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DO har ordet
Även myndigheter kan ha år som framstår som 
särskilt viktiga, 2018 var ett sådant för DO. Jag vill 
till och med säga att det var något av ett märkesår. 
2018 var nämligen det år då det skulle visa sig om 
flera års arbete med att rikta om verksamheten 
mot ett mer strategiskt och verksamt arbetssätt 
skulle lyckas. DO:s uppdrag är att på olika sätt 
arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering 
och 2018 har vi helt klart fyllt den rollen. 

Tydligast ser vi detta inom vårt 
inriktningsområde arbetsliv där DO har 
genomfört omfattande insatser riktade 
till arbetsgivare. Vi har tillsynat drygt 500 
arbetsgivares arbete mot trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. Vi har också tagit 
fram ett efterfrågat kunskapsstöd om sexuella 
trakasserier i samverkan med Arbetsmiljöverket, 
genomfört omfattande informationsinsatser 
om gällande lagstiftning och lanserat en digital 
guide för att motverka diskriminering och 
verka för lika rättigheter och möjligheter på 
arbetsplatsen. Våra insatser inom arbetsliv intar 
en betydande del av vår resultatredovisning men 
står ingalunda ensamma. Vi har varit aktiva 
inom våra två andra inriktningsområden bostad 
och socialtjänst för att bygga upp ett långsiktigt 
förändringsarbete. Vi redovisar också en rad andra 
aktiviteter inom de samhällsområden som ingår i 
myndighetsuppdraget.

Ett effektivt arbete mot diskriminering kräver 
ett proaktivt, långsiktigt, strategiskt och – 
möjligen ur publik synvinkel – kanske lite tråkigt 
och ”osynligt” angreppssätt. Men ett komplext 
problem kan inte lösas med enkla verktyg. Att 
förmå de som kan förändra att förstå, att vilja 
och slutligen ta sitt ansvar är ingen okomplicerad 
uppgift. Men DO:s roll är att vara pådrivande i 
den processen. Det är DO:s bestämda uppfattning 
att myndighetens resurser främst bör användas 
till att skydda den grundläggande rättigheten att 
inte diskrimineras, något som bäst görs genom 
en kombination av åtgärder där ett främjande 
och förebyggande arbete är en central del. Det är 
mer effektivt även resursmässigt att till exempel 
förmå arbetsgivare att säkerställa att de inte 
diskriminerar vid rekrytering än att i efterhand 
söka ersättning för enskilda personer i domstol. 

En process som inte sällan tar flera år och ofta har 
oklar utgång med hänvisning till bevisläget.

DO har sedan flera år tillbaka också strategiskt 
inriktat sin processföringsverksamhet mot mål 
som bedöms vara av allmänt intresse, vilket 
innebär att de kan ha betydelse för fler personer 
än den som DO företräder. Även här har 2018 
varit ett viktigt år. DO har genom framgångsrik 
processföring fått till stånd domar som handlar 
om utrymmet för religionsutövning i arbetslivet 
(den så kallade handskakningsdomen), 
tillgången till deltidsarbete i bemanningssektorn 
för alla personer som på grund av sin 
funktionsnedsättning inte kan arbeta heltid, 
och Försäkringskassans skyldighet att anpassa 
sina e-tjänster så att även föräldrar med 
synnedsättning kan använda dem för att ansöka 
om föräldrapenning. 

Året avslutades med att Högsta domstolen 
beslutade att fråga EU-domstolen i ett mål som 
DO driver. Frågan till EU-domstolen handlar om 
den som anklagas för diskriminering ska kunna 
köpa sig fri från anklagelsen och den drabbades 
rätt till ansvarsutkrävande och ett effektivt 
rättskydd. 

Precis som myndighetens goda resultat 
inom våra tre inriktningsområden, är Högsta 
domstolens beslut ett resultat av ett långsiktigt 
utvecklingsarbete för att DO på ett genomtänkt 
sätt ska använda sina resurser för att skydda fler.

Agneta Broberg
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Vi redovisar så här
DO:s kärnverksamhet är indelad i 
verksamhetsgrenarna kunskap och tillsyn.  
DO:s uppdrag är dock till sin helhet främjande, 
och insatser inom båda verksamhetsgrenarna ska 
samverka för att bidra till samhällsförändring. 
Detta framgår bland annat av 
resultatredovisningen för inriktningsområdena 
arbetsliv, bostad och socialtjänst. Inom dessa 
utgår arbetet från problemområden som DO 
identifierat och redovisningen följer samma 
struktur. 

Kostnaderna för arbetet inom 
inriktningsområdena (arbetsliv, bostad och 
socialtjänst) anges i tabeller under respektive 
avsnitt och jämförs med fjolårets kostnader. I de 
redovisade kostnaderna ingår direkta kostnader 
samt personal-, drifts- och overheadkostnader. 
Personalkostnader och overheadkostnader 
är fördelade på inriktningsområdena enligt 
redovisad arbetstid. 

Under respektive inriktningsområde redovisar 
vi en bedömning av vad insatserna samlat 
bidragit till. Efter bedömningen följer också en 
redovisning av andra insatser som DO genomfört 
utanför inriktningsområdet, men inom samma 
samhällsområde.

Vi redovisar könsuppdelad statistik där så är 
möjligt (se till exempel statistikbilagan sidan 65). 
Vi redovisar däremot inte könsuppdelad statistik 
för till exempel våra tillsynsärenden. Det beror 
på att det inte alltid är relevant att registrera kön1 
eller att vi inte har uppgift om kön2. 

Med DO:s uppdrag är det inte okomplicerat att 
mäta resultatet av verksamheten. Arbete mot 
diskriminering är ett långsiktigt och komplext 
förändringsarbete. DO:s insatser genomförs i 
syfte att uppnå förändring på samhällelig och 
organisatorisk nivå enligt visionen – ett samhälle 
fritt från diskriminering. Men utveckling och 
förändring i den riktningen beror också på en 
mängd faktorer utanför DO:s direkta påverkan, 
som till exempel olika samhällshändelser och 
andra aktörers verksamhet. Detta sammanhang är 
väsentligt att ta hänsyn till vid bedömningen av 
vad våra insatser har bidragit till.3 

1    Se till exempel DO:s tillsynsinsats där vi kontrollerar att arbetsgivare uppfyller diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (sidan 15).

2    Uppgifter som leder till att vi initierar en så kallad särskild tillsyn kommer ofta via anmälningar eller media. I uppgifterna framgår inte alltid 
anmälarens kön (eller könsidentitet). Vi kan inte heller kräva att en anmälare anger kön. Det finns inte alltid en utpekad person som har upplevt 
sig diskriminerad. Uppgifterna kan istället handla om till exempel ett arbetssätt eller en rutin som kan leda till diskriminering (se till exempel 
tillsynsinsatser ”Otillåten form av positiv särbehandling” och ”Arbetsgivarrollen när vårdtagare vill välja bort personal” på sidan 24).

3   Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 § om resultatredovisningen ska myndigheter redovisa och kommentera 
verksamhetens resultat. DO har därutöver ett generellt återrapporteringskrav i regleringsbrevet om att definiera och redovisa de kvalitativa 
aspekterna av verksamhetens resultat.
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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  
och förordning.4 Utöver det tillkommer uppdrag  
i regleringsbrev samt i särskild ordning.

Verksamhetsindelning
Verksamheten är indelad i följande grenar:

 •  Kunskap – omfattar kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och vägledning.

 • Tillsyn – omfattar tillsyn och processföring.

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

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

Insatser inom kunskap och tillsyn ska samspela 
och så långt möjligt samordnas för att mer 
riktat kunna bidra till en samhällsförändring, 
ett samhälle fritt från diskriminering. Tillsynen 
genomförs dock alltid verksamhetsmässigt åtskild 
från övrigt arbete inom myndigheten.

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

4   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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DO under 2018 

Informationssatsning om aktiva åtgärder.  
Vi inleder året med en informationssatsning för att 
öka kännedomen om de skärpta bestämmelserna 
om aktiva åtgärder. Satsningen omfattar bland 
annat en debattartikel, nytt informationsmaterial  
och annonskampanjer.

Stor tillsynsinsats. DO:s tillsynsinsats 
om hur arbetsgivares arbetar för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier omfattar granskning av 
flera hundra arbetsgivare under året. 
Under insatsen blir det tydligt att många 
arbetsgivare har brister i sitt arbete, särskilt 
när det gäller riktlinjer och rutiner för att 
förhindra repressalier. Vi uppmärksammar 
det på olika sätt, bland annat genom en 
debattartikel i Dagens samhälle.

Bild från DO:s film ”Sexuella trakasserier på jobbet”.

1 538 200

Bild från DO:s film ”Sveriges största hinderbana”.

Sveriges största hinderbana. Den 
1 maj tas ett undantag bort från 
diskrimineringslagen. Det innebär 
att förbudet mot diskriminering i 
form av bristande tillgänglighet nu 
gäller alla verksamheter, oavsett 
storlek, som erbjuder varor och 
tjänster till enskilda. DO genomför 
inom ramen för ett regeringsuppdrag 
olika informationssatsningar för att 
uppmärksamma det, bland annat en 
kampanj med huvudbudskapet ”Sveriges 
största hinderbana har minst 1 538 200 
deltagare. Varje dag”.

Klargörande om bristande tillgänglighet. 
Under året kommer också klargöranden i domstol 
som gäller bristande tillgänglighet. Bland annat 
fastställer hovrätten en tingsrättsdom som handlar 
om en kommun som inte hade åtgärdat bristfälliga 
rullstolsramper för en elev som använder rullstol  
i en av kommunens skolor.
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Uppmärksammad dom i Arbetsdomstolen. 
Arbetsdomstolen konstaterar att en arbetsgivare kan kräva 
att en anställd hälsar på samma sätt på kvinnor och män, men 
inte att den anställde ska hälsa på ett visst sätt (till exempel 
genom handskakning). Domen får stor uppmärksamhet både i 
sociala medier och nyhetsmedier, även internationellt.

Ledarskapskonferens 
om inkludering. I oktober 
anordnar vi konferensen 
”Inkluderande ledarskap 
i praktiken #hbtq” 
tillsammans med fyra 
andra hbtq-strategiska 
myndigheter. Det är en 
heldag med föreläsningar 
och skräddarsydda 
seminarier om hur man 
kan skapa en inkluderande 
verksamhet utifrån ett 
hbtq-perspektiv.

Insatser mot sexuella trakasserier. Under året genomför DO flera 
insatser mot sexuella trakasserier i arbetsliv och skola. Vi anordnar 
bland annat ett rättsligt seminarium för arbetsmarknadens parter. 
På årets MR-dagar är vårt tema ”För ett liv fritt från trakasserier” 
vilket också innebär att vår monter och våra seminarier behandlar 
temat. Vi tar också fram filmer om trakasserier och sexuella 
trakasserier i arbetsliv och skola som får stor spridning på nätet. DO 
genomför ett regeringsuppdrag tillsammans med Arbetsmiljöverket 
(AV) för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i 
arbetslivet. Inom ramen för uppdraget tar AV och DO fram en 
gemensam digital plattform och annan information som vi sprider 
genom en informationskampanj. Vi genomför också ett uppskattat 
seminarium riktat till myndighetschefer med titeln ”Ditt ledarskap 
ska göra skillnaden”.

Förhandsavgörande från EU-domstolen. 
DO klagar till Högsta domstolen (HD) och 
begär att HD ska inhämta ett så kallat 
förhandsavgörande från EU-domstolen. HD 
meddelar prövningstillstånd och beslutar att 
begära ett förhandsavgörande. Den fråga HD 
ställer handlar om EU-rättens krav på effektiva 
sanktioner vid diskriminering – tolkad i ljuset 
av rätten till ett effektivt rättsmedel – innebär 
att enskilda som anser sig ha drabbats av 
diskriminering ska kunna få en prövning i den 
frågan. 

Guide om aktiva åtgärder. Vi tar fram en ny 
digital guide om aktiva åtgärder. Guiden ger 
arbetsgivare vägledning i arbetet med aktiva 
åtgärder och en inblick i de olika områdena som 
omfattas av lagen.
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Resultatredovisning



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   11

Ekonomisk översikt
DO:s anslagsnivå på drygt 123 miljoner kronor 
var cirka 12 miljoner kronor högre 2018 
jämfört med 2017 vilket har gett utrymme 
att förstärka bemanning, genomföra 
kommunikationssatsningar och vidareutveckla 
verksamhet inom DO:s ansvarsområde.

Utöver ökad anslagstilldelning har DO 
tilldelats ytterligare 2,5 miljoner kronor av 
regeringen för att stärka kunskapen om och  
stödja arbetet mot sexuella trakasserier.  

Under 2018 ökade driftkostnader med cirka 
10,5 miljoner kronor till största delen beroende 
på kommunikations- och utbildningsinsatser 
som annonsering, medieköp och trycksaker. Även 
konsultkostnader ökade beroende på satsningar 
på kommunikation, utbildning, tillsyn och 
utveckling av DO:s stödverksamhet. 

DO har fortsatt att stärka sin bemanning. Antal 
anställda vid utgången av året var 105 jämfört med 
95 vid utgången av år 2017. De flesta nyrekryterade 
medarbetare påbörjade sin anställning under 
hösten, varför personalkostnader ökade med 
endast 2 miljoner kronor. Ökat antal anställda 
ligger väl i linje med DO:s ambition att förstärka 
verksamheten med egna resurser. Under 2018 har 
DO även ökat sin lokalyta för att förbereda plats 
för en fortsatt ökning av bemanningen, vilket 
medförde ökade lokalkostnader.

Tabellen nedan visar totala intäkter och 
kostnader fördelade på verksamhetsgrenarna 
kunskap och tillsyn.

Tabell 1. Intäkter och kostnader för Kunskap och Tillsyn (tkr)

Intäkter och kostnader 
per verksamhetsgren

2018 2017

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Anslag Övriga Anslag Övriga

Kunskap 69 762 2 629 72 391 60 568 3 437 64 005

Tillsyn 55 968 646 56 614 48 925 1 372 50 297

Totalt 125 730 3 275 129 005 109 493 4 809 114 302



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   12 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   13

Vår verksamhetsutveckling 
fortsätter 
DO har arbetat med en myndighetsövergripande 
och långsiktig verksamhetsutveckling sedan ett 
par år tillbaka5. Syftet är att effektivisera och 
inrikta verksamheten för att kunna genomföra 
vårt uppdrag på bästa sätt (se mer om DO:s 
uppdrag under ”Kort om DO” sidan 7). 

Arbetet pågår huvudsakligen inom tre  
områden: 

 • styrning, planering och uppföljning

 • system- och processbaserat arbetssätt

 • en värdegrund för det dagliga arbetet.

Styrning planering  
och uppföljning
Under 2018 har vi fortsatt att utveckla hur vi styr, 
planerar och följer upp våra tre verksamhetsgrenar 
(kunskap, tillsyn samt stöd och ledning).6 Vi 
har även fortsatt att utveckla ekonomimodellen 
samt den struktur och periodicitet för 
verksamhetsplanen som infördes 2017.

DO:s verksamhet är beroende av att insatser 
och åtgärder utförs med sammansatt kompetens, 
i stort sett i verksamhetens alla delar. Detta 
återspeglas i verksamhetsplanens olika uppdrag, 
där merparten kräver ett samordnat arbetssätt med 
kompetens från samtliga verksamhetsgrenar. Det 
innebär också att vi behöver se till att styrningen 
sker på motsvarande samlade sätt. Uppdragen i 
verksamhetsplanen styrs av direktiv och planer 
som löpande följs upp av styrgrupper för uppdrag 
i projektform. Där det är relevant utförs arbete i 
linjeorganisationen och följs upp  
av beredningsgrupper.

Uppföljningsmodell
DO:s modell för verksamhetsuppföljning är 
under utveckling och särskilt viktig för att styra 
vad vi behöver uppnå genom vårt långsiktiga 
förändringsarbete. Vi utvecklar modellen stegvis 
under 2018 och 2019 för att kunna bedöma dess 
relevans och göra successiva justeringar. Modellen 
för verksamhetsuppföljning innebär att vi ska 
kunna bedöma om ett kortsiktigt planerat utfall 
(per tertial och år) skapar förutsättningar att 
uppnå och styra arbetet mot ett långsiktigt 
önskat utfall (tre till fem års sikt). Det vill säga 
de samhällsproblem vi ska bidra till att lösa med 
samlade insatser och åtgärder. 

Under 2018 har uppföljningarna vid varje tertial 
utgått från detta perspektiv då utfall av verksamhet 
och budget (projekt, övriga uppdrag, enhetsspecifik 
verksamhet), kompetensplanering och arbetsmiljö 
följs upp. Vid varje tertial görs också en 
uppföljning av hur chefer och medarbetare lever 
efter värdegrunden i den dagliga verksamheten. 

Sammantaget ger detta en mer strukturerad, 
relevant och samlad bild av hur verksamheten 
bedrivs utifrån vad vi vill uppnå med 
myndighetens insatser och vad de långsiktigt  
ska bidra till. 

System- och processbaserat 
arbetssätt

Nya ärendeserier speglar  
arbetssätt inom DO:s tillsyn
Tre nya serier i DO:s diariesystem har skapats  
från 1 januari 2018:

 •  UPP-serien där inkommande anmälningar  
och andra uppgifter registreras

 • TIL-serien där tillsynsärenden registreras 

 • PRO-serien där processärenden registreras. 

5  Se även DO:s årsredovisning 2017.
6  Se mer under ”Kort om DO” sidan 7.
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Tidigare fanns två serier, ANM (anmälningar)  
och GRA (granskningar, det vill säga tillsyn).7 

Förändringen som genomförts i diariesystemet 
ska göra det tydligare hur DO arbetar inom 
verksamhetsgrenen tillsyn.8 

Anmälningar och andra uppgifter som 
kommer in till myndigheten är inte ärenden 
i förvaltningsrättslig mening enligt DO. De 
registreras därför i UPP-serien. 

När DO inleder tillsyn mot bakgrund av en 
anmälan, eller annan uppgift, registreras det som 
ett ärende i TIL-serien. Beslut om processföring 
registreras som ett ärende i PRO-serien.

Syftet med förändringen är också att kunna 
ta fram mer träffsäker statistik som ger relevant 
kunskapsunderlag om tillsynsverksamheten och 
möjlighet att kunna följa upp den. 

Systemstöd för diarium,  
dokument- och ärendehantering
Utifrån en förstudie genomförd våren 2018 har 
DO startat ett projekt för att förbereda införandet 
av nytt verksamhetsanpassat systemstöd för 
diarieföring, dokument- och ärendehantering. 

Under hösten har projektet arbetat med 
förberedelser för att upphandla lämpliga 
systemstöd. Projektet har bland annat 
dokumenterat viktiga arbetsprocesser inom varje 
verksamhetsgren och de dokument/handlingar 
som genereras i arbetsprocesserna. 

System är viktigt för att fullt ut stödja 
myndighetens processinriktade arbetssätt inom 
samtliga tre verksamhetsgrenar – kunskap, tillsyn 
samt stöd och ledning. När systemstöd är infört 
kommer det att leda till betydligt förbättrade 
möjligheter till samordning, effektivt samarbete 
och kunskapsdelning inom organisationen.

Utvecklad registratorsfunktion
Under 2018 har vi utvecklat arbetet och ytterligare 
stärkt registratorsfunktionens kapacitet att 
stödja myndighetens verksamhetsgrenar och 
arbetsprocesser på ett kvalitativt och rättssäkert 
sätt samt aktivt bidra till olika utvecklingsprojekt. 
Arbetet kommer att slutföras under 2019. 

En värdegrund för  
det dagliga arbetet
Under perioden 2015 – 2018 har vi arbetat enligt 
en handlingsplan för att implementera vår 
värdegrund i det löpande arbetet på ett långsiktigt 
och hållbart sätt.9 I våra tertialuppföljningar 
följer vi bland annat upp hur enheterna arbetar 
med värdegrunden i det dagliga arbetet.

7   Tidigare bedrev myndigheten tillsyn inom ramen för ANM-serien där anmälan fanns registrerad. När myndigheten fattade beslut om att träda 
in som part i ett ärende öppnades ett nytt ANM-ärende inom vilket processärendet bedrevs. GRA-serien har använts för registrering av ärenden 
kopplad till tillsyn enligt 2 och 3 kap DL. 

