beloppsgräns på 20 tkr.

Brytdag
DO har tillämpat brytdag 2018-01-05 i enlighet med regelverk för statliga myndigheter. Begreppet  
brytdag syftar på den dag då den löpande bokföringen för räkenskapsåret i fråga ska vara avslutad. 
Efter brytdagen sker bokföring på räkenskapsåret men då i form av periodiseringar eller rättningar.

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar med en bedömd ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett 
halvt prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgångar. För förbättringsutgifter på annans fastighet 
gäller för om- och tillbyggnad och reparation och underhåll att anskaffningsvärdet ska uppgå till minst 
50 tkr. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning månadsvis. 

Tillämpade avskrivningstider är:

Datorer med tillhörande utrustning samt bil 3 år 
Övriga kontorsmaskiner samt immateriella tillgångar 5 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 år 
Övriga inventarier 7 år

Ersättning till rådsledamöter och ledande befattningshavare
Enligt DO:s instruktion ska det vid myndigheten finnas ett råd. Rådet har till uppgift att ge myndigheten 
råd och stöd genom att tillföra sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor samt i andra frågor som 
har betydelse för verksamheten. Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio 
ledamöter som utses av ombudsmannen. Ersättningen till DO består i huvudsak av lön för 2017.

Anslagsredovisning 2017 (tkr)
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Rådets sammansättning samt  
arvoden och övriga ersättningar

Namn Befattning Ersättning (kr)

Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman 1  232 000

Louise Ring HR-direktör, Axfood AB 4 000

Petra Herzfeld Olsson Docent i civilrätt, lektor i internationell arbetsrätt, Juridiska institutionen,  
Uppsala universitet

-

Samuel Engblom Samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation -

Fredrik Malmberg Barnombudsman -

Vicci Nilsson Ordförande, Sveriges Antidiskrimineringsbyråers styrelse -

Hans Karlsson Chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting 2 000

Diskrimineringsombudsmannen innehar förmånsbil, men för övrigt finns inga andra framtida avtalade åtaganden.

Anställdas sjukfrånvaro
För uppgifter om anställdas sjukfrånvaro, se Tabell 5, Sjukfrånvaro i procent av de  
anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat på kön och ålder, på sidan 14.
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Noter

Not 1 Intäkter av anslag 2017 2016
Intäkter av anslag 109 493 101 362

Summa 109 493 101 362

Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslags- 
redovisningen på 36 tkr beror på semesterlöneskuld intjänad till och med 2008  
som redovisats mot anslag enligt övergångsbestämmelsen till 12 § anslagsförordningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 2016
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 34 74*

Ersättning rättegångskostnader förlorade domar 591 485

Ersättning rättegångskostnader vunna domar 264 234

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 162 -

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 205 132

Summa 1 256 925 

* Jämförelsesiffran för intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen har korrigerats för år 2016.

Not 3 Intäkter av bidrag 2017 2016
Bidrag Kammarkollegiet, regeringsuppdrag om särskilda insatser  
för att motverka diskriminering (Ku2017/01798/DISK) 1 500 -

Bidrag Myndigheten för delaktighet, regeringsuppdrag om en  
kommunikationssatsning om rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning (S2015/2415/FST) 1 000 1 000

Bidrag Kammarkollegiet, regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot  
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (A2014/2479/DISK) 1 000 1 000

Bidrag Kammarkollegiet, regeringsuppdrag att vidta kunskapshöjande  
åtgärder om afrofobi (Ku2015/01668/DISK) - 647

Övriga bidrag 9 31

Summa 3 509 2 678

Not 4 Finansiella intäkter 2017 2016
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 43 22

Övriga finansiella intäkter 2 1

Summa 45 23

Not 5 Kostnader för personal* 2017 2016
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal)  -48 111 -42 707

varav arvode till råd och ej anställd personal -58 -111

Sociala avgifter -25 740 -22 153

Övriga kostnader för personal -2 605 -2 397

Summa -76 456 -67 257

* Personalkostnaderna har ökat mellan åren beroende främst på en ökning av antal  
årsarbetskrafter, omställningskostnaderna och en generellt ökade lönenivå.