8   DO:s verksamhetsgrenar, sidan 7, Kort om DO.
9   DO:s värdegrund: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet”. DO har en särställning bland förvaltningsmyndigheterna, då uppdraget är reglerat i lag och kräver riksdagens godkännande för att 
ändras. Uppdraget har också en särskild konstitutionell dimension genom att dess innehåll direkt kan kopplas till bestämmelsen i 1 kap. 2 § 
regeringsformen. Det är mot den bakgrunden både lämpligt och relevant att bestämmelsen med sina skrivningar rörande lika värde, respekt  
och värdighet också får tjäna som myndighetens övergripande värdegrund.
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Långsiktigt förändringsarbete  
i flera steg
DO:s strategi är att synliggöra förhållanden på 
samhällelig och organisatorisk nivå som riskerar 
att leda till diskriminering av enskilda individer. 
Vi ska också bidra till att förändra förhållanden 
som leder till risker för diskriminering.

De tre inriktningsområden som DO arbetar 
med sedan 2017 och enligt nuvarande bedömning 
fram till 2021 är

 • arbetsliv

 • bostad

 • socialtjänst.

Inom varje inriktningsområde fokuserar vi på  
ett antal problemområden som vi har identifierat. 
Arbetet är långsiktigt och genomförs i olika steg 
som bygger på varandra. 

Förutsättningarna ser olika ut inom de 
olika inriktningsområdena. I arbetslivet utgår 

våra insatser från att det sedan lång tillbaka 
finns en lagstiftning som både förbjuder 
diskriminering och ställer krav på aktiva åtgärder. 
När det gäller bostad och socialtjänst finns ett 
diskrimineringsförbud men inga krav på ett 
förebyggande arbete i diskrimineringslagen.

Utifrån de olika förutsättningarna inom varje 
inriktningsområde genomför vi insatser inom 
ett antal delprojekt och uppdrag. Vi använder 
våra olika verktyg som tillsyn, utbildning, 
informationsinsatser och påverkansarbete i form 
av dialoger, skrivelser, debattartiklar med mera. 
Insatserna ska samspela och så långt som möjligt 
samordnas för att mer riktat och fokuserat kunna 
bidra till samhällsförändring, ett samhälle fritt 
från diskriminering.

Här nedan beskrivs vad vi genomfört under 
2018 inom de tre inriktningsområdena. 

Socialtjänst: Insatser för att 
 •  utveckla kunskap om skillnader i insatser för barn och unga inom 

socialtjänsten som kan utgöra diskriminering eller risk för diskriminering

 •  motverka diskriminering i arbetssätt vid handläggning och beslutsfattande

 • bidra till rättsutveckling.

Insatser inom tre inriktningsområden till och med 2021

Arbetsliv: Insatser för att
 •  öka arbetsgivares kunskaper  

om aktiva åtgärder

 •  arbetsgivare ska arbeta  
mer ändamålsenligt med  
aktiva åtgärder

 •  driva på nyckelaktörer för  
ett ändamålsenligt arbete  
med aktiva åtgärder.

Bostad: Insatser för att
 •  motverka diskriminering 

vid tillhandahållande av 
hyresbostäder

 •  motverka bristande 
likabehandling i samband  
med försäljning av  
bostäder.
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Inriktningsområde arbetsliv
Vårt arbete inom inriktningsområde arbetsliv 
utgår från följande tre problemområden som 
innebär risk för diskriminering och ett hinder  
för att uppnå lika rättigheter och möjligheter: 

 •  Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper  
om aktiva åtgärder.

 •  Arbetsgivare bedriver inte ett ändamålsenligt 
arbete enligt syftet med aktiva åtgärder. 

 •  Nyckelaktörer (utöver arbetsgivare) inom 
arbetsmarknadsområdet har inte tillräckliga 
kunskaper om lagstiftningen och annan 
reglering relaterad till arbetsmarknadsområdet.

Här följer en redovisning av årets arbete inom 
problemområde 1 och 2. DO:s insatser inom 
område 3 har under 2018 befunnit sig i ett 
inledande skede och redovisas därför inte.

Öka arbetsgivares kunskaper  
om aktiva åtgärder 
Vårt arbete för att öka arbetsgivares kunskaper 
om aktiva åtgärder har under året skett genom 
tillsynsinsatser och informationsinsatser. Vi har 
ett pågående arbete som syftar till att samla och 
utveckla kunskap inom området, till exempel 
arbetsmetoder och framgångsfaktorer. Dessutom 
har vi tagit fram en digital guide som ska fungera 
som ett stöd för arbetsgivare. Här följer en 
redovisning av de insatser vi har genomfört  
under 2018.

TILLSYN AKTIVA ÅTGÄRDER  
– FOKUS TRAKASSERIER, SEXUELLA  
TRAKASSERIER OCH REPRESSALIER 
DO genomförde en tillsynsinsats som  
rör bestämmelserna om aktiva åtgärder 
i diskrimineringslagen om kraven på att 
arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för 
att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier.10 Syftet är att kontrollera att 
arbetsgivarna följer lagen, men granskningen ska 
samtidigt uppmärksamma arbetsgivarna på de nya 
bestämmelserna. Tillsynen påbörjades i slutet av 
2017 och kommer att avslutas under 2019. 

Vi har granskat arbetsgivare inom olika 
branscher. Först ut var kommuner och landsting, 
därefter följde företag och organisationer 
inom branscherna media, kultur och juridik. 
Vi har också inlett granskning av bygg- och 
anläggningsbranschen samt it-branschen.  

Tillsynsinsatsen har under 2018 inneburit att 
DO inlett 393 nya ärenden och fattat 518 beslut. 

Tabell 2. Inledda och beslutade/avslutade  
allmänna tillsynsärenden inom arbetslivet

Allmän tillsyn11 2018 2017

Inledda granskningar 393 345

Beslutade 518* 6
 
* Siffran inkluderar sju ärenden som har avslutats utan beslut till exempel  
på grund av att tillsynsobjektet (bolaget) har upphört.

 
AKTIVA ÅTGÄRDER

I diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva 
åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett diskrimineringsgrund. Bestämmelserna innehåller bland annat anvisningar om hur arbetet ska 
genomföras löpande i fyra steg. Det finns också krav på lönekartläggning, riktlinjer och rutiner mot 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier med mera.

10   Under förberedelser av tillsynsinsatsen fick DO regeringsuppdraget ”Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden”. Uppdraget 
innebar att vi fick förstärkning till våra planerade insatser. DO har slutredovisat uppdraget till regeringen i februari 2018 (LED 2017/384).

11   DO skiljer på allmän tillsyn, som sker som en del i en större tillsynsinsats mot flera tillsynsobjekt, och särskild tillsyn av ett enskilt tillsynsobjekt, 
som sker med anledning av särskilda uppgifter om missförhållanden (till exempel en anmälan).



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   16 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   17

Tillsynsinsats inom inriktning arbetsliv 2018

Vad granskar vi?
DO granskar arbetsgivarna på följande sex punkter:12 

Riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra 
1. trakasserier

2. sexuella trakasserier 

3. repressalier.

Rutiner för verksamheten i syfte förhindra 
4. trakasserier
5. sexuella trakasserier 
6. repressalier. 

Hur granskar vi?
I vår tillsyn granskar vi arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Det innebär en kontroll av att arbetsgivarna 
uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett 
tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller 
också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Vilka branscher?

290  kommuner 

20  landsting

99    privata arbetsgivare inom  
juridik, kultur och media

180    företag inom bygg- och 
anläggningsbranschen 

150  IT-företag

Vanligt förekommande brister
Den vanligaste bristen är att arbetsgivarna 
saknar riktlinjer och rutiner för 
repressalier.

Många arbetsgivare blandar också 
samman diskrimineringslagens krav på 
aktiva åtgärder och arbetsmiljölagens  
krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.13

12 I diskrimineringslagen, tredje kapitlet 6 § finns krav på att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier.

13  Det gäller framförallt kommuner och landsting.
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DO GRANSKAR KOMMUNER OCH LANDSTING  
I EGENSKAP AV ARBETSGIVARE
DO:s granskning av 290 kommuner och 20 
landsting visade att det fanns stora brister i 
deras riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
Sammanfattningsvis fann DO brister hos 90 
procent av de granskade arbetsgivarna. Den 
vanligaste bristen var att det saknas riktlinjer och 
rutiner för repressalier, hela 70 procent saknade 
sådana rutiner. Granskningen visade också att 
omkring var tredje brast i sina riktlinjer och 
rutiner som gällde trakasserier eller sexuella 
trakasserier. Det var även 16 kommuner som  
brast på samtliga 6 punkter som vi granskade. 

Granskningen visade också att de 
granskade kommunerna och landstingen 
ofta blandar samman diskrimineringslagens 
krav på aktiva åtgärder med de krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete som finns enligt 
arbetsmiljölagen. Detta innebär en risk för att 
arbetsgivarna inte bedriver ett förbyggande och 
främjande arbete enligt diskrimineringslagens 
krav. Denna kunskap har vi tagit med oss in  
i övrigt arbetet inom inriktningsområdet. 

DO GRANSKAR ARBETSGIVARE INOM MEDIA,  
KULTUR OCH JURIDIK
Vår granskning av företag och organisationer 
inom branscherna media, kultur och juridik 
under 2018 omfattade nästan 100 arbetsgivare. 
Även i denna granskning framkom stora brister,  
i synnerhet när det gällde riktlinjer och rutiner 
för repressalier. Där kunde vi se brister hos drygt 
80 procent av de granskade arbetsgivarna. 

VI FORTSÄTTER GRANSKA FLER BRANSCHER 
Under hösten har vi även inlett ytterligare 
granskning av 180 företag inom bygg- och 
anläggningsbranschen och 150 it-företag. Vi 
beräknar att slutföra granskningarna under  
första kvartalet 2019.

Diagram 1. Antal brister hos granskade verksamheter 
(tillsynsobjekt)

Trakasserier

134
110

347

20

Sexuella 
trakasserier

Repressalier Samtliga 
punkter

Diagrammet visar fördelningen av antalet brister som DO fann i granskningen 
av kommuner, landsting samt arbetsgivare inom media, kultur och juridikk.

VIKTIGT ATT ÖKA KUNSKAP  
OM REPRESSALIEFÖRBUDET
Eftersom tillsynen visade att det fanns brister  
i arbetsgivares arbete med riktlinjer och rutiner 
mot repressalier skrev DO en debattartikel i 
Dagens Samhälle.14 Det viktigaste budskapet i 
artikeln var att repressalieförbudet ska vara en 
garant för den enskilde att kunna berätta om 
möjliga missförhållanden och dessutom utöva sin 
rätt att anmäla diskriminering – utan att riskera 
att bli bestraffad för det. I artikeln betonades 
hur viktigt det är att arbetsgivarna känner till 
repressalieförbudet och att det finns krav på att 
förhindra att repressalier uppstår på arbetsplatser. 
Vi har också sett över och utökat innehållet om 
förbudet mot repressalier på DO:s webbplats och 
kommunicerat det i våra sociala medier. 

 
VAD ÄR REPRESSALIER?

Repressalier innebär att någon blir utsatt 
för någon form av bestraffning eller dålig 
behandling, som en reaktion på att hen har 
påtalat eller anmält diskriminering. Det finns  
ett förbud mot repressalier som handlar om  
att det inte är tillåtet att straffa någon som  

 • anmält diskriminering

 • har påtalat att någon bryter mot 
diskrimineringslagen

 • har medverkat i en utredning om  
diskriminering

 • avvisat eller fogat sig i (gått med på mot sin 
vilja) trakasserier eller sexuella trakasserier.

14   Dagens samhälle den 20 september 2018.
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DIGITAL GUIDE OM AKTIVA ÅTGÄRDER
I november 2018 lanserade vi en digital guide 
som ger grundläggande information om lagens 
bestämmelser. Guiden går igenom hur arbetet 
med aktiva åtgärder kan genomföras med stöd av 
exempel och tips. Det är en första grundläggande 
version som kommer att utvecklas och byggas 
på efter hand för att ge arbetsgivarna ett 
ändamålsenligt stöd i arbetet med aktiva åtgärder. 

Guiden vänder sig främst till chefer, HR- 
strateger och andra som har ansvar för arbetet 
med aktiva åtgärder på sina arbetsplatser. Den 
vänder sig även till fackliga ombud och andra 
representanter för arbetstagare som arbetsgivaren 
ska samverka med i arbetet. 

Vi har också låtit testa guiden på en mindre 
grupp användare. Testet visade bland annat att 
testdeltagarna upplevde att guiden var tydlig, 
överskådlig och lätt att förstå.

INFORMATIONSINSATSER OM AKTIVA ÅTGÄRDER
I början av året genomförde vi en 
informationssatsning riktad i huvudsak till 
HR-chefer och andra personer i ledande 
ställning med personalansvar hos arbetsgivare 
med 20 anställda eller fler. Fackförbund samt 
bransch- och arbetsgivarorganisationer fick 
förhandsinformation om satsningen. 

Informationsaktiviteterna inleddes med 
en debattartikel i Svenska Dagbladet med 
rubriken ”Arbetsgivare för dåliga på att stoppa 
diskriminering”. Artikeln utgick bland annat 
från att en undersökning genomförd av DO visar 

att över hälften av Sveriges arbetsgivare inte 
känner till de skärpningar i diskrimineringslagen 
som infördes 2017. Vi annonserade i dags- 
och fackpress samt med digitala banners och 
sponsrade inlägg i sociala medier. 

Annonserna ledde in till en kampanjsida på 
DO:s webbplats med information om de nya 
bestämmelserna. Vi tog även fram en folder 
som skickades ut med post till drygt 21 000 
arbetsgivare15 och ett nyhetsbrev som gick ut 
per e-post till ytterligare 25 000 arbetsgivare16. 
Dessutom annonserade DO under en vecka på 
stortavlor i Stockholmsområdet.

Kampanjen har lett till uppmärksamhet 
långt över genomsnittet på Facebook och 
LinkedIn. Till exempel resulterade vår film 
på Facebook i över 250 000 visningar.17 Det 
digitala nyhetsbrevet öppnades av 29 procent av 
mottagarna (genomsnittliga öppningsfrekvensen 
är cirka 20 procent). Annonseringen i dagspress 
och via utomhusreklam har lett till en ökad 
uppmärksamhet och bidragit till att kampanjen 
har nått ut till en bredare målgrupp.

Under hösten förberedde vi en uppföljande 
informationsinsats till arbetsgivare. Syftet är 
framförallt att leda arbetsgivarna till den nya 
digitala guiden. Kampanjen genomförs i början  
av 2019.

15   Arbetsgivare med 20 anställda eller fler. 

17   Under perioden 8 januari till och med 31 januari.
16   Drygt hälften av alla arbetsgivare med tio anställda eller fler.
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KUNSKAP OM ARBETSSÄTT OCH METODER  
I ARBETET MED AKTIVA ÅTGÄRDER
Vi har sammanställt kunskap om hur arbetsgivare 
arbetar med att implementera aktiva åtgärder på 
sina arbetsplatser samt kunskap och forskning 
om implementeringsprocesser för lagar och 
policyer. Sammanställningen visar att det är 
en komplicerad process att implementera och 
tillämpa ny lagstiftning så att den bidrar till 
avsedd förändring. Några centrala faktorer för  
att bidra till förändring är:

 •  Påtryckning från experter med kunskaper om 
diskriminering som exempelvis HR-personal, 
MR-strateger, arbetstagarrepresentanter 
eller annan personal inom organisationen 
men också extern påtryckning som kan 
komma från arbetstagarorganisationer, 
arbetsgivarorganisationer eller civila samhället. 

 •  En engagerad ledning som tydliggör roller och 
ansvar för medarbetare, tilldelar uppgifter och 
hanterar motstånd, är lyhörd, kommer med 
pragmatiska lösningar samt bidrar till struktur 
och systematik i arbetet.

Att förstå, kunna och vilja är också grundläggande 
kriterier för att genomföra förändringar i en 
organisation. Det handlar till exempel om att alla 
involverade i implementeringen förstår syftet 
med lagen, kan genomföra ett beslut utifrån 
befintliga resurser och har en vilja, ett intresse 
och en öppenhet för frågan.

Sammanställningen visar också tydligt att det 
är ont om studier om arbetssätt och metoder för 
arbetet med aktiva åtgärder och att det behövs 
mer forskning.

Arbetsgivare ska bedriva  
ett ändamålsenligt arbete  
med aktiva åtgärder
Våra insatser för att arbetsgivare ska arbeta med 
aktiva åtgärder enligt syftet18 med lagen innebär 
att vi utvecklar kunskap för att sedan ta fram 
relevant stöd för arbetsgivare. 

KUNSKAP OM DISKRIMINERING I ARBETSLIVET
Under 2018 har fokus lagts på att samla in och 
utveckla kunskap. Arbetet består av en omfattande 
undersökning som genomförs i tre delar: 

1.  En inventering och sammanställning 
av kunskap om orsakssamband mellan 
förhållanden på samhällelig och organisatorisk 
nivå som kan leda till risker för att den 
enskilde blir diskriminerad. Fokus på 
insamlingen ligger på de fem områdena som 
arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska 
omfatta19.

2.  En analys av inlämnade dokument från DO:s 
tillsynsinsatser20 för att få fram mer kunskap 
om hur arbetsgivare arbetar med aktiva 
åtgärder.

3.  En undersökning hos utvalda arbetsgivare som 
genomförs av en forskare genom intervjuer 
och observationer för att få fram fiktiva 
exempel och framgångsfaktorer för arbetet 
med aktiva åtgärder.

Under året har vi påbörjat inventeringen 
av kunskap om orsakssamband samt 
dokumentanalysen. Vi har också upphandlat 
en forskare som har inlett arbetet med 
undersökningen bland utvalda arbetsgivare.

Resultatet kommer användas på olika sätt för 
att stödja arbetsgivare, bland annat i den fortsätta 
utvecklingen av vår digitala guide (se mer under 
”Digital guide om aktiva åtgärder” sidan 18).

18   Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till 
för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering 
på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

19   Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden: arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och 
befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete.

20   Myndigheters jämställdhetsplaner 2016 och kommuners rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 2018
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Bedömning av insatserna inom 
inriktningsområde arbetsliv
Genom våra omfattande tillsynsinsatser ser vi att 
arbetsgivare drar lärdomar av vår granskning. Det 
vi lär oss om arbetsgivarnas kunskapsnivåer och 
behov använder vi sedan i vår kommunikation 
och när vi tar fram kunskapsstöd för att bli mer 
träffsäkra och relevanta. Våra insatser som syftar 
till att sammanställa och utveckla kunskap har 
påbörjats under 2018 och är också en förutsättning 
för det fortsatta förändringsarbetet.

I samband med tillsynen av kommuner och 
landsting har lokala medier uppmärksammat 
tillsynsinsatsen och de brister som vi påtalat. 
Tillsynen tillsammans med den mediala 
uppmärksamheten kring den utgör också på olika 
sätt ett yttre tryck som vi från forskning21 vet 
kan förstärka förändringsarbetet på de berörda 
arbetsplatserna.

Den digitala guiden vi tog fram för att stödja 
arbetsgivare har fått positiva omdömen och 
kommer att utvecklas med fler delar och 
fördjupningar. Våra informationsinsatser har 
också fått stor spridning. 

Sammantaget bedömer vi att våra insatser 
har bidragit till att både öka kännedomen 
om och förstärka implementeringen av 
diskrimineringslagen.

Tabell 3. Kostnader för inriktningsområde arbetsliv (tkr)

Kostnader per problemområde 
inom inriktning arbetsliv

2018 2017

Öka arbetsgivares kunskaper om  
aktiva åtgärder

13 733 7 764

Arbetsgivare ska bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva 
åtgärder

5 275 92

Att driva på nyckelaktörer för ett 
effektivt arbete med aktiva åtgärder

5 -

Summa 19 013 7 856

21  Se mer om yttre tryck som en faktor som förstärker ett förändringsarbete på sidan 19.
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Andra insatser och uppdrag  
inom arbetslivsområdet
Vi har genomfört betydande insatser som rör 
arbetslivsområdet men som inte ingår i uppdrag 
och insatser inom inriktningsområde arbetsliv. 
Dessa insatser är väl så viktiga som de inom 
inriktningsområdet men har inte direkt koppling 
till de problemområden som dessa adresserar. Det 
handlar om vägledande och principiellt viktiga 
åtgärder inom ramen för informationssatsningar, 
tillsyn och processföring. Här redogör vi även 
för ett regeringsuppdrag som ligger inom 
arbetslivsområdet.