Not 6 Kostnader för lokaler* 2017 2016
Kostnader för lokaler -10 610 -13 985

Summa -10 610 -13 985

* Kostnader för lokaler har minskat med anledning av myndighetens flytt i slutet  
av år 2016 till lokaler i Solna med lägre kvadratmeterpris.
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Not 7 Finansiella kostnader 2017 2016
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret -79 -55

Övriga finansiella kostnader 0 -1

Summa -79 -56

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 035 4 483

Årets anskaffningar 301 290

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -1 738

Summa anskaffningsvärde 3 336 3 035
Ingående ackumulerade avskrivningar -765 -1 962

Årets avskrivningar -653 -540

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - 1 737

Summa ackumulerade avskrivningar -1 418 -765

Utgående bokfört värde 1 918 2 270

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 802 1 134

Årets anskaffningar 210 3 162

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -641 -494

Summa anskaffningsvärde 3 371 3 802
Ingående ackumulerade avskrivningar -712 981

Årets avskrivningar -554 -225

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 641 494

Summa ackumulerade avskrivningar -625 -712

Utgående bokfört värde 2 746 3 090

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 368 6 008

Årets anskaffningar 794 1 783

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -1 653 -1 423

Summa anskaffningsvärde 5 509 6 368
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 108 -3 819

Årets avskrivningar -646 -696

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 1 653 1 407

Summa ackumulerade avskrivningar -2 101 -3 108

Utgående bokfört värde 3 408 3 260

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 1 987 2 238

Kundfordringar hos andra myndigheter - 124

Summa 1 987 2 362

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31
Fordringar på anställd personal 5 0

Summa 5 0
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Not 13 Förutbetalda kostnader 2017-12-31 2016-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 2 542 2 567

Förutbetalda licenskostnader 747 -

Övriga förutbetalda kostnader 426 190

Summa 3 715 2 757

Not 14 Övriga upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31
Rekvisition till Kammarkollegiet avseende rättegångskostnader 350 -

Summa 350 -

Not 15 Avräkning med statsverket 2017-12-31 2016-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde -3 380 3 587

Redovisat mot anslag 109 529 101 504

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -111 311 -108 471

Återbetalning av anslagsmedel 126 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 036 -3 380
Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 271 412

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -36 -141

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 235 271

Totalt -4 801 -3 109

Not 16 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31
Behållning på räntekonto 17 232 16 166

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

Not 17 Statskapital 2017-12-31 2016-12-31
Statskapital utan avkastningskrav*  

Ingående balans 30 -

Årets förändring - 30

Summa statskapital 30 30

* Avser tilldelat vårdansvar för konst från Statens konstråd.

Not 18 Avsättningar för pensioner 2017-12-31 2016-12-31
Ingående avsättning - -

Årets pensionskostnad 142 -

Årets pensionsutbetalningar -32 -

Utgående avsättning 110 -

Not 19 Övriga avsättningar 2017-12-31 2016-12-31
Omstruktureringsåtgärd  

Ingående avsättning 311 885

Årets förändring -311 -574

Utgående avsättning 0 311

Avsättning för lokalt omställningsarbete*  

Ingående avsättning 1 070 998

Årets förändring  82 72

Utgående avsättning 1 152 1 070

Summa utgående avsättning 1 152 1 381

* Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med  
det avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga parterna.  
För år 2018 har en bedömning gjorts att ca 75 tkr kommer att regleras. 
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Not 20 Lån i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31
Ingående balans 7 751 4 516

Under året nyupptagna lån 2 185 4 568

Årets amorteringar -1 837 -1 333

Utgående balans 8 099 7 751

Beviljad låneram för år 2017 är 9 500 tkr. 

Not 20 Leverantörsskulder* 2016-12-31 2016-12-31
Leverantörsskulder 4 759 8 273

Summa 4 759 8 273

* Minskningen av leverantörsskulder beror främst på att fakturan för  
hyreskostnaden avseende kvartal 1 2017 ingick i beloppet år 2016.

Not 22 Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31
Personalens källskatt 1 301 1 029

Summa 1 301 1 029

Not 23 Upplupna kostnader 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 2 088 678

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 4 975 4 441

Övriga upplupna kostnader 1 353 526

Summa 8 416 5 645

Not 24 Övriga förutbetalda intäkter* 2017-12-31 2016-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 583 700

Summa 583 700

* Förutbetalda intäkter består av en hyresrabatt från hyresvärden. Hyresrabatten erhölls i samband 
med flytt till nya lokaler år 2016 och den kommer att avvecklas linjärt över hyresavtalsperiodens 
längd på sex år.
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Bilaga 1. Statistik
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Statistik avseende anmälningar och frågor

Inkomna och avslutade anmälningar
Balanser för anmälningar 2017 2016 2015
Ingående balans 194 207 158

Inkomna 2 475 2 276* 2 382

Avslutade 2 539 2 289* 2 333*

Utgående balans 130 194 207

* Korrigering av siffror som angavs i årsredovisningar för 2015 och 2016.  
Sifforna har justerats efter att uppgifterna till tidigare årsredovisningar togs fram. 

Inkomna anmälningar fördelade på anmälarens kön
Angivet kön 2017 2016 2015
Kvinna 1 113 1 087 1 113

Man 1 210 1 392 1 210

Transidentitet eller ej definierat 173 148 70

Totalt* 2 496 2 627 2 393

* Det totala antalet kan avvika från antalet unika ärenden eftersom vissa anmälare  
uppger mer än ett kön, exempel när ett par föräldrar anmäler för sitt barns räkning.

Anmälningar fördelade på områden
Anmälningar per samhällsområde 2017 2016 2015
Arbetslivet 706 634 620

Arbetsförmedling m.m. 62 43 53

Medlemskap i arbetstagarorganisationer m.m. 16 12 18

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 3 8 11

Utbildning 489 443 320

Hälso- och sjukvård 142 147 173

Socialtjänst 135 119 176

Bostäder 68 62 73

Varor och tjänster 346 313 389

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 47 37 41

Bemötande från person i offentlig anställning 77 87 110

Värnplikt 5 3 0

Område okänt eller utanför diskrimineringslagen 379 368 398

Totalt 2 475 2 276 2 382
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Frågor fördelade på områden
Läs om frågor till DO under ”DO:s upplysningstjänst ska vägleda” på sidorna 39 och 40.

Frågor per samhällsområde 2017 2016 2015
Arbetslivet 1 500 1 179 1 533

Arbetsförmedling m.m. 48 33 72

Medlemskap i arbetstagarorganisationer m.m. 8 6 12

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 6 4 5

Utbildning 406 260 390

Hälso- och sjukvård 156 94 161

Socialtjänst 123 93 153

Bostäder 159 105 165

Varor och tjänster 398 342 435

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 52 31 59

Bemötande från person i offentlig anställning 47 40 72

Värnplikt 3 3 3

Område okänt eller utanför diskrimineringslagen 1 692 1 655 1 654

Totalt 4 598 3 845 4 714

Anmälningar fördelade på diskrimineringsgrund
Anmälningar fördelade på diskrimineringsgrunderna  
och missgynnande i samband med föräldraledighet.

Anmälningar per grund 2017 2016 2015
Etnisk tillhörighet 710 695 763

Funktionsnedsättning 749 674 749

Kön 350 316 327

Könsidentitet och könsuttryck 59 54 67

Missgynnande i samband med föräldraledighet 83 76 58

Religion eller annan trosuppfattning 218 152 179

Sexuell läggning 67 55 78

Ålder 274 238 319

Totalt* 2 916 2 664 2 956

* Totalen anger inte antal unika anmälningar eftersom fler diskrimineringsgrunder kan  
anges i en och samma anmälan och i vissa anmälningar anges inte diskrimineringsgrund alls.

Frågor fördelade på diskrimineringsgrund
Förfrågningar fördelade på diskrimineringsgrunderna och missgynnande i samband med föräldraledighet.