ARBETE FÖR ATT FÖRHINDRA  
SEXUELLA TRAKASSERIER
UPPDRAG TILL DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN OM 
SÄRSKILDA INFORMATIONSINSATSER GÄLLANDE ARBETET 
MOT SEXUELLA TRAKASSERIER MED MERA
Under 2017 års tillsyn blev det tydligt att 
arbetsgivare ofta blandar samman sitt 
ansvar enligt diskrimineringslagen med 
arbetsmiljölagens krav. Den 1 mars 2018 
fick Arbetsmiljöverket (AV) och DO ett 
regeringsuppdrag att ta fram en digital plattform 
för information och att genomföra särskilda 
insatser för att förebygga och förhindra sexuella 
trakasserier i arbetslivet.22 Syftet med uppdraget 
var att samlat tillhandahålla information om 
diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens 
krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga, 
förhindra och åtgärda förekomsten av sexuella 
trakasserier. 

Inom ramen för uppdraget genomförde AV 
och DO ett flertal informationsinsatser. En sådan 
insats var seminariet med titeln ”Ditt ledarskap 
ska göra skillnaden” riktat till myndighetschefer 
som genomfördes i oktober. Ett femtiotal personer 
deltog på seminariet som innehöll en presentation 
av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen samt 
rundabordssamtal mellan myndighetscheferna 
om hur man som ledare behöver arbeta för att 
motverka sexuella trakasserier.

AV och DO tog fram en gemensam digital 
plattform med information och stöd till 
arbetsgivare som nu finns på våra respektive 
webbplatser (do.se och av.se). 

Informationen kommer att finnas kvar på våra 
webbplatser även efter att regeringsuppdraget är 
avslutat för att fortsättningsvis ge arbetsgivare 
stöd i dessa frågor.

Vi tog också fram en gemensam 
informationsbroschyr till arbetsgivare. Den syftar 
till att ge arbetsgivarna kunskap om de rådande 
lagarna och det ansvar som de har att förebygga 
och motverka sexuella trakasserier. Vi spred 
broschyren genom ett postalt utskick till 157 000 
arbetsställen och den finns nedladdningsbar på 
vår webbplats.

Vi genomförde också en informationskampanj 
riktad till arbetsgivare genom annonsering i 
digitala och tryckta medier samt i sociala medier. 

Samtliga insatser genomfördes under hösten 2018. 

DO PÅ MR-DAGARNA – FÖR ETT LIV  
FRITT FRÅN TRAKASSERIER
För ett liv fritt från trakasserier – i skola och 
arbete. Det var DO:s fokus och budskap under 
Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) på 
Stockholmsmässan i Älvsjö.  

Under MR-dagarna anordnade vi fyra seminarier 
där två rörde arbetslivet. Under ett av seminarierna 
”Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier 
på jobbet” gav en panel olika exempel på konkret 
arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

I vår mässmonter visade vi bland annat våra nya 
filmer om trakasserier och sexuella trakasserier i 
arbetslivet och det fanns möjlighet att ta del av 
den nya digitala guiden för arbetsgivare om aktiva 
åtgärder.

Bild från DO:s film ”Sexuella trakasserier – arbetsgivarens ansvar”.

22   Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier med mera. 
Regeringsuppdrag Ku2018/00556/DISK (1 mars 2018).
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SKANDINAVISKT PROJEKT FÖR ATT  
MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER 
DO ingår i ett skandinaviskt projekt för att 
motverka sexuella 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 menneskerettigheder, IMR. 

Projektet har under 2018 tagit fram en 
kvalitativ studie om hur arbetsgivarna förstår 
och arbetar med frågan om sexuella trakasserier 
inom branschen. Studien låg till grund för den 
expertkonferens som projektet arrangerade i Oslo 
i slutet av oktober. Där samlades arbetsgivare 
och fackförbund, arbetsmiljömyndigheter och 
likabehandlingsmyndigheter i en genomgripande 
diskussion om lagstiftning och arbetssätt i de tre 
länderna.

RÄTTSLIGT SEMINARIUM OM SEXUELLA TRAKASSERIER 
Vi genomförde ett välbesökt rättsligt seminarium 
med särskilt inbjudna från arbetsmarknadens 
parter på nationell nivå. Temat var sexuella 
trakasserier i arbetslivet och skyddet mot 
diskriminering. Seminariet redogjorde för 
rättspraxis och diskrimineringslagens krav på 
aktiva åtgärder i den del som rör det förebyggande 
arbetet mot trakasserier.

KONFERENSEN ”INKLUDERANDE  
LEDARSKAP I PRAKTIKEN” 
I oktober anordnade vi konferensen ”Inkluderande 
ledarskap i praktiken #hbtq”. DO var projektledare 
för konferensen som genomfördes i samarbete med 
Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt 
Socialstyrelsen. Det var en heldag med 
föreläsningar och skräddarsydda seminarier om 
hur man kan skapa en inkluderande verksamhet 
utifrån ett hbtq-perspektiv. Konferensen 
genomfördes som en del i regeringsuppdraget 
”Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck” (se mer  
om uppdraget i avsnitt ”Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck”, sidan 43).

Konferensen vände sig främst till arbetsledare och 
personer med strategisk funktion inom offentlig 
och privat sektor. Målet med konferensen var 
att ge tips, inspiration och kunskap om hur 
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck kan 
främjas inom skolan, arbetslivet, kultur och fritid, 
vården och socialtjänsten. 

Konferensen blev fullbokad med drygt 300 
anmälda. Deltagarna gav konferensen ett gott 
betyg i utvärderingen. Stora delar av konferensen 
filmades. Filmerna finns bland annat på DO:s 
webbplats23.

DO:S ARBETE MED ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN  
FÖR EUROPEISKA SOCIALFONDEN I SVERIGE 
DO har deltagit i fyra heldagsmöten i 
Övervakningskommittén för Europeiska 
socialfonden i Sverige, samt fyra halvdagsmöten 
i kommitténs arbetsutskott. På kommittémötena 
förs aktuella diskussioner om läget på 
arbetsmarknaden och om hur myndigheten 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet) på bästa sätt ska förvalta 
socialfondsmedlen. 

Vi har under året, bland annat tillsammans 
med Funktionsrätt Sverige, informerat 
övervakningskommittén om den lagändring om 
bristande tillgänglighet som trädde i kraft 1 maj 
201824. Vår medverkan i övervakningskommittén 
är värdefull även för ombudsmannens arbete 
genom att vi får en bred och djup kunskap om 
aktuella arbetslivsfrågor.

ÅRLIG TRÄFF MED ADB-NÄTVERKET 
DO träffade Sveriges antidiskrimineringsbyråer i 
anslutning till MR-dagarna i november. Temat var 
aktiva åtgärder och den nya digitala guiden  
(se avsnitt ”Digital guide om aktiva åtgärder” 
sidan 18). Vi presenterade även arbetet med våra 
tre inriktningsområden. Vi tog också tillfället i akt 
att lyssna av vilka frågor som är mest aktuella för 
byråerna, som en del av vår omvärldsbevakning och 
dialog med civila samhället.

23   De sju filmerna är Trailer: Inkluderande ledarskap i praktiken hbtq# – framgångsfaktorer och fallgropar, Nya bestämmelser – ansvar och 
möjligheter, Ung, hbtq och arbetslös? Att främja unga hbtq-personers etablering i arbetslivet, Regnbågen och mångfalden som recept för 
framgång, Styrning trängsel och helhet, Aktiva åtgärder från ord till handling och Digital guide till aktiva åtgärder. Filmerna finns på https://
www.do.se/diskriminering/diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-en-av-de-sju-diskrimineringsgrunderna/att-motverka-diskriminering-av-hbtqi-personer.

24  Den 1 maj togs ett undantag bort från diskrimineringslagen. Det innebär att förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet nu 
gäller alla verksamheter, oavsett storlek, som erbjuder varor och tjänster till enskilda.

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/att-motverka-diskriminering-av-hbtq-personer/
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FACKLIGT NÄTVERK
Under året har vi fortsatt vårt arbete med att 
utveckla och sprida kunskap genom DO:s 
nätverk. Ett av nätverken samlar tjänstemän 
som arbetar med lika rättigheter och möjligheter 
på fackförbund centralt. Vid de fackliga 
nätverksträffarna belystes bland annat sexuella 
trakasserier och den digitala guiden för aktiva 
åtgärder vi tog fram under 2018.

TILLSYN AV ENSKILDA ARBETSGIVARE 
Utöver de större tillsynsinsatser av arbetsgivares 
aktiva åtgärder som vi redovisar på sidorna 
15–17, har vi under 2018 initierat 51 särskilda 
tillsynsärenden och fattat 63 tillsynsbeslut 
som rör arbetsgivares efterlevnad av 
diskrimineringslagen. Det är färre initierade och 
beslutade särskilda tillsynsärenden under 2018 
än 2017. Det beror på att vi under året lagt mer 
resurser på allmän25 tillsyn jämfört med 2017.

Tabell 4. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärenden som rör arbetslivet 

Särskild tillsyn arbetsliv 2018 2017

Inledda granskningar 51 75

Beslutade 63 74

I fyra fall har domar meddelats i mål som vi har 
drivit i Arbetsdomstolen (AD). Samtliga gäller 
kvinnor. Vi har ansökt om stämning i två ärenden 
som rör kvinnor som blivit uppsagda i samband 
med sin graviditet. Här redogör vi för dessa 
samt två av våra tillsynsbeslut som är av särskilt 
intresse.

DISKRIMINERING MED HÄNVISNING TILL 
SYSSELSÄTTNINGSKRAV I KOLLEKTIVAVTAL
Av centrala kollektivavtal i bemanningsbranschen 
framgick ett krav att endast arbetstagare med 
annan huvudsaklig sysselsättning kunde komma  
i fråga för visst bemanningsarbete på deltid.  
Ett bemanningsföretag ställde upp ett liknande 
krav i sina annonser och i sin rekrytering. DO 
bedömde att kravet uteslöt personer som på  
grund av sin funktionsnedsättning inte kunde 
arbeta heltid från möjligheten till anställning.  
DO väckte därför talan mot bemanningsföretaget 

i Arbetsdomstolen (AD). DO företrädde en 
kvinna som i sina kontakter med företaget flera 
gånger fått beskedet att hon inte kunde komma i 
fråga för anställning. 

I sin dom konstaterade AD att kravet på annan 
huvudsaklig sysselsättning inte kunde rättfärdigas 
i ljuset av de syften som arbetsmarknadens parter 
angett som skäl till kravet.

AD motiverade sin slutsats med att ett sådant 
krav på ett oproportionerligt sätt utestängde 
personer med funktionsnedsättning från 
den typ av deltidsarbeten som reglerades av 
kollektivavtalet. AD dömde bemanningsföretaget 
att betala 110 000 kr till kvinnan. 

Även om domen specifikt rör det krav som 
bolaget uppställt, innebär den att även det 
bakomliggande kravet i kollektivavtalen strider 
mot diskrimineringslagen. Domen bedöms ha stor 
betydelse för arbetslösa personer som på grund av 
funktionsnedsättning inte kan arbeta heltid.26

RÄTT ATT KRÄVA LIKABEHANDLING  
– MEN INTE HANDSKAKNING
Arbetsdomstolen (AD) tog ställning till om
det var diskriminering när en arbetsgivare hade
avbrutit en rekrytering av en kvinna när hon
inte hälsade en manlig företrädare för företaget,
genom att ta i hand. Kvinnan hade hänvisat till
sin tolkning av islam och hade istället hälsat
genom att lägga en hand mot sitt bröst. I AD

25  Vi skiljer på allmän tillsyn, som sker som en del i en större tillsynsinsats mot flera tillsynsobjekt, och särskild tillsyn av ett enskilt tillsynsobjekt, 
som sker med anledning av särskilda uppgifter om missförhållanden (till exempel en anmälan).

26   ANM 2016/1211.
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förklarade kvinnan att hon hälsar på både män 
och kvinnor på samma sätt för att undvika att 
någon tar illa upp.

I sin dom konstaterar AD att den policy som 
bolaget hade uppställt särskilt missgynnar den 
grupp muslimer vars religiösa tro innebär att de 
inte får beröra personer av motsatt kön (utanför 
den närmaste familjekretsen). AD bedömde att 
policyn inte kunde rättfärdigas eftersom det 
inte var nödvändigt att kräva att hälsning skulle 
ske genom just handskakning för att säkerställa 
intresset av likabehandling. Domstolen fann 
mot den bakgrunden att företaget hade utsatt 
kvinnan för indirekt diskriminering och satte 
diskrimineringsersättningen till 40 000 kr.

I domen betonade AD också betydelsen av 
dialog mellan arbetsgivare och arbetssökande och 
vikten av att inte utestänga en hel grupp från 
arbetsmarknaden.27

OTILLÅTEN FORM AV POSITIV SÄRBEHANDLING
DO genomförde en tillsyn efter en anmälan om 
att en kommun tog hänsyn till etnisk tillhörighet 
vid tillsättning av chefstjänster. I tillsynen 
framkom att kommunen i vissa fall tog hänsyn 
till sökandes etniska tillhörighet, vid beslut om 
uttagning till anställningsintervju och erbjudande 
av anställning. Syftet med åtgärderna var att öka 
andelen chefer födda utanför Norden i enlighet 
med ett uppdrag från kommunfullmäktige. 

DO klargör i sitt beslut att agerandet var en 
otillåten form av positiv särbehandling som inte 
var förenligt med diskrimineringslagen. DO 
framhöll samtidigt att det är tillåtet att på andra 
sätt försöka locka kompetenta arbetssökande 
med annan bakgrund, till exempel genom att 
formulera jobbannonser på ett inkluderande sätt, 
och att arbeta med flera rekryteringskanaler.28 

ARBETSGIVARROLLEN NÄR VÅRDTAGARE  
VILL VÄLJA BORT PERSONAL 
DO inledde en tillsyn av sju kommuner efter 
uppgifter i media om att hemtjänstmottagare 
inom den kommunala hemtjänsten kunde 
välja bort personal med utländsk bakgrund. 
I tillsynsbeslutet klargör DO att det är 
diskriminering om kommuner vid rekrytering och 

arbetsledning tillgodoser hemtjänstmottagares 
eventuella önskemål om att kunna välja bort 
personal med utländsk bakgrund.29

MISSGYNNANDE ENLIGT 
FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN 
DO har inte tillsyn över föräldraledighetslagen 
och kan alltså inte kräva uppgifter från 
arbetsgivare på samma sätt som vid misstänkta 
överträdelser av diskrimineringslagen. Det 
innebär att DO i regel inte utreder anmälningar 
som bara gäller missgynnande kopplad till 
föräldraledighet. I vissa ärenden är dock 
uppgifterna i anmälan av ett sådant slag att DO 
väljer att direkt och utan utredning träda in som 
part i förhållande till den arbetsgivare som har 
anmälts för missgynnande.

ARBETSGIVARE MEDGAV DISKRIMINERING  
EFTER UPPSÄGNING AV GRAVID KVINNA
Under året har DO stämt ett taxibolag efter 
att bolagets ägare sagt upp en kvinna när 
han fick kännedom om att hon var gravid. 
Taxibolaget hänvisade till arbetsbrist som skäl 
för uppsägningen. DO bedömde att bevisningen 
i målet starkt talade för att graviditeten och 
den kommande föräldraledigheten var den 
verkliga orsaken. DO begärde 100 000 kr i 
diskrimineringsersättning till kvinnan. Så 
småningom medgav bolaget diskriminering och 
dömdes att betala det ersättningsbelopp som  
DO begärt för kvinnans räkning.30

INTE DISKRIMINERING NÄR PROVANSTÄLLNING AVBRÖTS
I ett annat mål som avgjordes under 2018 
ogillades däremot DO:s talan. Målet handlade 
om en kvinna vars provanställning avbröts 
efter att hon sjukskrivit sig på grund av sin 
graviditet. Det fanns enligt DO skäl att anta 
arbetsgivarens agerande hade samband med 
hennes sjukskrivning (vilket rättsligt sett innebär 
att det haft samband med graviditeten). 

Domstolen konstaterar dock i domen att DO 
inte visat omständigheter som ger anledning 
att anta att det fanns ett samband mellan 
graviditeten och arbetsgivarens beslut att avbryta 
provanställningen.31 DO drev målet för att det 

27   ANM 2017/638.
28   TIL 2018/45.
29   GRA 2017/101, GRA 2017/102, GRA 2017/103, GRA 2017/104, GRA 2017/105, GRA 2017/106, GRA 2017/107.
30   PRO 2018/2.
31   ANM 2017/119.
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aktualiserade frågeställningar kring förhållandet 
mellan diskrimineringslagens skydd och det 
mycket starka skydd för gravida kvinnor som 
föreskrivs i EU:s så kallade mödraskyddsdirektiv. 
DO bedömer att dessa frågeställningar kvarstår 
efter domen. 

FÖRLIKNING EFTER PÅSTÅENDE OM REPRESSALIER 
DO har väckt talan i ytterligare ett ärende 
som handlar om en kvinna som ska ha blivit 
missgynnad av sin arbetsgivare i samband med 
graviditeten. DO gjorde också gällande att hon 
utsatts för repressalier när hon påtalat saken. 
Repressalierna ska ha bestått i att hon blivit 
ifrågasatt av arbetsgivaren och fått ta emot hot 
om sämre behandling och arbetsuppgifter. DO 
återkallade målet efter att kvinnan och företaget 
nått en privat förlikning, det vill säga utan DO:s 
medverkan.32 

32   PRO 2018/3.

Inriktningsområde bostad 
DO genomför insatser inom inriktningsområde 
bostad för att

 •  motverka diskriminering vid tillhandhållande 
av hyresbostäder

 •  motverka bristande likabehandling i samband 
med försäljning av bostäder.

Under året har arbetet tagit sikte på att fortsätta 
identifiera möjliga arbetssätt för förändring och 
etablera DO som en aktör i bostadsfrågor utifrån 
ett diskrimineringsperspektiv.

Vi har fokuserat på kunskapsinhämtning, 
särskilt om hyresmarknaden, och initierat 
kontakter med olika aktörer på området.

Diskriminering ska inte förekomma  
vid tillhandahållande av hyresbostäder
Utgångspunkten för vårt arbete är att 
bostadsförmedlingssystemen ska utformas 
på ett sätt så att de inte ger utrymme för 
diskriminering, att hyresvärdar kan identifiera 
uthyrningskriterier som riskerar att leda till 
diskriminering och att bostadsbolag inte har 
diskriminerande uthyrningskriterier eller tillämpar 
uthyrningskriterier på ett diskriminerande sätt. 

 

Diskrimineringsperspektiv
Att anlägga ett diskrimineringsperspektiv inom ett visst givet område innebär att ha kunskap om och 
synliggöra samband mellan förhållanden på samhällelig och organisatorisk nivå och diskriminering på 
individnivå. Det kan exempelvis handla om hur diskrimineringen ser ut inom området, i vilka situationer 
den riskerar att uppstå och vilka som vanligtvis drabbas.

När man sedan ska motverka diskriminering måste kunskapen användas i praktiken när man till exempel 
fattar beslut eller utformar regler, rutiner och arbetssätt.

Att bidra till att ansvariga aktörer inom ett visst område utvecklar ett sådant diskrimineringsperspektiv  
i sin verksamhet är en viktig del i DO:s arbete för förändring.
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De områden vi särskilt riktar in vårt arbete på är

 •  brist på transparens och förutsägbarhet i 
bostadsförmedlingssystemen

 •  att det hos hyresvärdar förekommer

 −  uthyrningspolicyer och uthyrningskriterier 
som kan vara diskriminerande eller som kan 
leda till diskriminering

 −  tillämpning av uthyrningspolicyer eller 
uthyrningskriterier på ett diskriminerande 
sätt.

ÖKAD OCH FÖRDJUPAD KUNSKAP
Vi behöver fördjupa vår kunskap om hur 
hyresmarknaden fungerar och hur diskriminering 
uppstår. Under året har vi därför fortsatt att 
hämta in kunskap på olika sätt. 

I början av året gjorde vi en sammanställning 
och en analys av anmälningar om diskriminering 
som rörde bostad som kommit in till DO under 
2017. Vi har sedan fortsatt att kontinuerligt 
ställa samman och analysera inkomna 
anmälningar. Vi har även börjat undersöka 
vilka uthyrningskriterier som förekommer hos 
bostadsbolag och hyresvärdar och som är eller 
skulle kunna vara diskriminerande. 

För att få mer kunskap har vi också lämnat 
i uppdrag till Institutet för bostads- och 
urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet 
att ta fram två kunskapssammanställningar, dels 
om bostadsförmedlingssystemen, dels om den 
historiska utvecklingen på bostadsmarknaden.  

Under hösten deltog vi i den internationella 
konferensen ”Fair renting – fair living” i Berlin. 
Utöver att vi själva medverkade, tog vi del av 
andra länders erfarenheter av att motverka 
diskriminering på hyresmarknaden. 

KONTAKTER MED OLIKA AKTÖRER
Under året har vi också haft kontakt med 
olika aktörer som på olika sätt verkar på eller i 
förhållande till hyresmarknaden. Syftet i detta 
skede av arbetet har varit att få kunskap, att 
etablera DO som aktör på området, men också att 
lyfta fram ett diskrimineringsperspektiv.

UPPMÄRKSAMMAT UTREDNING PÅ 
DISKRIMINERINGSFRÅGORNA
Vi begärde att få yttra oss över betänkandet 
”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”, 
som rör svaga gruppers tillgång till bostad. 
Vi konstaterade i vårt yttrande att det var 
beklagligt att utredningen helt saknar ett 
diskrimineringsperspektiv och förde fram 
att perspektivet måste säkras i den fortsatta 
beredningen av förslaget.

FÖRBERETT UTBILDNINGSINSATSER  
FÖR HYRESVÄRDAR
Under året har vi också tagit de första stegen för 
att ta fram en e-utbildning för hyresvärdar. Det 
har handlat om att upphandla en leverantör samt 
att börja ta fram innehåll utifrån den kunskap vi 
hittills tagit fram.
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Lagens möjlighet att säkra likabehandling 
vid försäljning av bostäder
Vi har slutfört den rättsutredning, i vilken 
vi undersökt om skyddet mot diskriminering 
vid försäljning på bostadsrätts- och 
egnahemsmarknaden behöver kompletteras i 
något avseende. Utredningen genomfördes delvis 
inom ramen för ett regeringsuppdrag33. 

Vår slutsats är att diskrimineringslagen 
tillsammans med andra lagar inom området 
(till exempel bostadsrättslagen och 
fastighetsmäklarlagen) omfattar de flesta 
situationer som uppstår vid försäljning 
av bostäder. Skyddet bedömdes alltså som 
tillräckligt. Vi kunde inte heller identifiera några 
särskilda tolkningssvårigheter.

Bedömning av insatserna inom 
inriktningsområde bostad 
Arbetet har under året främst inneburit att 
vi på olika sätt ökat och fördjupat kunskapen 
om bostadsmarknaden och diskriminering 
inom området. Vi har också påbörjat ett 
påverkansarbete och att etablera ett 

diskrimineringsperspektiv på problemen inom 
samhällsområdet bostad. Kontakter har initierats 
med nyckelaktörer inom området och företrädare 
för det civila samhället. 

När det gäller skyddet mot diskriminering 
kan DO konstatera att lagstiftningen täcker de 
flesta situationer som kan uppstå vid försäljning 
av bostäder. Lagstiftningen innehåller inte 
heller några särskilda tolkningssvårigheter. Det 
innebär att det i nuläget inte finns något behov 
av att skriva till regeringen om lagändringar eller 
att driva ärenden i domstol för att få till stånd 
vägledande praxis. 

Sammantaget har åtgärderna lagt grunden för 
kommande års förändringsarbete för att motverka 
diskriminering på området. 

Tabell 5. Kostnader för inriktningsområde bostad (tkr) 

Kostnader per problemområde 
inom inriktning bostad

2018 2017

Diskriminering vid 
tillhandahållande av 
hyresbostäder34

3 138 2 160

Bristande likabehandling i samband 
med försäljning av bostäder

60 106

Summa 3 198 2 266

33   Ku2017/01798/DISK.
34   Sedan den 9 januari 2018 ingår det tidigare problemområdet ”Bristande transparens i bostadsförmedlingssystem” i delområdet ”Diskriminering 

vid tillhandahållande av hyresbostäder” som tidigare kallades ”Nyckelaktörer ska inte tillämpa uthyrningspolicyer och/eller urvalskriterier på ett 
diskriminerande sätt”, se LED 2017/522 handling 2.
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Inriktningsområde socialtjänst
DO:s långsiktiga arbete inom inriktningsområdet 
socialtjänst riktar in sig på tre problemområden. 

 • Det första området syftar till att synliggöra 
och bidra till att förändra förhållanden inom 
socialtjänsten som kan leda till diskriminering 
på individnivå. Det rör sig om skillnader i 
insatser och behandling av barn och unga 
som kan utgöra diskriminering när det gäller 
skillnader mellan flickor och pojkars möjlighet 
till vård, skillnaden i tillgång till olika frivilliga 
insatser och skillnader i ensamkommande 
barns tillgång till rättigheter som kommuner 
ansvarar för.

 • Det andra området omfattar samordnade 
insatser som syftar till att bidra till ett läge 
där arbetssätt och beslutsfattande inom 
socialtjänsten konsekvent bygger på individuell 
prövning och bedömning. 

 • Det tredje området är inriktat på att 
bidra till rättsutvecklingen vad avser 
diskrimineringsskyddets omfattning när det 
gäller privata utförare inom socialtjänsten.

Göra skillnader i insatser  
för barn och unga synliga
Fler pojkar än flickor får vård enligt lagen om 
särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU. 
Barn och unga har också varierande tillgång till 
olika frivilliga insatser. Det finns även skillnader 
när det gäller ensamkommande barns tillgång 
till sina rättigheter jämfört med andra barn i 
liknande situationer. 

Som ett första steg undersöker DO om 
skillnaderna inom dessa områden har ett samband 
med diskriminering eller inte. Därför har vi 
under året börja sammanställa befintlig kunskap 
från till exempel forskning, andra myndigheter, 
civilsamhället samt anmälningar till DO.

Handläggning och beslutsfattande  
ska bygga på individuell prövning  
och bedömning
Om socialtjänstens arbetssätt inte bygger på 
individuell prövning och bedömning kan det leda 
till diskriminering eller risker för diskriminering. 
Det gäller till exempel när socialtjänsten utreder 

föräldraförmåga och placering i familjehem samt  
i vårdnads- och umgängesutredningar. 

Under året har vi fortsatt arbetet för att 
långsiktigt och hållbart motverka diskriminering 
som tar sikte på att: 

 •  stärka myndigheter som utövar tillsyn över 
socialtjänsten med kunskap om samband 
mellan bristen på individuell prövning och 
diskriminering

 •  stärka arbetet på kommunal nivå att förebygga 
och motverka diskriminering samt åtgärda 
brister i stödmaterial hos relevanta aktörer.

DO har konstaterat att det i hög utsträckning 
saknas ett diskrimineringsperspektiv inom 
socialtjänsten på den egna verksamheten. 
Kännedomen om diskrimineringsfrågor är 
låg och kunskap saknas många gånger om att 
diskrimineringslagen omfattar socialtjänsten. 
Medvetenheten är också låg om att 
diskriminering överhuvudtaget kan förekomma 
inom området och vad det då kan handla om. DO 
uppfattas inte heller som en etablerad aktör på 
området. 

DO har i detta skede av arbetet 
under 2018 verkat för att såväl få in 
diskrimineringsperspektivet som att etablera 
DO som aktör på socialtjänstområdet. Det 
är nödvändigt för att vi sedan ska kunna ta 
vidare steg i förändringsarbetet, som syftar till 
att motverka diskriminering eller risker för 
diskriminering inom socialtjänsten.

KONTAKT MED CENTRALA AKTÖRER  
PÅ NATIONELL NIVÅ
Vi har identifierat centrala aktörer på nationell 
nivå inom socialtjänsten och tagit kontakt 
med dem. Syftet har varit dels att fördjupa 
våra kunskaper om socialtjänstens verksamhet, 
dels att sprida kunskaper om DO:s arbete och 
diskriminering och på så sätt börja få in ett 
diskrimineringsperspektiv och etablera DO som 
en aktör på området.

Vi har upprättat kontakter med Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), men också med 
Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd (MFoF) samt Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Vi har även 
träffat till exempel Akademikerförbundet SSR, 
som bland annat organiserar socialsekreterare.
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INLETT ARBETE PÅ LOKAL NIVÅ
Genom bland annat SKL:s socialchefsnätverk 
har vi sökt kontakt med kommuner för vidare 
fördjupat arbete på lokal nivå med ett antal 
pilotkommuner.

KONTAKTER MED CIVILSAMHÄLLET
Vi har i vår löpande verksamhet under året haft 
kontakter med civilsamhället, bland annat med 
antidiskrimineringsbyråerna. 

KONFERENSER OCH MEDVERKAN 
Under året har vi deltagit i många konferenser 
och seminarier, till exempel Socialchefsdagarna 
och Socionomdagarna. Syftet har bland annat 
varit att öka våra kunskaper om aktörerna som 
verkar inom socialtjänsten och att sprida kunskap 
om vårt arbete och om diskrimineringsfrågorna 
på området.

För det senare syftet har vi också medverkat 
i olika sammanhang, till exempel genom 
att intervjuas i Akademikerförbundet SSR:s 
”Socialtjänstpodden” och genom att hålla föredrag 
för socialtjänstchefer i Gävleborgs län.

Privata utförares ansvar  
inom socialtjänsten
DO har under året avslutat en utredning som rör 
privata utförare inom socialtjänsten och hur långt 
diskrimineringslagen sträcker sig. Utredningen 
gäller utförare som har koppling till området 
barn, unga och familj.

Utredningen visar att det finns oklarheter kring 
diskrimineringsskyddets räckvidd när det gäller 
vissa av utförarna. DO kunde också konstatera att 
vi behövde mer kunskap för att kunna dra mer 
precisa slutsatser. Under hösten inleddes därför 
ett arbete med att ge ett uppdrag till en forskare 
för att ytterligare belysa problemställningen. 

Som en följd av utredningens slutsatser har 
DO påbörjat ett arbete med att ta fram en 
handledning. Syftet med den är att säkerställa 
att rätt tillsynsobjekt identifieras när vi inleder 
tillsyn vid påstådda missförhållanden som rör 
privata aktörer inom socialtjänsten. 
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Bedömning av insatserna inom 
inriktningsområde socialtjänst
Sammantaget har vi efter året en betydligt 
djupare kunskap om diskriminering inom 
socialtjänstområdet. Arbetet med att komma 
till rätta med de problemområden inom 
socialtjänstområdet som DO identifierat är dock 
ett långsiktigt arbete.

Vad gäller de båda första problemområdena 
har vi – genom att som planerat verka för att få 
in ett diskrimineringsperspektiv och etablera 
DO som aktör – tagit viktiga steg i ett sådant 
förändringsarbete. Stora delar ligger dock 
fortfarande framför oss. 

Vad gäller det tredje problemområdet har 
utredningen som genomförts varit central för 
att konstatera att det, beroende på vem som är 
utförare, finns oklarheter kring hur långt det 
diskrimineringsrättsliga skyddet sträcker sig inom 
socialtjänsten. Därför uppdrar vi åt en forskare att 
fortsatt utreda frågan. 

Tabell 6. Kostnader för inriktningsområde  
socialtjänst (tkr)

Kostnader per problemområde 
inom inriktning socialtjänst

2018 2017

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

65 609

Insatser mot diskriminering i arbetssätt 
vid handläggning och beslutsfattande

2 344 782

Bidra till rättsutveckling 60 636

Summa 2 469 2 027

 
Andra insatser inom socialtjänstområdet
Utöver det arbete DO bedriver inom 
inriktningsområdet socialtjänst och som siktar 
in sig på specifika problemområden som leder 
till diskriminering har DO också genomfört 
en rad insatser som på annat sätt syftar till att 
motverka diskriminering inom samhällsområdet 
socialtjänst.

TILLSYN OCH PROCESSFÖRING  
SOM RÖR SOCIALTJÄNSTEN

INTE ÅLDERSDISKRIMINERING  
I KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN
Ett äldre par – som haft sitt barnbarn boende 
hos sig tillfälligt – uppgav till DO att de utsatts 
för åldersdiskriminering av socialtjänsten i 
sin hemkommun. Diskrimineringen skulle ha 
skett genom att kommunen uteslutit paret som 
stadigvarande familjehem för barnbarnet med 
hänvisning till deras kronologiska ålder. 

DO inledde tillsyn och efter att ha utrett saken 
kom DO fram till att kommunen inte överträtt 
förbudet mot diskriminering i förhållande 
till paret. DO bedömde att det stod klart att 
socialtjänsten haft ett berättigat syfte när de 
utifrån barnets bästa vägt in parets ålder i sin 
bedömning. Av vikt för DO:s ställningstagande 
var att åldern i sig inte varit avgörande, utan 
endast en av flera faktorer i socialtjänstens 
bedömning. 

INTE DISKRIMINERING ATT NEKA KVINNA FÖRÄLDRASKAP
Malmö tingsrätt ogillade DO:s talan i ett 
mål som innehöll flera principiella frågor 
om diskriminering som kan komma i fråga 
genom en kommuns tillämpning av eventuellt 
diskriminerande lagregler. 

Målet handlade om ett samkönat gift par 
som fick barn efter att ha gått igenom assisterad 
befruktning utomlands. Deras hemkommun 
beslutade att i enlighet med gällande lag inte 
fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan 
eftersom befruktningen skett utomlands. 
Enligt de lagar som gällde då skulle make i ett 
heterosexuellt par ha fastställts som förälder i 
samma situation. 

I sin dom konstaterar Malmö tingsrätt 
visserligen att det samkönade paret har 
missgynnats i förhållande till ett heterosexuellt 
par, men tingsrätten bedömer samtidigt att 
missgynnandet har saknat samband med sexuell 
läggning. Domen har i skrivande stund inte vunnit 
laga kraft eftersom den har överklagats av DO.  
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Andra uppdrag och insatser

Diskriminering inom 
utbildningsområdet
Liksom inom våra inriktningsområden är bristen 
på kunskap ett hinder i arbetet med att motverka 
diskriminering inom utbildningsområdet. 
Det handlar om kunskap om diskriminering, 
vad den kan bero på och hur den kan yttra sig.  
Denna kunskap brister såväl hos skolhuvudmän, 
skolpersonal, elever som föräldrar. Ytterligare ett 
hinder är skolhuvudmäns bristande kunskaper om 
hur de kan arbeta med aktiva åtgärder. 

En åtgärdsplan med oviss framtid
För närvarande är det inte klart hur DO:s arbete 
när det gäller skollagsreglerad verksamhet kommer 
vara utformat i framtiden. En utredning har i 
uppdrag att bland annat analysera hur tillsynen 
över bestämmelserna i diskrimineringslagen 
när det gäller det skollagsreglerade området 
i sin helhet kan flyttas från DO till Statens 
skolinspektion.35 

Mot bakgrund av det har vi beslutat om en 
åtgärdsplan36 för att säkerställa

 •  att vi även fortsättningsvis kan erbjuda stöd 
och vägledning för skolornas arbete för att 
förebygga diskriminering 

 •  att vi kan föra över vår kunskap till de 
mottagande skolmyndigheterna. 

Flera av aktiviteterna i åtgärdsplanen handlar 
om att på olika sätt ställa samman och sprida 
DO:s samlade kunskaper och erfarenheter inom 
skolområdet, främst till skolmyndigheterna. Här 
redovisar vi de åtgärder i planen som vi genomfört 
under 2018. 

MR-DAGAR OCH FILM MED FOKUS PÅ 
TRAKASSERIER I SKOLA OCH ARBETSLIV
För ett liv fritt från trakasserier – i skola och 
arbete. Det var DO:s fokus och budskap under 
Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 som hade 
temat ”rätten till ett liv fritt från våld”.
Under MR-dagarna anordnade vi två seminarier 
om skolan. Vi hade också en mässmonter. Arbetet 
mot trakasserier och sexuella trakasserier i skolan 
belystes under seminariet #metoo och skolan  
– hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?  
I det medverkade, utöver DO, representanter för 
Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen, 
Skolverket samt Jämställdhetsmyndigheten. 

35   I betänkandet ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87) föreslogs att diskrimineringslagens regler om skollagsreglerad verksamhet ska 
flyttas över till skollagen.  Förslaget har ännu inte genomförts, och i juli 2018 remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss, ”Stärkt 
skydd mot diskriminering i skolan”, som bland annat innehöll förslaget att tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder 
mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet flyttas från DO till Statens skolinspektion. En utredning har därefter fått i uppdrag att bland 
annat analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas från 
DO till Statens skolinspektion (Dir. 2018:99 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen, 30 augusti 2081).

36  LED 2018/98.
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Ett så kallat miniseminarium om skolan hade 
fokus på att ge kunskap till enskilda elever som 
riskerar att drabbas av trakasserier.

I mässmontern visade vi bland annat vår nya 
film ”Sexuella trakasserier i skolan”. Filmen har 
haft en stor spridning och hamnat bland DO:s 
fem mest visade filmer trots att den publicerades 
sent på året. 

Från den 14 november fram till årsskiftet 
visades filmen drygt 2 700 gånger. 

Bild från DO:s film ”Sexuella trakasserier i skolan”.

VI UTVECKLAR VÄGLEDANDE KUNSKAP  
FRÅN VÅRA ERFARENHETER MED TILLSYN 
Utbildningsanordnare har en skyldighet att 
utreda och åtgärda påstådda trakasserier och 
sexuella trakasserier. Under 2018 har vi påbörjat 
en sammanställning och analys av den tillsyn 
vi genomfört av skolornas utrednings- och 
åtgärdsskyldighet under perioden 1 september 
2016 till 27 september 201837. Vi har bland 
annat sökt svar på vilka som är de vanligaste 
bristerna, hur skolhuvudmän kan undvika vanliga 
fallgropar och om vi kan se några andra mönster 
i underlagen. Analysen kommer att färdigställas 
under början av 2019. 

I nästan hälften av de fall där DO konstaterat 
brister har skolan brustit både vad gäller 
utredningsskyldigheten och åtgärdsskyldigheten. 

Det indikerar att det kan finnas ett samband 
mellan en tillräcklig utredning och möjligheten 
att vidta tillräckliga och relevanta åtgärder. Men 
för att visa på ett faktiskt samband behöver en 
djupare analys göras.

Genomgången visar även att följande tre 
nyckelfaktorer behöver finnas på plats för att 
utbildningsanordnare ska ha möjlighet att leva 
upp till de krav som ställs i diskrimineringslagen:

1.  Kunskap och förmåga för att på ett korrekt 
sätt identifiera och definiera händelser. 

2. Känna till lagstiftningen och sina skyldigheter. 

3. Arbeta förebyggande med aktiva åtgärder.  

Sammanställningen är en del i DO:s åtgärdsplan 
för skolan och har tagits fram i syfte att erbjuda 
stöd och vägledning för skolornas arbete för 
att förebygga diskriminering. Vi har använt 
och kommer fortsatt använda kunskapen för 
att utveckla information och stöd till skolan, 
till exempel i vårt vägledande material på 
webbplatsen.

Nätverk för högskolan
Under året har vi fortsatt vårt arbete med att 
utveckla och sprida kunskap i myndigheters 
nätverk för högskolan som samlar 
likabehandlingssamordnare vid universitet och 
högskolor. Nätverket har fokuserat på sexuella 
trakasserier, universell design samt utrednings- 
och åtgärdsskyldigheten i diskrimineringslagen.

Tillsyn och processföring  
inom utbildningsområdet
Under 2018 har DO initierat 42 nya 
tillsynsärenden och fattat 37 tillsynsbeslut. Det är 
en minskning jämfört med 2017. Det beror bland 
annat på att DO fram till 2016 hade skolan som 
ett prioriterat område vilket medförde ett stort 
antal tillsynsärenden som även påverkade 2017 års 
tillsyn. Därefter har alltså antalet tillsynsinsatser 
på utbildningsområdet sjunkit till förmån 
för andra frågor till exempel allmän tillsyn38 i 
arbetslivet. Här redogör vi för ett tillsynsärende av 
särskilt intresse.

37  LED 2018/98.
38  DO skiljer på allmän tillsyn, som sker som en del i en större tillsynsinsats mot flera tillsynsobjekt, och särskild tillsyn av ett  

enskilt tillsynsobjekt, som sker med anledning av särskilda uppgifter om missförhållanden (till exempel en anmälan).
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Tabell 7. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärenden som rör utbildningsområdet

Särskild tillsyn utbildning 2018 2017

Inledda granskningar 42 62

Beslutade 37 86

PLACERING AV ELEV I UNDERVISNING  
I SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK
DO inledde en tillsyn efter en anmälan om 
att en utbildningsanordnare beslutat att 
placera en elev i undervisning av svenska 
som andraspråk, utan individuell prövning. 
Utbildningsanordnaren grundade enbart sitt 
beslut på att elevens vårdnadshavare anmält 
eleven till modersmålsundervisning. DO bedömde 
att syftet med placeringen var godtagbart, men 
att placering utan individuell prövning varken 
utgjorde en lämplig eller nödvändig åtgärd samt 
att kommunen därmed överträtt förbudet mot 
indirekt diskriminering som har samband med 
etnisk tillhörighet.39 

PROCESSFÖRING INOM UTBILDNINGSOMRÅDET
Under 2018 har DO ansökt om stämning i ett 
ärende inom utbildningsområdet. Därutöver 
har hovrätten meddelat dom i ett ärende som 
överklagades av DO 2017.