Frågor per grund 2017 2016 2015
Etnisk tillhörighet 606 549 746

Funktionsnedsättning 866 688 875

Kön 418 390 374

Könsidentitet och könsuttryck 51 35 36

Missgynnande i samband med föräldraledighet 212 200 204

Religion eller annan trosuppfattning 146 131 129

Sexuell läggning 53 58 66

Ålder 261 240 328

Totalt* 2 613 2 291 2 758

* Totalen anger inte antal unika förfrågningar eftersom fler diskrimineringsgrunder kan anges  
i en och samma förfrågan och i vissa förfrågningar anges inte diskrimineringsgrund alls.
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Anmälningar per diskrimineringsgrund 2017 fördelade på område
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Arbetslivet 227 116 128 5 53 13 108

Arbetsförmedling m.m. 19 24 3 2 5 4 13

Medlemskap i arbetstagarorganisation m.m. 4 3 1 0 2 0 4

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 1 0 1 0 0 0 0

Utbildning 147 129 71 14 48 15 13

Hälso- och sjukvård 32 84 15 4 11 6 18

Socialtjänst 45 76 16 4 19 4 12

Bostäder 38 20 3 2 4 3 13

Varor och tjänster 79 165 53 14 32 8 47

Socialförsäkring m.m. 13 27 9 1 2 1 8

Bemötande från person i offentlig anställning 31 35 8 5 10 3 7

Värnplikt 0 2 1 0 0 2 1

Område okänt eller utanför diskrimineringslagen 74 68 41 8 32 8 30

Totalt* 710 749 350 59 218 67 274

* Totalen anger inte antal unika anmälningar eftersom fler diskrimineringsgrunder kan  
anges i en och samma anmälan och i vissa anmälningar anges inte diskrimineringsgrund alls.
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Anmälningar fördelade på diskrimineringsform
Totalen i följande tabeller anger inte antal unika anmälningar eftersom fler former av diskriminering  
kan anges i en och samma anmälan och i vissa anmälningar anges inte formen alls. 

Anmälningar per diskrimineringsform 2017 2016 2015
Direkt diskriminering 654 302 347
Indirekt diskriminering 233 95 136
Bristande tillgänglighet 269 314 228
Trakasserier 383 136 107
Sexuella trakasserier 172 213 298
Instruktioner att diskriminera 3 0 1

Totalt 1 714 1 060 1 117

ANMÄLNINGAR PER DISKRIMINERINGSFORM 2017 FÖRDELADE PÅ OMRÅDE
En kolumn över diskrimineringsformen instruktioner att diskriminera  
presenteras inte eftersom antalet anmälningar avseende denna form är så litet.
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Arbetslivet 76 13 25 127 26

Arbetsförmedling m.m. 4 0 3 5 1

Medlemskap i arbetstagarorganisation m.m. 1 1 0 0 1

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 1 1 0 0 0

Utbildning 142 39 78 103 135

Hälso- och sjukvård 72 31 17 5 2

Socialtjänst 71 26 9 9 2

Bostäder 30 16 2 4 0

Varor och tjänster 159 65 107 19 3

Socialförsäkring m.m. 22 14 2 0 0

Bemötande från person i offentlig anställning 32 11 14 9 1

Värnplikt 3 1 1 1 0

Totalt 613 218 258 282 171

ANMÄLNINGAR PER DISKRIMINERINGSFORM 2017  
FÖRDELADE PÅ DISKRIMINERINGSGRUND
En kolumn över diskrimineringsformen instruktioner att diskriminera presenteras inte eftersom antalet 
anmälningar avseende denna form är så litet.

En kolumn över diskrimineringsformen sexuella trakasserier presenteras inte heller eftersom sexuella 
trakasserier, till skillnad från trakasserier, inte behöver ha något samband med en diskrimineringsgrund. 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuella natur som kränker någons värdighet.

Anmälningar per form och grund D
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Etnisk tillhörighet 226 51 4 178

Funktionsnedsättning 219 133 259 71

Kön 114 19 0 56

Könsidentitet och könsuttryck 21 13 0 3

Religion eller annan trosuppfattning 76 15 0 54

Sexuell läggning 21 5 1 22

Ålder 68 30 8 20

Totalt 745 266 272 404
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Beslut om årsredovisning 2017

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
 
Stockholm den 22 februari 2018
 
 
Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman



Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja 
lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering 
som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

DO

www.do.se

Box 4057

169 04 Solna

Telefon 08-120 20 700

facebook.com/Diskrimineringsombudsmannen
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