UNIVERSITETSSALAR UTAN TELESLINGA
DO har ansökt om stämning mot staten genom 
Justitiekanslern i Stockholms tingsrätt. Enligt 
DO har ett statligt universitet underlåtit att 
genomföra skäliga åtgärder för att en student 
med hörselnedsättning skulle kunna ta del 
av undervisningen. Bristerna har enligt DO i 
huvudsak bestått i att universitetet har förlagt 
föreläsningar i salar utan teleslinga och att 
föreläsarna vid flera tillfällen inte har använt 
tillgängliga mikrofoner. DO har begärt att staten 
ska betala 45 000 kr till studenten.40

Om DO får framgång i målet bedöms det 
ha betydelse för det sätt som universitet och 
högskolor förhåller sig till teknisk utrusning för 
tillgänglighet.

HOVRÄTTEN HÖJDE DISKRIMINERINGSERSÄTTNING  
FÖR BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET 
Göta hovrätt har dömt en kommun att 
betala 75 000 kr till en elev som använder 
rullstol. Grunden för ersättningsanspråket 
var att kommunen inte åtgärdat bristfälliga 
rullstolsramper på elevens skola. Bristerna bestod 
bland annat i att rampernas lutning var för brant 
och att några av ramperna saknade skyddsräcken. 
Tingsrätten hade dömt kommunen att betala 
30 000 kr i diskrimineringsersättning.

I hovrätten medgav kommunen dock att 
betala 75 000 kr i diskrimineringsersättning till 
eleven. Hovrätten ändrade därför tingsrättens 
domslut i fråga om diskrimineringsersättningens 
storlek.41 Målet var det första mål i Sverige om 
kommuners ansvar för underlåtenhet att vidta 
fysiska tillgänglighetsåtgärder. Kommunen hade 
främst anfört ekonomiska argument för att man 
inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna. I det ljuset 
bedöms beloppshöjningen som viktig för att i 
någon mån öka benägenheten att följa lagen.42

Tillsyn och processföring 
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 lagen. 

Vi skiljer på allmän tillsyn, som sker som en  
del i en större tillsynsinsats mot flera 
tillsynsobjekt, och särskild tillsyn av ett enskilt 
tillsynsobjekt, som sker med anledning av 
särskilda uppgifter om missförhållanden som 
kommit in till DO (till exempel via en anmälan).

Under året har vi fortsatt att utveckla vår 
tillsynsverksamhet. Nya sätt att arbeta, nya 
regler och den nya förvaltningslagen har krävt 
en nödvändig utveckling av våra tillsynsmetoder, 
såväl vad gäller utförandet av själva tillsynen 
som utformningen av tillsynsbeslut. Trots ett 
intensivt utvecklingsarbete har DO meddelat 
fler tillsynsbeslut som gäller arbetsgivares aktiva 
åtgärder än tidigare.

39   GRA 2017/49.
40  PRO 2018/7.
41  ANM 2016/940.
42  ANM 2016/940.
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Utvecklingsarbetet och den riktade tillsynen 
(allmän tillsyn) inom inriktningsområdet 
arbetsliv, innebar dock att färre uppgifter om 
enskilda överträdelser kunde utredas, vilket 
också syns i det minskade antalet särskilda 
tillsynsinsatser under 2018.

Under 2018 har vi initierat totalt 509 
tillsynsärenden och fattat beslut i totalt 650 
tillsynsärenden (som gäller både allmän och 
särskild tillsyn).43

Ett urval av beslut 
Vi beskriver några enskilda beslut som gäller 
särskild tillsyn inom arbetsliv, socialtjänst och 
utbildning under respektive samhällsområde (för 
arbetsliv se sidan sidorna 23–25, för socialtjänst 
se sidan 30 och för utbildning se sidan 33). 
Här redovisar vi fyra tillsynsbeslut inom andra 
samhällsområden som är av särskilt intresse.

KUND MED ASSISTANSHUND I KÖPCENTRUM 
DO har genomfört en tillsyn efter en anmälan 
om upplevd diskriminering i ett köpcentrum, där 
en kund med assistanshund hade avvisats från 
köpcentrets allmänna ytor. DO bedömde att den 
situation som hade uppstått inte omfattades av 
något av diskrimineringslagens förbud.44 

TILLGÄNGLIG KOMMUNIKATION  
FRÅN OFFENTLIG VERKSAMHET 
DO har granskat om en kommun vidtagit skäliga 
tillgänglighetsåtgärder för en brukare som 
hade behov av att få information uppläst. DO 
konstaterade att en uppläsning av kommunens 
beslut för brukaren var en skälig åtgärd. Genom 
att inte läsa upp besluten hade kommunen enligt 
DO överträtt förbudet mot diskriminering i form 
av bristande tillgänglighet.45 

100-ÅRING FICK INTE ANVÄNDA BANKTJÄNST
DO granskade även en bank som begränsade 
tillgängliga betalsätt för kunder över 100 år. 
Begränsningen berodde på ett banksystem där 
en åldersgräns var satt på vissa betaltjänster 
för att undvika att minderåriga skulle kunna 
använda tjänsten. DO bedömde att bankens 
system hade ett berättigat syfte, men att den 
inbyggda åldersgränsen varken var en lämplig 
eller nödvändig åtgärd. DO konstaterade därför 
att banken hade utsatt en 100-årig kund för 
diskriminering.46

MARKNADSFÖRING SOM UTESLÖT 
DO inledde en tillsyn beträffande den så kallade 
Statement-festivalen mot bakgrund av uppgifter 
om att festivalen skulle vara ”mansfri”, det vill 

Tabell 8. Totalt inledda allmänna och särskilda tillsynsärenden*

Tillsynsärenden46 2018 2017

Inledda och avslutade Inledda Beslutade Inledda Beslutade

Arbetsliv – allmän tillsyn 393 518 345 6

Arbetsliv – särskild tillsyn 51 63 75 74

Utbildning – särskild tillsyn 42 37 62 86

Andra samhällsområden – särskild 23 32 44 37

Totalt 509 650 526 203**
 
* Tabellen anger det totala antalet tillsynsinsatser under året och inkluderar även ärenden som  
redovisats tidigare under arbetsliv och utbildning (se sidorna 15, 23 och 33).

** Skiljer sig från ÅR 2017 med anledning av ett felregistrerat ärende.

43   Detta inkluderar tillsynsinsatser och ärenden som redovisats tidigare under arbetsliv, socialtjänst och utbildning.
44   GRA 2017/58.
45   GRA 2017/68.
46   TIL 2018/22.
47  Statistiken är inte uppdelad på kön. Uppgifter som leder till att vi initierar en så kallad särskild tillsyn kommer ofta via anmälningar eller media. 

I uppgifterna framgår inte alltid anmälarens kön (eller könsidentitet). Vi kan inte heller kräva att en anmälare anger kön. Det finns inte alltid en 
utpekad person som har upplevt sig diskriminerad. Uppgifterna kan istället handla om till exempel ett arbetssätt eller en rutin som kan leda till 
diskriminering (se till exempel tillsynsinsatser som vi beskriver på sidan 24).



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   35

säga att alla cis-män skulle vara exkluderade 
från festivalen. Under utredningen har det 
framkommit att det vid festivalens genomförande 
inte gjordes någon åtskillnad mellan besökare 
grundad på kön. Däremot fann DO i enlighet 
med praxis från EU-domstolen att det hade skett 
en annan typ av överträdelse. Föreningen bakom 
festivalen hade bland annat på sin webbplats och 
genom olika uttalanden sagt att festivalen skulle 
vara ”mansfri”. Dessa uppgifter var ägnade att 
avskräcka personer att delta på grund av deras 
kön, något som DO bedömde inte var tillåtet.48 

Processföring
Under året har även DO ansökt om stämning 
i totalt fyra ärenden. Det har meddelats totalt 
sju domar i mål som DO har drivit. För ärenden 
som rör arbetsliv, socialtjänst och utbildning 
se under respektive område (sidorna 23–25, 30 
och 33). Här redogör vi för ärenden inom andra 
samhällsområden.

Tabell 9. Processföring med mera

Typ Antal (totalt)*

Domar 7

Stämningsansökningar 4

Beslut att träda in som part 5
 
* Tabellen anger totalt antal under året vilket inkluderar de ärenden som 
redan finns redovisade i statistiken under inriktningsområdena arbetsliv  
och socialtjänst.

HD BEGÄR FÖRHANDSAVGÖRANDE  
FRÅN EU-DOMSTOLEN
2017 väckte DO talan mot ett flygbolag i ett 
ärende som handlade om att en passagerare hade 
utsatts för en extra säkerhetskontroll i samband 
med en flygresa. DO gör gällande att flygbolagets 
beslut grundades på mannens utseende, och att 
det därför är fråga om diskriminering som har 
samband med etnisk tillhörighet.

Flygbolaget medgav att betala de 10 000 kr som 
DO hade begärt för mannens räkning, men var 
samtidigt tydligt med att man inte hade gjort sig 
skyldig till diskriminering. Domstolen meddelade 
trots det dom, eftersom bolaget gick med på att 
betala den begärda ersättningen. DO överklagade 

till hovrätten med hänvisning till att mannen 
har rätt till en rättslig prövning av om han har 
blivit diskriminerad eller inte. DO menade 
också att om bolagets sätt att agera tilläts av 
domstolarna skulle diskrimineringsersättningens 
verkan som sanktion undergrävas i strid med 
EU-rätten. Hovrätten gick på tingsrättens linje 
och avslog överklagandet. DO klagade då till 
Högsta domstolen (HD) och begärde att HD 
skulle inhämta ett så kallat förhandsavgörande 
från EU-domstolen. HD har meddelat 
prövningstillstånd och beslutat att begära ett 
förhandsavgörande. Den fråga HD har ställt 
gäller något förenklat om EU-rättens krav på 
effektiva sanktioner vid diskriminering, tolkad 
i ljuset av rätten till ett effektivt rättsmedel, 
innebär att enskilda som anser sig ha drabbats av 
diskriminering ska kunna få till stånd en prövning 
i den frågan.

DO bedömer att frågeställningen har mycket 
stor betydelse för att skyddet mot diskriminering 
ska vara effektivt i Sverige och EU.49

DOM OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN
Tingsrätten har dömt staten genom 
Försäkringskassan att betala 20 000 kr till en 
kvinna för att ha diskriminerat kvinnan i form av 
bristande tillgänglighet. Kvinnan som är synskadad 
kunde inte använda Försäkringskassans webbtjänst 
för att ansöka om föräldrapenning. Webbtjänsten 
gick inte att använda om man använde skärmläsare, 
ett verktyg som läser av informationen på en 
datorskärm och sedan presenterar den i form av 
exempelvis syntetiskt tal. 

Tingsrätten konstaterar i domen att 
Försäkringskassan inte hade vidtagit de skäliga 
åtgärder som lagen föreskriver under den period 
som kvinnan försökte nyttja webbtjänsten 
utan i stället prioriterat andra projekt. Därför 
anser domstolen att Försäkringskassan inte 
har genomfört de åtgärder som kan krävas 
av en stor statlig myndighet. Både DO och 
Försäkringskassan har överklagat domen.50  
Målet är ett av de pilotmål som DO driver  
rörande olika former av bristande tillgänglighet. 

48   TIL 2018/63.
49   ANM/ 2017/1260.
50   ANM 2016/1554.
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Bedömning av DO:s tillsyn under 2018
DO har under året meddelat fler tillsynsbeslut 
än någonsin tidigare. Den riktade tillsynen inom 
inriktningsområde arbetsliv innebar dock att 
färre uppgifter om enskilda överträdelser kunde 
utredas, vilket i sin tur har påverkar antalet 
ärenden där DO beslutat att väcka talan. Sådana 
beslut har därför fattats i betydligt färre ärenden 
i år jämfört med tidigare år. Samtidigt har DO:s 
processföring under året bidragit med flera viktiga 
avgöranden för diskrimineringsskyddet.

Mest uppmärksammad är kanske domen i 
målet om handskakning som klargör rättsläget 
i en omdiskuterad fråga av stor vikt för många. 
På samma sätt förhåller det sig med den dom 
som rör uteslutning av många personer med 
funktionsnedsättning från vissa deltidsarbeten 
i bemanningsbranschen. Båda de domarna 
redovisas under inriktningsområdet arbetsliv51.

DO har också under året haft framgång i två 
av de pilotmål som rör bristande tillgänglighet. 
Mest intressant är kanske avgörandet som rör 
Försäkringskassans webbplats. Om det avgörandet 
står sig kan det få stor betydelse för synen på 
tillgänglighet i samband med utveckling av 
digitala tjänster. I ett annat mål som drivs i 
Högsta domstolen har domstolen beslutat att 
inhämta ett så kallat förhandsavgörande från 
EU-domstolen i en fråga som gäller effektiviteten 
av sanktionsordningen i ljuset av enskildas 
grundläggande rätt till ett effektivt rättsskydd. 
Den fråga EU-domstolen har att besvara är viktig 
för alla som drabbas av diskriminering. Vi har 
därför redovisat beslutet i årsredovisningen.52

Våra internationella samarbeten 
DO beslutade 2018 om en uppdaterad vägledning 
för DO:s internationella arbete. Den slår fast 
att 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 europeiska samarbetet
DO ingår i flera internationella nätverk. 
I första hand prioriterar vi arbetet i de 
europeiska likabehandlingsmyndigheternas 
samarbetsorganisation, Equinet (The European 
Network of Equality Bodies), och i dess 
arbetsgrupper. Under 2018 bidrog vi aktivt i 
arbetet med en ny strategisk plan för Equinet 
2019–2022 samt flera av Equinets rapporter, 
bland annat ”Faith in Equality: Religion and 
belief in Europe”. Under 2018 publicerades också 
handboken om strategisk processföring som 
DO medverkat i att utarbeta53. DO har även 
representerat Equinet vid konferensen ”Building 
Social Europe”, anordnad av nätverket Social 
Platform och den portugisiska regeringen. 

I det europeiska samarbetet har vi fortsatt 
att lyfta dels behovet av skärpt tillsyn, dels 
behovet av effektiva och avskräckande 
sanktioner. Dessa frågor finns också med i 
EU-kommissionens nya rekommendation om 
standarder för likabehandlingsmyndigheter54. 
Rekommendationen bygger i sin tur både på 
Equinets och ECRI:s rekommendationer om 
likabehandlingsmyndigheters oberoende, mandat 
och organisation, två dokument som DO deltog 
aktivt i att ta fram55.

Jämställdhetsmyndigheten har övertagit 
rollen som ordinarie ledamot i Europeiska 
kommissionens rådgivande kommitté för 

51   Se avsnitt ”Tillsyn av enskilda arbetsgivare” sidan 23.
52   Se avsnitt ”HD begär förhandsavgörande från EU-domstolen” sidan 35.
53   Strategic Litigation Handbook, Equinet maj 2018.
54   Commission Recommendation of 22.6.2018 on standards for equality bodies, C (2018) 3850 final.
55   Developing Standards for Equality Bodies, an Equinet Working Paper samt General policy recommendation No.2 Equality Bodies to combat racism 

and intolerance at national level, European Commission against Racism and Intolerance.
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jämställdhet56 medan DO nu är suppleant.  
Vi har särskilt påtalat vikten av skrivningar om  
icke-diskriminering, intersektionalitet och aktiva 
åtgärder i kommitténs så kallade ”opinioner”,  
en form av skriftliga råd till kommissionen i  
dess jämställdhetsarbete. 

DO är också medlem av det europeiska 
nätverket för nationella institutioner för 
mänskliga rättigheter, ENNHRI (European 
Network of National Human Rights Institutions).

Det nordiska samarbetet
Inom ramen för det nordiska samarbetet deltog 
vi i ett projekt om trakasserier och sexuella 
trakasserier i hotell- och restaurangbranschen 
(se mer under ”Skandinaviskt projekt för att 
motverka trakasserier” sidan 22). En gemensam 
avslutningskonferens anordnades i Oslo 26 
oktober. Vi har också medverkat vid nordiskt-
baltiskt seminarium om #metoo.

Det årliga mötet med företrädare för de 
nordiska likabehandlingsmyndigheterna 
hölls 2018 i Oslo. Vi har även presenterat 
utvecklingen av vår strategiska inriktning och 
verksamhet vid möten med norska Likestillings- 
og diskrimineringsombudet samt den finska 
Diskrimineringsombudsmannen.

Övriga internationella aktiviteter
DO är också medlem av den internationella 
sammanslutningen för nationella institutioner för 
mänskliga rättigheter, GANHRI (Global Alliance 
of National Human Rights Institutions), där 
ENNHRI ingår som ett av fyra regionala nätverk.

Utöver det europeiska och nordiska samarbetet 
har vi tagit emot studiebesök från en rad länder 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom vårt 
område. Vi har också redogjort för vårt arbete i 
enkäter från regionala och internationella organ. 

DO:s medarbetare har även vid ett flertal 
tillfällen under året deltagit i utbildningar som 
anordnas av ERA (Academy of European Law). 
Utbildningarna har handlat om EU-stadgan, 
om EU Gender Equality Law, om EU 
Antidiscrimination Law, om EU Disability Law 

and CRPD (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) samt om Freedom of Religion  
in the Recent Cases of the European Courts.

Det internationella arbetet  
har bidragit positivt
Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att DO genom det internationella arbetet 
medverkat till utvecklingen inom området 
främst genom att bidra till EU-kommissionens 
nya rekommendation om standarder för 
likabehandlingsmyndigheter.

DO svarar på remisser 
DO har under året besvarat 86 remisser med  
svar eller, i några fall, med besked om att vi avstår 
från att lämna synpunkter. Under 2017 lämnade 
myndigheten total 79 remissvar.

Arbetet med att svara på remisser är en viktig 
del av vårt uppdrag. Remissvaren ger oss möjlighet 
att synliggöra diskrimineringsperspektivet och att 
bidra med kunskap inför ställningstaganden i de 
frågor som remisserna berör. Sammantaget utgör 
denna del av verksamheten en betydelsefull del  
av vår strategiska vägledning. 

Under 2018 har vi bland annat yttrat oss 
över ett utkast till lagrådsremiss ”Stärkt skydd 
mot diskriminering i skolan”57. I vårt remissvar 
konstaterade vi att det finns vägande skäl som 
talar för att diskrimineringslagens bestämmelser 
om diskriminering i skollagsreglerad 
verksamhet bör flyttas över till skollagen, och 
att tillsynen bör hanteras av Skolinspektionen. 
Vi framhöll dock att det aktuella förslaget 
(som innebar att Skolinspektionen jämte 
DO skulle få möjlighet att som part föra 
talan om diskrimineringsersättning i mål om 
diskriminering i skollagsreglerad verksamhet) 
riskerade att leda till oklarheter och svårigheter, 
både för enskilda och utbildningsanordnare. Vi 
underströk vidare att förslaget kunde förväntas 
få betydande negativa effekter för den fortsatta 
tillsynen inom det skollagsreglerade området.  
DO avstyrkte därför förslaget i dess helhet. 

56    Advisory Committee of the European Commission on Equal Opportunities for Women and Men.
57   KU2018/01543/RS.
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Automatiserad databehandling 
och algoritmer 
Under hösten startade vi ett arbete för att 
kartlägga och uppskatta risker för diskriminering 
med hjälp av algoritmer, automatiserad 
databehandling och artificiell intelligens. 
Bakgrunden är att automatiserad databehandling, 
olika besluts- och sorteringsstöd med algoritmer, 
robotar och artificiell intelligens utvecklas snabbt 
och kraftfullt inom allt fler samhällsområden. 
Syftet är bland annat att utveckla kunskap om hur 
artificiell intelligens används och utvecklas inom 
de områden som regleras i diskrimineringslagen.

Vår kommunikation – viktig för 
engagemang och förtroende 
För att öka kunskapen om och skapa engagemang 
för våra frågor har vi under 2018 utvecklat vår 
kommunikation i sociala medier och producerat 
fler filmer. Vi har också genomfört flera större 
informationsinsatser. En översyn av DO:s 
varumärke har också gjorts.

KONSEKVENT OCH RELEVANT KOMMUNIKATION
Vi har gjort en översyn av DO:s identitet/
varumärke och tagit fram en varumärkesplattform 
inklusive en ny visuell identitet. 

Bakgrunden är det utvecklingsarbete 
som DO genomfört de senaste åren. Under 
utvecklingsarbetet gjordes 2016 en fördjupad 
uppdragsanalys och en värdegrund fastställdes.  
I början av 2017 beslutade DO om en reviderad 

vision och strategi för myndigheten. Vår reviderade 
varumärkesplattform ska säkerställa att vi 
kommunicerar uppdraget och verksamheten  
på ett konsekvent, relevant och effektivt sätt. 

Arbetet har under 2018 resulterat i en 
varumärkesplattform inklusive ny visuell 
identitet, med omarbetad logotyp och typografi 
samt förändrat färg-, bild och illustrationsmanér, 
som ska implementeras i organisationen 2019. 

VÅR WEBBPLATS DO.SE
Webbplatsen do.se är vår viktigaste 
kommunikationskanal. Under året har vi 
utökat och förbättrat vårt webbinnehåll om 
aktiva åtgärder och om arbetsgivares ansvar att 
förebygga och förhindra sexuella trakasserier och 
repressalier. Sökfunktionen har utvecklats och 
förbättrats. Vi har också utökat och förbättrat vår 
information om bristande tillgänglighet, efter att 
lagändringen trädde i kraft 1 maj 201858. 

TILLGÄNGLIG INFORMATION
Det är viktigt att vår information är tillgänglig 
för alla. Därför arbetar vi ständigt med att 
upprätthålla och förbättra tillgängligheten.  
Under året har vi 

 •  slutfört en omfattande klarspråksgenomgång av 
alla texter med grundläggande information på 
webbplatsen, inklusive anmälningsblanketter 
och vår e-utbildning om lönekartläggning

 • tagit fram nytt innehåll på lättläst svenska

 •  gjort en översyn och uppdaterat information  
på teckenspråk.

Tabell 10. Besök och användarvanor på do.se 2016–2018

DO:s webbplats 2018 2017 2016

Besök 576 336* 547 966 359 293

Nya besökare 79 % 79 % 80 %

Återkommande besökare 21% 21 % 20 %

Använder desktop 55 % 55 % 57%

Använder mobil 38 % 38 % 35 %

Använder surfplatta 6 % 7 % 8% 
 
* Siffrorna för 2017 och 2018 är inte jämförbara då vårt statistikverktyg (Google analytics) uppdaterade beräkningen av mätvärdet Användare. 
Vi bedömer dock att antalet besök på do.se i stort varit detsamma eller att det har skett en viss ökning jämfört med 2017. 

58   Den 1 maj tas ett undantag bort från diskrimineringslagen. Det innebär att förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet nu gäller 
alla företag, oavsett storlek, som erbjuder varor och tjänster till enskilda.
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ÖVERSÄTTNING TILL ELVA SPRÅK

Bild från DO:s film ”Trakasserier på jobbet”.

Vi har översatt och publicerat grundläggande 
information på elva språk utöver svenska på do.se. 
Språken är: arabiska, somaliska, persiska, dari, 
tigrinja, spanska, franska, tyska, polska, finska  
och BKS (bosniska, kroatiska, serbiska).

FILM GER STORT GENOMSLAG
Film engagerar och leder till betydligt fler frågor 
och reaktioner än till exempel endast textbaserad 
information. Alla filmerna vi producerar har 
undertexter och finns även i versioner som  
är syntolkade och teckenspråkstolkade.

Under året har vi producerat och lanserat 
följande 12 filmer om diskriminering:

 •  ”Hur tillgänglig är din arbetsplats?”  
En spelfilm för att öka medvetenheten om 
tillgänglighet för personer med en kognitiv 
funktionsnedsättning.59 

 •  ”Hur tillgänglig är din verksamhet?” En spelfilm 
för att öka medvetenheten om tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning.60

 •  ”Starkare skydd mot bristande tillgänglighet” 
En informationsfilm om lagändringen om 
bristande tillgänglighet som trädde i kraft  
1 maj 2018.

59   Filmen producerades 2017 och lanserades 2018.
60   Filmen producerades 2017 och lanserades 2018.

 •  ”Trakasserier på jobbet” En spelfilm för att 
öka medvetenheten om arbetsgivares ansvar att 
förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

 •  ”Sexuella trakasserier på jobbet” En spelfilm 
för att öka medvetenheten om arbetsgivares 
ansvar att förhindra sexuella trakasserier.

 •  ”Sexuella trakasserier i skolan”  
En spelfilm för att öka medvetenheten om 
utbildningsanordnares ansvar att förhindra 
sexuella trakasserier.

 •  ”Trakasserier på högskolan” En spelfilm för att 
öka medvetenheten om högskolans ansvar att 
förhindra trakasserier.

 •  ”Sveriges största hinderbana” En spelfilm för 
att uppmärksamma verksamheter om bristande 
tillgänglighet som en form av diskriminering. 
Filmen togs fram till en kampanj.

 •  ”Sexuella trakasserier – arbetsgivarens ansvar” 
En spelfilm för att uppmärksamma arbetsgivares 
ansvar att förhindra sexuella trakasserier. Filmen 
togs fram till en kampanj som DO genomfört 
tillsammans med Arbetsmiljöverket. 
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Som ett led i att öka kunskapen om aktiva 
åtgärder har vi publicerat inspelade filmer från 
DO:s konferens ”Inkluderande ledarskap i 
praktiken #hbtq”.61 Vi har också översatt filmer 
om DO till elva språk.

VISNINGAR PÅ YOUTUBEKANALEN
Vi har publicerat 43 nya filmer på vår Youtube-
kanal under 2018. Totalt har vi nu 129 olika filmer 
publicerade på kanalen. Filmvisningarna har ökat 
och en genomsnittlig visning varar i ungefär 90 
sekunder. 

Tabell 11. Filmvisningar på Youtube

Filmvisningar 
på Youtube

2018 2017 2016

Antal filmvisningar 40 000 24 000 -

Antal minuter 
filmerna har visats

58 000 30 000 -

 
SOCIALA MEDIER
Under 2018 har vi lagt mer resurser än tidigare 
år på våra sociala kanaler och också ökat antalet 
följare. Vi publicerar fler inlägg och förutom att 
kommunicera om diskrimineringsfrågor så har vi 
belyst våra frågor genom att knyta an till aktuell 
forskning inom vårt område. Våra inlägg på sociala 
medier har under året visats över en miljon gånger. 

Tabell 12. Antal följare i sociala medier

Följare i  
sociala medier

2018 2017 2016

Facebook 7 600 5 100 3 270

Linkedin 1 630 750 383

Twitter 1 000 519 -*
 
*DO öppnade konto på Twitter i april 2017.

FACEBOOK
Engagemanget bland våra följare på Facebook 
har ökat, till exempel genom fler kommentarer. 
Det inlägg som fick störst spridning handlade om 
Teckenspråkets dag, Det fick 11 600 visningar,  
280 reaktioner62 och 20 kommentarer.

Vi har även använt oss av sponsrade inlägg  
på Facebook.63 Det inlägg som fått flest visningar 
är filmen om lagändringen om bristande 
tillgänglighet som trädde i kraft den 1 maj.  
Det visades 110 000 gånger.

Under 2018 visades våra inlägg på Facebook 
runt 400 000 gånger. Många följare upplever  
det DO gör som positivt.

LINKEDIN
Under 2018 visades våra inlägg på LinkedIn 
cirka 142 000 gånger. Det inlägg som fick störst 
spridning var nyheten om att vi tillsammans med 
Arbetsmiljöverket skulle genomföra särskilda 
insatser för att förebygga och förhindra sexuella 
trakasserier i arbetslivet med anledning av 
#metoo. Det inlägget visades 7 000 gånger och 
fick 80 reaktioner.

Det mest visade sponsrade inlägget är samma 
som på Facebook, det om lagändringen om 
bristande tillgänglighet som trädde i kraft 1 maj. 
Det visades nästan 25 000 gånger och fick drygt  
40 reaktioner.

TWITTER
På Twitter lyfter vi främst nyheter och 
informationsmaterial. Vår mest populära tweet 
var nyheten om vårt seminarium under Europride. 
Det inlägget sponsrades och fick nästan 200 000 
visningar.

61   Se ”Konferensen ’Inkluderande ledarskap i praktiken’” sidan 22.
62   Reaktion på Facebook innebär att någon har reagerat med inlägget till exempel genom att trycka på gilla eller motsvarande.
63   Att sponsra ett inlägg betyder att vi betalar för att inlägget ska visas för fler personer.
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PRESS OCH MEDIA

Bild från DO:s film ”Trakasserier på högskolan”.

Under 2018 har de direkta pressaktiviteterna 
minskat. En bakgrund till detta är inte minst våra 
överväganden när det gäller pressmeddelanden 
kopplade till individärenden. DO har utökat 
tillsynsverksamheten och beslutat att gå 
till domstol i färre ärenden än tidigare år. 
Huvudsakligen skickar vi pressmeddelanden i 
ärenden där DO söker avgörande i domstol. När 
vi gör tillsyn av enskilda verksamheter går vi 
sällan ut med pressmeddelande på grund av etiska 
överväganden för att inte lämna ut verksamheten 
i fråga. Vi har idag istället större fokus på 
nyhetsartiklar på vår webbplats och publiceringar 
i sociala medier. Nyhetsartiklarna bidrar till 
publiceringar i olika medier. Det gäller bland 
annat uppmärksamhet kring våra tillsynsinsatser 
– inte minst i den lokala medierapporteringen.

Tabell 13. Pressaktiviteter

Aktivitet 2018 2017 2016

Skickade pressmeddelanden 9 15 21

Samtal från journalister 300 470 450

Publicerade artiklar om  
DO i media

1 900 3 000 3 600

Andel positiv eller neutral 
rapportering

92% 94% 93%

 
FRÅGOR SOM ENGAGERAR
Bland de händelser som fått mest uppmärksamhet 
under året kan främst nämnas domen mot ett 
tolkföretag i Uppsala. I domen konstaterade 
Arbetsdomstolen (AD) att det var diskriminering 
när arbetsgivaren avbröt en rekrytering när det 
framkommit att den arbetssökande kvinnan 
hälsade på annat sätt än att ta i hand med 
hänvisning till sin religion. Domen innebar också 
att en arbetsgivare kan kräva att en anställd hälsar 
på samma sätt på kvinnor och män, men inte 
att den anställde ska hälsa på ett visst sätt. Men 
många hade missuppfattat domen och trodde 
tvärtom att den innebar att arbetsgivare inte 
kan kräva att en anställd hälsar på samma sätt 
på kvinnor och män. Händelsen har diskuterats 
flitigt på såväl debatt- och insändarsidor som i 
sociala medier och missuppfattningen spred sig 
även till mer traditionella medier.

En annan händelse som har fått stor 
uppmärksamhet är tillsynsbesluten mot 
sju kommuner i Västernorrland. I beslutet 
konstaterar DO att det generellt sett innebär 
en överträdelse av diskrimineringsförbudet 
om en kommun i sin arbetsgivarroll låter 
hemtjänstmottagares välja bort personal med 
utländsk bakgrund.
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I viss mån har de två stora frågorna från 2017,  
åldersdiskriminering och #metoo, fortsatt att  
prägla nyhetsrapporteringen. Åldersdiskriminering 
ligger ännu högt på agendan och DO:s 
pressfunktion har fått ett flertal frågor kopplade 
till ämnet. Dessutom, och inte minst mot slutet 
av året, har ett flertal medier på olika sätt velat 
uppmärksamma vad som hänt i samhället ett år 
efter de omfattande #metoo-uppropen. 

Två debattartiklar har publicerats under 
året. I Svenska Dagbladet den 8 januari skriver 
Agneta Broberg artikeln ”Arbetsgivare för dåliga 
på att stoppa diskriminering” (se även avsnitt 
”Informationsinsatser om aktiva åtgärder” sidan 
18) och den 20 september skriver Agneta Broberg 
i Dagens Samhälle om diskrimineringslagens 
repressalieförbud (se även avsnitt ”Viktigt att öka 
kunskap om repressalieförbudet” sidan 17).

MEDIETRÄNING
DO har under året genomfört 
medieträningsutbildning för cirka 25 
medarbetare. Detta eftersom vi bedömer att  
allt fler medarbetare i sin yrkesroll kommer 
att möta journalister och behöver känna sig 
förberedda för den situationen.

ÖKAT FÖRTROENDE FÖR DO
I Kantar Sifos årliga anseendeindex för 
myndigheter 2018 har allmänhetens tilltro till 
DO ökat. Jämfört med 2017 har DO:s index 
ökat från 28 till 32 och ligger därmed nu strax 
över myndighetsgenomsnittet 2018, som är 30. 
Anseendet mäts utifrån tre områden: allmänt 
rykte, känslomässig samhörighet (personligt 
intryck och att lita på myndigheten) samt 
organisationens kompetens. 

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

Statistik över muntlig  
och skriftlig vägledning

UPPLYSNING VIA TELEFON
DO:s upplysningstjänst har besvarat nästan 3 000 
samtal under 2018.64 Det är dock inte alla samtal 
till upplysningstjänsten som har klassificerats i 
telefonloggen. Frågor till DO-Ut har en stor bredd 
och rör hela DO:s verksamhetsområde. Under 
2018 har arbetslivsområdet varit det område 
där det har förekommit flest frågor. Liksom 
tidigare år har samtalen huvudsakligen handlat 
om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Tabell 14. Muntlig vägledning 

Muntlig vägledning 2018 2017 2016

Totalt 2 994 2 745 2 047
 

UPPLYSNING VIA E-POST OCH BREV

2018 har drygt 1 500 frågor besvarats i den 
skriftliga vägledningen. Även i den skriftliga 
vägledningen har frågorna huvudsakligen handlat 
om arbetslivsområdet. Frågor om diskriminering 
som har samband med diskrimineringsgrunden 
funktionsnedsättning har varit vanligast, följt av 
kön. 

Vi har som mål att besvara skriftliga frågor inom 
tio dagar. Under 2018 besvarades 93 procent av 
frågorna inom den tiden, precis som under 2017.

Tabell 15. Skriftlig vägledning

Skriftlig vägledning 2018 2017 2016

Totalt 1 541 1 853 1 798
 

64   Enligt uppgift från vår telefonitjänst.
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Regeringsuppdrag

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen 
om särskilda informationsinsatser gällande 
arbetet mot sexuella trakasserier med mera
Regeringen beslutade den 8 mars 2018 om 
uppdrag till Arbetsmiljöverket (AV) och DO att 
ta fram en digital plattform för information och 
att genomföra särskilda insatser för att förebygga 
och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.65 
Syftet med uppdraget var att samlat tillhandahålla 
information om diskrimineringslagens och 
arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare när 
det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda 
förekomsten av sexuella trakasserier. 

I uppdraget ingår också att DO ska vidta 
särskilda kunskapshöjande insatser och 
tillsynsinsatser beträffande skyldigheten för 
arbetsgivare att genomföra förebyggande och 
främjande insatser för att motverka sexuella 
trakasserier och andra former av diskriminering. 
Se vår redovisning av tillsynsinsatser 
inom uppdraget på sidorna 15–17 samt 
informationsinsatser på sidan 21.

Bild från DO:s film ”Sexuella trakasserier  
– arbetsgivarens ansvar (Teckenspråk)”.

Lika rättigheter och möjligheter  
oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck 
Nedan redovisas de insatser som DO har gjort 
inom ramen för uppdraget i regleringsbrevet 2018 
att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, 
tillsammans med en bedömning av uppnådda 
resultat. I juni 2018 fick vi ett tilläggsuppdrag 
att särskilt redovisa de insatser vi genomfört 
som syftar till att förebygga och motverka 
diskriminering av transpersoner. 

Att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck utgör en del av DO:s kärnuppdrag.  
I det arbetet ingår även att motverka och förebygga 
diskriminering som har samband med sexuell 
läggning och könsidentitet eller könsuttryck. 
Under året har vi genomfört olika slag av insatser 

som samverkar med varandra. Det har handlat om 
tillsyn, kunskapsutveckling och kunskapsspridning 
samt insatser för att utveckla DO:s interna arbete. 

TILLSYN AV BANKERS HANDLÄGGNINGSRUTINER  
I SAMBAND MED KUNDS BYTE AV JURIDISKT KÖN 
Vi granskade rutiner för banktjänster och hur de 
påverkas för bankkunder som genomgår byte av 
juridiskt kön. Granskningens syfte var både att 
klargöra vilken sorts legitimation som banken 
godtar och hur handläggningstiderna påverkas för 
personer som genomgår byte av juridiskt kön. Vår 
utredning gav inte stöd för att bankerna brutit 
mot förbudet mot diskriminering.66

DOM I MÅL MED FLERA PRINCIPIELLA  
FRÅGOR OM DISKRIMINERING
Malmö tingsrätt ogillade DO:s talan i ett mål 
som innehöll flera principiella frågor om 
diskriminering som kan ske genom en kommuns 
tillämpning av eventuellt diskriminerande 
lagregler. Målet handlade om ett samkönat gift 
par som fick barn efter att ha gått igenom 

65   Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier Regeringsuppdrag 
Ku2018/00556/DISK (8 mars 2018).

66  GRA 2017/108, GRA 2017/109. GRA 2017/110, GRA 2017/111.
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assisterad befruktning utomlands och vars 
hemkommun beslutade att inte fastställa 
den ena kvinnans föräldraskap. Domen har i 
skrivande stund inte vunnit laga kraft eftersom 
den överklagats av DO. (Se även ”Övriga insatser 
socialtjänst”, sidan 30).

SEMINARIUM UNDER EUROPRIDE 
Under EuroPride 2018 genomförde vi ett 
seminarium som handlade om hur samkönade 
par kan bemötas som nyblivna föräldrar. Med 
stöd i den pågående domstolsprocessen (se ovan 
samt ”Övriga insatser socialtjänst”, sidan 30) 
illustrerade vi de hinder som samkönade par kan 
uppleva i samband med föräldraskap. 

SAMRÅD MED HBTQ-ORGANISATIONER 
Under året genomfördes samråd med flera hbtq-
organisationer i syfte att ömsesidigt utveckla 
kunskaper. För DO:s del handlar det om att ta del 
av det som är aktuellt hos hbtq-organisationerna 
och rör diskrimineringsområdet. Vi har också 
önskat få organisationernas perspektiv på risker 
för diskriminering inom två av våra tre pågående 
inriktningsområden, socialtjänst och arbetsliv, 
som vi sedan kan ta vidare i vårt fortsatta arbete. 

SAMVERKAN MED SOCIALSTYRELSEN, 
KULTURRÅDET, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
OCH MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH 
CIVILSAMHÄLLSFRÅGOR 
Året har präglats av nära samarbete mellan 
myndigheterna eftersom vi tillsammans har 
arrangerat en stor heldagskonferens. Se Arbetsliv, 
sidan 22 (”Inkluderande ledarskap i praktiken 
#hbtq”).

Konferensen präglades genomgående av ett 
inkluderande transperspektiv. Samtliga fem 
seminariespår åskådliggjorde i olika utsträckning 
lika rättigheter och möjligheter för transpersoner. 
Ett kulturarrangemang i konferensens inledande 
del belyste dessutom särskilt transfrågorna. 

DIGITAL GUIDE OM AKTIVA ÅTGÄRDER 
Vi har tagit fram en digital guide för arbetsgivare 
om aktiva åtgärder. Hbtq-perspektivet är tydligt 
integrerat i guiden. I guiden finns exempel på 
situationer där risker för diskriminering som har 
samband med sexuell läggning samt könsidentitet 
eller könsuttryck kan uppstå. Det finns också 

exempel på undersökningsfrågor och åtgärder som 
är kopplade till dessa diskrimineringsgrunder (se 
avsnitt ”Digital guide om aktiva åtgärder” sidan 18).

UTBILDNING FÖR RFSL
Vi genomförde en utbildning för RFSL 
om de nya aktiva åtgärdsbestämmelserna i 
diskrimineringslagen. Utbildningen följdes upp 
med ett diskussionsseminarium med anställda på 
RFSL:s kansli som arbetar med hbtq-certifiering. 
Syftet var att bidra till att stärka organisationens 
kapacitet att driva på arbetsgivares arbete med 
att förebygga diskriminering samt främja lika 
rättigheter och möjligheter.

INTERN UTBILDNING
En utbildning om diskrimineringen av hbtq-
personer genomfördes för rättsenheterna på 
DO. Syftet med utbildningen var att belysa 
hur diskrimineringen av hbtq-personer – bland 
annat transpersoner – kan gestalta sig i vardagen. 
Utbildningen genomfördes av RFSL Media  
& Info AB.

BEDÖMNING AV RESULTAT 
Året har inneburit en tätare samverkan 
mellan de fem strategiska myndigheterna. 
Den gemensamt planerade och genomförda 
konferensen var välbesökt, fick ett gott resultat 
i utvärderingen och har bidragit till att ge 
inspiration och vägledning för chefer och ledare. 
Genom att konferensen filmades, publicerades 
på webbplatsen och spreds i sociala medier 
gjordes den tillgänglig för fler än de som var på 
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plats. Det innebär också att vi kan använda den 
i våra fortsatta kommunikationsinsatser. Själva 
myndighetssamverkan, som stärkts under året, ger 
goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. 

Den digitala guiden om aktiva åtgärder 
som vi tagit fram synliggör hur aktiva 
åtgärdsbestämmelserna berör grunderna sexuell 
läggning samt könsidentitet och könsuttryck. 

Det ömsesidiga kunskapsutbytet mellan hbtq-
organisationerna och DO har varit meningsfullt. 
Det har syftat till att stärka respektive 
verksamheters arbete med att motverka 
diskriminering samt främja lika rättigheter och 
möjligheter. 

DO:s interna kunskap om hbtq-frågorna 
har ökat, dels genom samrådet med 
hbtq-organisationerna, dels genom att 
kompetensutveckla rättsenheterna om 
diskriminering av hbtq-personer. 

Uppdrag om särskilda insatser för  
att motverka diskriminering inom  
arbets- och bostadsmarknaden
I februari 2018 slutredovisade vi 
regeringsuppdraget från augusti 2017 om att vidta 
särskilda åtgärder för att motverka diskriminering 
på arbets- och bostadsmarknaden. 

Som ett led i vårt arbete med 
inriktningsområden genomförde vi tre insatser 
inom ramen för detta regeringsuppdrag. Vi 
genomförde informationsinsatser om arbetsgivares 
ansvar att arbeta med aktiva åtgärder (se mer under 
avsnitt ”Informationsinsatser om aktiva åtgärder” 
sidan 18) och påbörjade också en tillsyn för att 
kontrollera att samtliga kommuner och landsting 
hade riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Sedan utökade vi tillsynen till att även inkludera 
branscherna media, kultur och juridik. (Se mer 
under avsnitt ”Tillsyn av aktiva åtgärder – fokus 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”, 
sidan 15.) Inom ramen för regeringsuppdraget 
inledde vi också en rättsutredning om bristande 
likabehandling i samband med försäljning av 
bostäder (se mer under avsnitt ”Lagens möjlighet 
att säkra likabehandling vid försäljning av 
bostäder”, sidan 27).

Utveckla och intensifiera arbetet  
mot främlingsfientlighet och liknande 
former av intolerans genom att följa  
upp insatser inom området 
DO fick i juni 2014 uppdraget av regeringen 
att utveckla och intensifiera arbetet mot 
främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans genom att följa upp insatser inom 
området. 

Regeringen beslutade senare, i november 2016, 
om ett uppdrag till Forum för levande historia om 
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 samtidigt att DO årligen 
2017–2018, den 1 mars, skulle redovisa uppdraget 
att utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och 
liknande former av intolerans inom ramen för 
uppdraget till Forum för levande historia. 

Vi valde att avgränsa uppdraget till arbetet på 
lokal nivå genom att låta undersöka kommuners 
arbete mot rasism. I vår redovisning 2018 framgick 
bland annat att det finns få exempel på insatser 
i kommunerna med uttalat syfte att motverka 
rasism, och att det som kommuner betecknar som 
arbete mot rasism inte är inriktat på att motverka 
att grupper och individer utsätts för rasism.67  

67  A2014/2479/DISK med ändringen Ku2016/02629/DISK.
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Aktiva åtgärder och lönekartläggningar 
Regeringen gav DO i uppdrag i regleringsbrevet 
för 2018 att senast i samband med 
årsredovisningen för 2018 rapportera de insatser 
som gäller arbetsgivares arbete med aktiva 
åtgärder, inklusive arbetsgivares arbete med 
lönekartläggning, som genomförts under året.

Under 2018 har vi genomfört flera större 
insatser som gäller arbetsgivares arbete med 
aktiva åtgärder. Det har handlat om både tillsyn 
och informationsinsatser (se inriktningsområde 
arbetsliv sid 15–20). Mot bakgrund av dessa 
omfattande insatser har vi under året inte haft 
utrymme att genomföra större insatser som 
specifikt handlar om arbetsgivares arbete med 
lönekartläggning. 

Jämställdhetsintegrering 
DO har under åren 2015–2018 arbetat för att 
antidiskrimineringsintegrera verksamheten. 
Arbetet har främst tagit sikte på att säkra att 
rutiner och styrprocesser tar hänsyn till samtliga 
sju diskrimineringsgrunder. 

DO bedömde i samband med delredovisningen 
av uppdraget till regeringen i februari 2018 
att verksamheten är integrerad utifrån ett 
antidiskrimineringsperspektiv, inklusive ett 
jämställdhetsperspektiv. Myndigheten ser också 
goda förutsättningar för att ett sådant perspektiv 
kommer att upprätthållas långsiktigt.  

Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera 
verksamheten har nära koppling till DO:s 
kärnuppdrag. DO har under året bland annat 
genomfört omfattande insatser mot sexuella 
trakasserier, men detta kan inte sägas genomföras 
med anledning av regeringsuppdraget utan 
baseras på DO:s ordinarie uppdrag. Följaktligen 
redovisar vi de insatserna i andra avsnitt i 
den här årsredovisningen, se exempelvis mer 
i avsnitten ”Tillsyn aktiva åtgärder – fokus 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” 
sidorna 15–17, ”Arbete för att förhindra sexuella 
trakasserier” sidorna 21–22 och ”MR-dagarna 
och film med fokus på trakasserier i skola och 
arbetsliv” sidorna 31–32.

Informationsinsatser avseende  
bristande tillgänglighet 
DO fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att 
fortsätta kommunikationssatsningen från 2015–
2017 kring bristande tillgänglighet som en form 
av diskriminering. Uppdraget för 2018 omfattade 
också att informera om lagändringen den 1 maj 
2018, vilken innebar att alla verksamheter som 
erbjuder varor och tjänster till enskilda, oavsett 
storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens 
förbud mot bristande tillgänglighet.

Inför lagändringen den 1 maj 2018 tog vi fram en 
film, där en av DO:s jurister förklarar innebörden 
av diskrimineringslagens förbud mot bristande 
tillgänglighet och den verksamhetsansvariges 
ansvar för tillgängligheten. Filmen spreds via 
sponsrade inlägg på Facebook och LinkedIn.

Under slutet av hösten 2018 genomförde vi en 
kampanj med huvudbudskapet ”Sveriges största 
hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Varje 
dag.” I målgruppsanpassade tidningsannonser, 
banners och inlägg i sociala medier lyfte vi 
diskrimineringslagens förbud mot bristande 
tillgänglighet, verksamhetsansvarigas ansvar för 
tillgängligheten och hur vardagen för personer 
med olika funktionsnedsättningar kan upplevas 
som en ofrivillig hinderbana. För att illustrera 
detta tog vi fram en film som spreds via digitala 
medier. Alla annonser och inlägg ledde in till en 
kampanjsida på do.se för fakta och inspiration. 

Under kampanjperioden för ”Sveriges största 
hinderbana”68 hade inläggen på Facebook över 

68   Veckorna 47–49 2018. 
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600 000 visningar och på LinkedIn låg denna siffra 
på omkring 34 000 visningar. 

Kampanjsidan på do.se hade cirka 8 500 
besökare och var under delar av perioden den 
näst mest besökta sidan på do.se. Vi gjorde även 
en ett e-postutskick till verksamhetsansvariga 
som öppnades av över 35 procent av de 
33 000 mottagarna (den genomsnittliga 
öppningsfrekvensen är cirka 20 procent.)

Sammantaget bedömer DO att 
kommunikationsinsatserna kring bristande 
tillgänglighet fått ett gott genomslag och därmed 
bidragit till att öka verksamhetsansvarigas 
kännedom om diskrimineringslagens förbud mot 
diskriminering i form av bristande tillgänglighet 
och deras ansvar för tillgängligheten. 

Kartläggning av förekomsten av 
könsstereotyp och sexistisk reklam 
I regleringsbrevet för 2018 fick DO i uppdrag att 
genomföra en kartläggning av förekomsten av 
könsstereotyp och sexistisk reklam. Högskolan 
i Halmstad fick i uppdrag av DO att utföra 
kartläggningen. 

I uppdragets första del har uppdragstagaren 
identifierat nya större trender när det gäller 
förekomsten av könsstereotyp och sexistisk 

reklam under de senaste tio åren (sedan 
Reklamombudsmannen [RO] bildades 2008). Fokus 
var särskilt på den tekniska utvecklingen och 
reklammarknadens utveckling. DO delredovisade 
denna del den 1 juni 2018 till Regeringskansliet.

Den andra delen av uppdraget, som pågår, 
innebär att kartlägga hur RO:s verksamhet 
fungerar. Uppdragstagaren ska beskriva hur 
RO prövar enskilda ärenden och undersöka om 
de som blivit föremål för prövning följer RO:s 
ställningstaganden, och om det är vanligt med 
upprepade överträdelser. 

Uppdragstagaren ska även bedöma om 
situationen är tillfredsställande när det gäller 
förekomsten av könsstereotyp och sexistisk 
reklam, exempelvis när det gäller hur omfattande 
förekomsten är. Dessutom ska hen bedöma 
om det befintliga systemet för självreglering 
– alltså RO – fungerar tillfredsställande eller 
om det finns brister. Om situationen inte 
bedöms som tillfredsställande när det gäller 
förekomsten av könsstereotyp och sexistisk 
reklam, ska uppdragstagaren lämna förslag 
på ytterligare åtgärder i form av utvecklad 
självreglering och relevanta utbildningsinsatser 
som kan genomföras. DO ska slutredovisa 
regeringsuppdraget senast den 1 mars 2019.

Bilder från DO:s film ”Sveriges största hinderbana”.
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Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 
Enligt regleringsbrevet 2018 ska vi redovisa hur 
DO vid upphandlingar som överstiger gällande 
tröskelvärden har arbetat med att uppfylla 
de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor 
som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. Enligt dessa bestämmelser 
ska upphandlande myndigheter som DO ställa 
arbetsrättsliga krav om det är behövligt. 

DO har gjort ett antal annonserade 
upphandlingar som slutförts 2018. Det har rört sig 
om tjänster i branscher som vi inte har bedömt 
som riskbranscher och därför inte ansett det vara 
behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor. 

Under 2018 har vi intensifierat vårt strategiska 
inköpsarbete, där vi bland annat arbetar utefter 
den nationella upphandlingsstrategin. Inom 
det strategiska arbetet tar vi fram särskilda 
kontraktsvillkor bland annat för arbetsrättsliga 
villkor.

Moderna beredskapsjobb i staten 
I regeringsuppdraget moderna beredskapsjobb 
i staten ska DO, precis som andra myndigheter, 
sträva efter 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 cirka 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.
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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 (AF). 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 AF:s 
förfogande under 2018. AF har ännu inte kunnat 
hitta någon praktikant till praktikplatsen på 
myndigheten.

Interna utvecklingsprojekt

Förberedelse inför EU:s 
dataskyddsförordning och  
ny dataskyddslag i Sverige 
Den 25 maj 2018 började EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR, The General Data 
Protection Regulation) att gälla och i samband 
med detta infördes en ny dataskyddslag i Sverige. 

Förordningen innebar hårdare krav på 
hur personuppgifter hanteras eftersom den 
likställer ostrukturerad information med 
strukturerad information. Med anledning av 
detta genomfördes under våren ett större arbete 
där vi bland annat tagit fram nya förändrade 
styrdokument, rutiner och processer och 
förankrat dessa genom intern kommunikation 
och utbildning. Vi har också implementerat en 
applikation för säker elektronisk förmedling av 
känsliga personuppgifter.

Samtliga chefer och medarbetare har deltagit i 
interna GDPR-utbildningar. Vi insåg också tidigt 
att alla medarbetare skulle behöva lägga stort 
arbete på gallring och anonymisering av e-post 
och av dokument lagrade på egna och gruppdiskar. 
För att säkerställa att detta arbete genomfördes, 
och för att stärka den interna kommunikationen, 
införde vi ett system med ”GDPR-ambassadörer” 
från samtliga enheter. GDPR-ambassadörernas roll 
innebar bland annat att stödja övriga medarbetare 
inom sin enhet samt vara enhetens kontaktperson 

för dataskyddsombudet. Detta har varit en viktig 
framgångsfaktor i våra förberedelser.

Insatserna resulterade sammantaget i att vi hade 
genomfört nödvändiga åtgärder och förberedelser 
när den nya dataskyddslagen trädde i kraft. 

Viktiga steg för systematisk miljöledning
Som myndighet omfattas DO av förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
och har krav på sig att utreda miljöpåverkan i 
verksamheten. Under 2018 har vi, i linje med 
förordningen, genomfört en miljöutredning. 
Den inbegriper en kartläggning av DO:s direkta 
och indirekta miljöpåverkan. Här följer en 
uppräkning av de så kallade miljöaspekter som 
värderats som betydande. Direkt påverkan 
omfattar områden som användningen av vatten 
och kontorsmaskiner, förbrukningen av papper 
och våra tjänsteresor samt avfall. Våra inköp och 
upphandlingar har indirekt stor miljöpåverkan. 
Miljöutredningen bedömer också de möjligheter 
som finns för att påverka vår miljöpåverkan och 
innehåller också förslag för det fortsatta arbetet.

Under året har vi även arbetat med att  
ytterligare stärka och systematisera 
miljöledningsarbetet, med förtydligade rutiner 
inom området. Vi har löpande under året 
kommunicerat internt om såväl pågående 
miljöledningsarbete som resultatet av 
miljöutredningen.
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Våra engagerade medarbetare 
DO har som expertmyndighet en kunskapsintensiv 
verksamhet. Det är väsentligt att vi har en 
väl fungerande kompetensförsörjning för att 
fullgöra vårt uppdrag, både på kort och lång sikt. 
Komplexiteten i uppdraget ställer särskilda krav 
på medarbetarskap och chefskap. Medarbetarna 
behöver ha en aktiv roll och ta ansvar både för sitt 
eget arbete och för att utveckla verksamheten. 
Cheferna behöver skapa rätt förutsättningar  
för detta. 

I detta avsnitt redovisar vi vad vi genomfört 
inom vårt interna arbete med aktiva åtgärder, 
aktiviteter inom kompetensförsörjning samt 
inom arbetsmiljöarbetet.

Vårt arbete med aktiva åtgärder
Under 2018 har vi bedrivit ett systematiskt arbete  
med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 
och verka för lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder 

Arbetet har genomförts inom följande fem 
områden: 69

1. arbetsförhållanden

2.  bestämmelser och praxis om löner  
och andra anställningsvillkor

3. rekrytering och befordran

4. utbildning och övrig kompetensutveckling 

5.  möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Inom respektive område har DO arbetat i fyra 
steg enligt bestämmelserna om aktiva åtgärder 
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och 
utvärdera).

Vi har undersökt om det finns risker för 
diskriminering eller repressalier eller andra hinder 
för medarbetares tillgång till lika rättigheter och 
möjligheter inom de fem områdena. Därefter har 
vi analyserat orsakerna till upptäckta risker och 
hinder. Vidare har vi analyserat och diskuterat 
vilka förebyggande och främjande åtgärder 
som behövs i syfte att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter. 
Slutligen har vi följt upp och utvärderat arbetet 
som genomfördes vid myndigheten under 2018. 
Utifrån det totala arbetet som har genomförts 
kan myndigheten besluta om det fortsatta 
förebyggande och främjande arbetet med aktiva 
åtgärder. Arbetet har skett i samverkan med de 
fackliga parterna. 

Under året har vi i främjande syfte dels 
uppdaterat våra riktlinjer och rutiner för att 
förebygga och förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier och kränkande 
särbehandling, dels uppdateratar informationen 
om dessa styrdokument på vårt intranät.

Undersök 

 Åtgärda 
Analysera 

Följ upp och 
utvärdera 

69 3 kap diskrimineringslagen (2008:567).
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Årlig lönekartläggning
DO har också genomfört den årliga 
lönekartläggningen. Kartläggningen 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.

Medarbetarundersökning
DO har också genomfört en 
medarbetarundersökning där vi bland annat 
ställde frågor om lika rättigheter och möjligheter 
för att kartlägga arbetsförhållandena. Av 
undersökningen framgick att ingen medarbetare 
upplevt att hen utsatts för sexuella trakasserier 
av chef eller kollega under det senaste året. Den 
visade även att ingen medarbetare hade upplevt 
sig utsatt för diskriminering eller repressalier av 
sin chef eller annan arbetsgivarrepresentant under 
det senaste året. 

Kompetensförsörjning

Vi rekryterar nya medarbetare
Från och med 2018 har DO fått ett ökat anslag 
och möjlighet att anställa fler medarbetare.

Rekryteringsbehovet har varit stort, dels 
utifrån det ökade anslaget, dels då medarbetare 
slutat sin anställning. Totalt har vi anställt 23 
nya medarbetare inklusive en ny chef. Siffran 
inkluderar inte den interna rörligheten. Vi har 
också i stort kunnat rekrytera ny kompetens i den 
utsträckning som vi önskat. 

Personalomsättningen 2018 var 12 procent, 
vilket är en minskning med 3 procentenheter 
jämfört med föregående år. Vid årets slut hade 
DO 105 anställda, vilket är 10 fler jämfört med 
föregående år. Av de anställda är 80 procent 
kvinnor, vilket innebär att andelen är oförändrad 
jämfört med 2017. Drygt 80 procent70 av cheferna 
med personalansvar är kvinnor.71

70 Chefer och biträdande chefer med personalansvar.
71   Enligt personalstatistik från december 2018.
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Tabell 16. Antal anställda och medeltal anställda*

Anställda 2018 2017 2016

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 84 78 76 74 67 69

Män 21 20 19 20 23 24

Totalt 105 98 95 94 90 93
 
* Tjänstlediga och föräldralediga ingår i statistiken.

Tabell 17. Personalomsättning i procent 

Personalomsättning 2018 2017 2016

Extern rörlighet72 12 % 15 % 16 %

 
Vi utvecklar våra medarbetare
Under året har vi utvecklat 
introduktionsutbildningen för alla nyanställda 
(till exempel momenten om diskrimineringslagen, 
diskrimineringsperspektiv, vårt förändringsarbete 
och förvaltningslagen). Vi har även fört in ett nytt 
moment om klarspråk. 

På årets personaldagar tog chefer och medarbetare 
del av kunskap kopplad till myndigheters 
samhällsförändrande uppdrag. Dagarna innehöll 
bland annat ett kunskapspass om algoritmer 
ur ett juridiskt och etiskt perspektiv. Ett annat 
värdefullt inslag var när Svensk Scenkonst och 
Teaterförbundet genomförde ett seminarium om 
sitt gemensamma arbete mot sexuella trakasserier 
sedan #metoo.

Vi har även genomfört andra 
kompetensutvecklande insatser som till exempel:

 •  gemensamma seminarier för alla medarbetare 
om informationstillgänglighet och utbildning 
av alla medarbetare i klarspråk 

 •  utbildning för 15 av våra jurister genom 
Academy of European Law (se mer avsnitt 
”Våra internationella samarbeten” sidan 36)

 •  utbildning för alla jurister om den nya 
förvaltningslagen 

 •  utbildning för alla medarbetare i GDPR 
(se mer avsnitt ” Förberedelse inför EU:s 
dataskyddsförordning och ny dataskyddslag  
i Sverige” sidan 49)

 •  medieträningsutbildning för cirka 25 
medarbetare (se mer avsnitt ”Press och media” 
sidan 42)

 •  utbildning om diskriminering av htbq-personer 
(se mer under avsnitt ”Lika rättigheter oavsett 
sexuell läggning och könsidentitet eller 
uttryck” sidan 44).

Öka kunskap om DO som arbetsgivare
Vi har bland annat deltagit vid fem olika 
arbetsmarknadsmässor för juriststudenter 
i Stockholm, Lund, Uppsala, Örebro och 
Umeå.73 Syftet med vår medverkan är att öka 
kunskapen om DO som potentiell arbetsgivare 
och vad det innebär att arbeta som jurist med 
diskrimineringsfrågor. Budskapet i vår monter 
var ”Att göra skillnad”. Vi har också tagit fram en 
så kallad karriärsida på LinkedIn och en sida på 
vår webbplats där medarbetare med olika roller 
berättar hur det är att jobba på DO.

Bedömning av arbetet  
med kompetensförsörjning
DO har lyckats rekrytera rätt kompetens 
utifrån verksamhetens behov och myndighetens 
uppdrag. Vi har också sett över medarbetarnas 
kompetensbehov och genomfört relevanta interna 
utbildningar. De samlade insatserna för att öka 
kunskapen om DO som arbetsgivare har varit 
ändamålsenliga.

72   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.

73 Juristdagarna i Stockholm, JiA-dagarna i Lund, Kontaktdagen i Uppsala, Juristmässan i Örebro samt Juristens dag i Umeå.
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Arbetsmiljö, hälsa  
och sjukfrånvaro
DO har genomfört en medarbetarundersökning 
under året för att mäta nuläget i organisationen 
inom olika områden som arbetsförutsättningar, 
ledarskap och medarbetarskap. Svarsfrekvensen 
på enkäten var 91 procent. Undersökningen 
visade bland annat att nästan alla medarbetare 
har ett starkt engagemang för arbetet och 
upplever att det finns ett respektfullt bemötande 
mellan kollegor. Utifrån resultatet har vi 
identifierat styrkor och utvecklingsområden 
för att vidareutveckla myndighetens 
förutsättningar för att utföra sitt uppdrag 
på både enhets- och myndighetsnivå. Några 
exempel på utvecklingsområden handlar om 
att vi behöver arbeta mer för att tydliggöra mål 
och beslutsprocesser samt förbättra den interna 
kommunikationen om vad som händer i olika 
delar av verksamheten.74 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var 5,1 procent 2018 vilket 
innebär en ökning med 1,9 procentenheter. 
Långtidssjukfrånvaron utgör drygt hälften av 
årets sjukfrånvaro och är inte arbetsrelaterad. 
Vi kan konstatera att ökningen av den totala 
sjukfrånvaron under året inte är arbetsrelaterad.

Tabell 18. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat på kön och ålder 

Sjukfrånvaro 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 5,1% 3,2 % 3.8 %

Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 47,6% 4,6 % 35,0 %

Kvinnor 5,7% 3,5 % 4,2 %

Män 2,5% 2,3 % 2,7 %

Anställda 29 år eller yngre** - - -

Anställda 30-49 år 4,9% 2,9 % 2,7 %

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

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

74  Medarbetarundersökningen genomfördes 13–27 mars 2018 och svaren refererar till det senaste 12 månaderna.
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Finansiell redovisning
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Uppgift 2018 2017 2016 2015 2014
Låneram i Riksgälden: Beviljad 9 000 9 500 8 000 8 000 8 000

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 8 874 8 099 7 752 4 516 4 339

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

Räntekontokredit i Riksgälden: Utnyttjad - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Ränteintäkter - - - - 35

Räntekonto i Riksgälden: Räntekostnader 87 79 54 19 -

Avgiftsintäkter som disponeras 689 1 256 925 1 297 1 913

Anslagskredit: Beviljad 3 693 3 339 3 254 7 763 2 900

Anslagskredit: Utnyttjad - - - -3 587 -

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 667 5 036 3 380 - 63

Personal: Antal årsarbetskrafter* 83 83 78 91 96

Personal: Medeltal anställda* 98 94 93 108 117

Personal: Driftkostnad per årsarbetskraft 1 527 1 354 1 327 1 125 1 093

Årets kapitalförändring - - - - -

Balanserad kapitalförändring - - - - -

Utgående myndighetskapital - - - - -

* Anger antal anställda och inte tkr.

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
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Resultaträkning (tkr)

Typ av intäkt eller kostnad Not 2018 2017
Intäkter av anslag 1 125 730 109 493

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 689 1 256

Intäkter av bidrag 3 2 540 3 509

Finansiella intäkter 4 46 45

Summa intäkter  129 005 114 303

Kostnader för personal 5 -78 480 -76 456

Kostnader för lokaler   6 -12 377 -10 610

Övriga driftkostnader 7 -35 893 -25 305

Finansiella kostnader 8 -90 -79

Avskrivningar och nedskrivningar  -2 165 -1 853

Summa kostnader  -129 005 -114 303

Verksamhetsutfall  - -

Årets kapitalförändring  - -
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Balansräkning (tkr)

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling 9 1 823 1 918

Summa  1 823 1 918

Materiella anläggningstillgångar   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 3 548 2 746

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 3 528 3 408

Summa  7 076 6 154

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  10 5

Fordringar hos andra myndigheter 12 3 296 1 987

Övriga kortfristiga fordringar 13 - 5

Summa  3 306 1 997

Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 14 4 379 3 715

Övriga upplupna intäkter 15 412 350

Summa  4 791 4 065

Avräkning med Statsverket   
Avräkning med statsverket 16 -493 -4 801

Summa  -493 -4 801

Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 11 377 17 232

Summa  11 377 17 232

Summa tillgångar  27 880 26 565

Kapital och skulder   

Myndighetskapital   
Statskapital 18 30 30

Summa  30 30

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 9 110

Övriga avsättningar 20 1 418 1 152

Summa  1 427 1 262

Skulder med mera   
Lån i Riksgäldskontoret 21 8 874 8 099

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  2 411 2 115

Leverantörsskulder 22 6 215 4 759

Övriga kortfristiga skulder 23 1 410 1 301

Summa  18 910 16 274

Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 24 7 047 8 416

Övriga förutbetalda intäkter 25 466 583

Summa  7 513 8 999

Summa kapital och skulder  27 880 26 565
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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) 5 036 123 118 -1 696 126 458 -125 791 667

Summa 5 036 123 118 -1 696 126 458 -125 791 667

Finansiella villkor 13 2:1:

Beviljad anslagskredit 3 693 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 2019-01-04 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

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

Anslagsredovisning (tkr)
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Rådets sammansättning  
samt befattningar

Namn Befattning

Louise Ring HR-direktör, Axfood AB

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

Samuel Engblom Samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation

Fredrik Malmberg Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ersättning till diskrimineringsombudsman

Namn Befattning Ersättning (kr)

Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman 1 293 843

Ersättningen till DO består i huvudsak av lön. Diskrimineringsombudsmannen innehar förmånsbil,  
men för övrigt finns inga andra framtida avtalade åtaganden.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifterna om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen under kapitel Våra engagerade  
medarbetare, avsnitt Arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro.
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Noter (tkr)

Not 1 Intäkter av anslag* 2018 2017
Intäkter av anslag 125 730 109 493

Summa 125 730 109 493

*Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen  
på 61 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 2018 2017
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen - 34

Ersättning rättegångskostnader förlorade domar 412 591

Ersättning rättegångskostnader vunna domar 163 264

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar - 162

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 114 205

Summa 689 1 256

Not 3 Intäkter av bidrag 2018 2017
Bidrag Kammarkollegiet, regeringsuppdrag om särskilda insatser 
för att motverka diskriminering (Ku207/01798/DISK) - 1 500

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

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

Bidrag Kammarkollegiet, regeringsuppdrag om särskilda informationsinsatser  
gällande arbetet mot sexuella trakasserier (Ku2018/00556/DISK)  2 500 -

Övriga bidrag 40 9

Summa 2 540 3 509

Not 4 Finansiella intäkter 2018 2017
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 42 43

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret 3 1

Övriga finansiella intäkter 1 1

Summa 46 45

Not 5 Kostnader för personal* 2018 2017
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal)  

 
-50 023 -48 111

varav arvode till råd och ej anställd personal -200 -58

Sociala avgifter -26 185 -25 740

Övriga kostnader för personal -2 272 -2 605

Summa -78 480 -76 456

* Personalkostnaderna har ökat mellan åren beroende främst på en ökning av antal anställda.

Not 6 Kostnader för lokaler* 2018 2017
Kostnader för lokaler -12 377 -10 610

Summa -12 377 -10 610

* Kostnader för lokaler har ökat med anledning av utökning av lokalytan under 2018.
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Not 7 Övriga driftkostnader* 2018 2017
Inköp av tjänster -29 224 -21 403

Inköp av varor -2 443 -1 314

Information -2 989 -1 204

Resekostnader -590 -774

Övriga kostnader -647 -610

Summa -35 893 -25 305

*Övriga driftkostnader ökade främst på grund av ökade kostnader för konsulttjänster och informationskostnader.  
Ökning av konsultkostnader beror främst på satsningar på kommunikation, utbildning, tillsyn och utveckling av  
DO:s stödverksamhet. Ökning av kostnader för information beror främst på annonsering och medieköp  
och framtagning av informationsbroschyr. 

Not 8 Finansiella kostnader 2018 2017
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret -87 -79

Övriga finansiella kostnader -3 0

Summa -90 -79

Not 9 Balanserade utgifter för utveckling 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 336 3 035

Årets anskaffningar 588 301

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -

Summa anskaffningsvärde 3 924 3 336
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 418 -765

Årets avskrivningar -683 -653

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - -

Summa ackumulerade avskrivningar -2 101 -1 418

Utgående bokfört värde 1 823 1 918

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 371 3 802

Årets anskaffningar* 1 527 210

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -641

Summa anskaffningsvärde 4 898 3 371

Ingående ackumulerade avskrivningar -625 -712

Årets avskrivningar -725 -554

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - 641

Summa ackumulerade avskrivningar -1 350 -625

Utgående bokfört värde 3 548 2 746

* Ökningen av årets anskaffningar avser utökning av kontorsyta för nyanställda medarbetare.

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer med mera 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 509 6 368

Årets anskaffningar 876 794

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -1 653

Summa anskaffningsvärde 6 385 5 509
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 101 -3 108

Årets avskrivningar -756 -646

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - 1 653

Summa ackumulerade avskrivningar -2 857 -2 101

Utgående bokfört värde 3 528 3 408
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Not 12 Fordringar hos andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 3 296 1 987

Summa 3 296 1 987

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31
Fordringar på anställd personal - 5

Summa - 5

Not 14 Förutbetalda kostnader 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyreskostnader* 3 094 2 542

Förutbetalda licenskostnader 690 747

Övriga förutbetalda kostnader 595 426

Summa 4 379 3 715

*Hyreskostnader ökade på grund av utökning av kontorsytan i samband med ökning av antal anställda. 

Not 15 Övriga upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31
Rekvisition till Kammarkollegiet avseende rättegångskostnader 412 350

Summa 412 350

Not 16 Avräkning med statsverket 2018-12-31 2017-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde -5 036 -3 380

Redovisat mot anslag 125 791 109 529

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -123 118 -111 311

Återbetalning av anslagsmedel 1 696 126

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -667 -5 036
Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 235 271

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -61 -36

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 174 235

Totalt -493 -4 801

Not 17 Behållning i räntekonto i Riksgälden 2018-12-31 2017-12-31
Behållning på räntekonto 11 377 17 232

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

Not 18 Statskapital 2018-12-31 2017-12-31
Statskapital utan avkastningskrav*  

Ingående balans 30 30

Årets förändring - -

Summa statskapital 30 30

* Avser tilldelat vårdansvar för konst från Statens konstråd.

Not 19 Avsättningar för pensioner 2018-12-31 2017-12-31
Ingående avsättning 110 -

Årets pensionskostnad 2 142

Årets pensionsutbetalningar -103 -32

Utgående avsättning 9 110
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Not 20 Övriga avsättningar 2018-12-31 2017-12-31
Omstruktureringsåtgärd 

Ingående avsättning - 311

Årets förändring - -311

Utgående avsättning - -

Avsättning för lokalt omställningsarbete*  

Ingående avsättning 1 152 1 070

Årets förändring  146 82

Utgående avsättning 1 298 1 152

Avsättning beslutad dom**  

Ingående avsättning - -

Årets förändring 120 -

Utgående avsättning 120 -

 

Summa utgående avsättning 1 418 1 152

* Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med det 
avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga parterna.  
För år 2019 har en bedömning gjorts att cirka 80 tkr kommer att regleras. 

** Avsättning avser dom som DO kommer att överklaga under 2019.

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31
Ingående balans 8 099 7 751

Under året nyupptagna lån 2 901 2 185

Årets amorteringar -2 126 -1 837

Utgående balans 8 874 8 099

Beviljad låneram för år 2018 är 9 000 tkr. 

Not 22 Leverantörsskulder* 2018-12-31 2017-12-31
Leverantörsskulder 6 215 4 759

Summa 6 215 4 759

* Ökningen av leverantörsskulder beror främst på externa kostnader för kommunikationssatsningar 
som fakturerades i slutet av året. 

Not 23 Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31
Personalens källskatt 1 410 1 301

Summa 1 410 1 301

Not 24 Upplupna kostnader 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 889 2 088

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 248 4 975

Övriga upplupna kostnader 910 1 353

Summa 7 047 8 416

Not 25 Övriga förutbetalda intäkter* 2018-12-31 2017-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 466 583

Summa 466 583

* 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.



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   64 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018   |   65

Bilaga 1. Statistik
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Statistik avseende anmälningar,  
uppgifter och frågor

Sammanfattning 
Antalet inkomna anmälningar (2 567) ligger på ungefär samma nivå som i fjol, trots förändringar i DO:s  
diarieföring. Anmälningarna rör oftast upplevd diskriminering inom arbetslivet, utbildningsområdet eller  
varor och tjänster. I likhet med tidigare år har flest anmälningar rört diskriminering som har samband med  
funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Även diskriminering som har samband med kön eller ålder är större 
kategorier. Liknande mönster gällande områden och diskrimineringsgrunder återfinns i sammanställningen av 
muntliga och skriftliga frågor till DO. 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor förefaller vara fortsatt jämn bland de som anmäler till DO. Direkt 
diskriminering är den form av diskriminering som är vanligast förekommande bland anmälningarna.

DO kan konstatera att vi inte kan se någon nämnvärd ökning av antalet anmälningar om sexuella trakasserier, 
trots den ökade uppmärksamheten i frågan med anledning av #metoo. Det största antalet anmälningar om  
sexuella trakasserier rör utbildningsområdet, vilket även var fallet i fjol. 

Det är inte ovanligt att en anmälare uppger att diskrimineringen de upplevt haft samband med fler än en  
diskrimineringsgrund. Av anmälningarna framgår bland annat ett samband mellan kategorierna etnisk tillhörighet 
och religion eller annan trosuppfattning. Det framgår också att en stor andel av de som upplevt diskriminering 
som har samband med kön också upplevt att deras etniska tillhörighet och/eller ålder haft betydelse. 

I sammanhanget är det dock viktigt att komma ihåg att endast en liten del av den upplevda diskrimineringen 
anmäls och att mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem 
som är kopplade till diskriminering

Inkomna och avslutade anmälningar och uppgifter
Antalet inkomna anmälningar1 till DO ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Under 2018 har vi förändrat vårt 
diariesystem (se mer under avsnitt ”Vår verksamhetsutveckling fortsätter” på sidan 12) vilket innebär att siffrorna 
för året inte är helt jämförbara med åren innan. Tidigare diariefördes varje anmälan separat, men idag kan ett 
diarienummer samla anmälningar och uppgifter från flera personer och rikta sig mot en eller flera aktörer.  
Ett sådant exempel är Statement-festivalen2 där ett diarienummer innehöll anmälningar och uppgifter från ett 
stort antal enskilda. 

Balanser för anmälningar 2018 2017 2016
Ingående balans 130 194 207

Inkomna 2 567 2 475 2 276*

Avslutade 2 621 2 539 2 289*

Utgående balans 76 130 194

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

Inkomna anmälningar/uppgifter fördelade på anmälarens kön
På DO:s anmälningsblankett ber vi anmälaren uppge sin könsidentitet och välja mellan alternativen kvinna,  
man eller annan könsidentitet. Alla fyller dock inte i dessa uppgifter. DO får också in många anmälningar och 
uppgifter via mejl eller brev där personen inte självmant uppger sin könsidentitet. En anmälan kan också  
innehålla uppgifter från flera personer med olika könsidentitet. Detta innebär att uppgifterna om angivet  
kön nedan inte är tillförlitliga och att det totala antalet avviker från antalet unika anmälningar. DO kan dock 
konstatera, givet dessa osäkerhetsfaktorer, att könsfördelningen förefaller vara fortsatt jämn mellan kvinnor  
och män gällande inkomna anmälningar.  

Angivet kön 
Kvinna 

2018 
1 228 

2017 
1 113 

2016
1 087

Man 1 179 1 210 1 392

Annan könsidentitet eller ej definierad 290 173 148

Totalt* 2 697 2 496 2 627

* Det totala antalet avviker från antalet unika anmälningar/uppgifter eftersom  
en anmälan kan innehålla uppgifter om flera personers könsidentitet

1 När vi i texten framöver skriver anmälningar menar vi anmälningar och andra uppgifter som lämnas in till DO och 
som diarieförs i UPP-serien i DO:s diariesystem.

2  Avsnitt ”Marknadsföring som uteslöt” sidan 34.
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Inkomna anmälningar/uppgifter inom olika områden
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen. 
Arbetslivet är det samhällsområde där de flesta anmälare uppger att de har upplevt diskriminering. Därefter  
kommer områdena utbildning och varor och tjänster. Detta är ett mönster som fortsätter från tidigare år. 

Anmälningar per samhällsområde 2018 2017 2016
Arbetslivet 807 706 634

Arbetsförmedling m.m. 51 62 43

Medlemskap i arbetstagarorganisationer m.m. 10 16 12

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 9 3 8

Utbildning 593 489 443

Hälso- och sjukvård 168 142 147

Socialtjänst 188 135 119

Bostäder 86 68 62

Varor och tjänster 354 346 313

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 50 47 37

Bemötande från person i offentlig anställning 178 77 87

Värnplikt 9 5 3

Område okänt eller utanför diskrimineringslagen 188 379 368

Totalt 2 691* 2 475 2 276

* Totalen anger inte antal unika anmälningar/uppgifter eftersom fler  
områden kan anges i en och samma anmälan.

Frågor fördelade på områden
Här redovisas skriftliga och muntliga frågor till DO:s upplysningstjänst fördelade på de olika samhällsområden som 
omfattas av diskrimineringslagen. Flest frågor rör alltjämt arbetslivet, utbildningsområdet och varor och tjänster.  
Läs mer under avsnitt ”DO:s upplysningstjänst ska vägleda” sidan 42.  

Förfrågningar per samhällsområde 2018 2017 2016
Arbetslivet 1 434 1 500 1 179

Arbetsförmedling m.m. 47 48 33

Medlemskap i arbetstagarorganisationer m.m. 11 8 6

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 4 6 4

Utbildning 418 406 260

Hälso- och sjukvård 117 156 94

Socialtjänst 95 123 93

Bostäder 144 159 105

Varor och tjänster 352 398 342

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 44 52 31

Bemötande från person i offentlig anställning 63 47 40

Värnplikt 1 3 3

Allmänna förfrågningar 1 367 1 692 1 655

Totalt 4 097 4 598 3 845
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Anmälningar/uppgifter fördelade på diskrimineringsgrund
Här fördelas anmälningarna på de diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen samt  
missgynnande i samband med föräldraledighet. I likhet med tidigare år har flest anmälningar rört 
diskriminering som har samband med funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Även diskriminering  
som har samband med kön eller ålder är större kategorier. 

Anmälningar per grund 2018 2017 2016
Etnisk tillhörighet 734 710 695

Funktionsnedsättning 740 749 674

Kön 386 350 316

Könsidentitet och könsuttryck 68 59 54

Missgynnande i samband med föräldraledighet 85 83 76

Religion eller annan trosuppfattning 146 218 152

Sexuell läggning 80 67 55

Ålder 305 274 238

Totalt* 2 544 2 916 2 664

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

Frågor fördelade på diskrimineringsgrund
Här redovisas skriftliga och muntliga frågor till DO:s upplysningstjänst på de diskrimineringsgrunder som  
omfattas av diskrimineringslagen samt missgynnande i samband med föräldraledighet. I likhet med vad  
gäller anmälningarna är det vanligast att frågorna handlar om diskriminering som har samband med  
funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet. Läs mer på sidan 42. 

Förfrågningar per grund 2018 2017 2016
Etnisk tillhörighet 591 606 549

Funktionsnedsättning 682 866 688

Kön 403 418 390

Könsidentitet och könsuttryck 41 51 35

Missgynnande i samband med föräldraledighet 176 212 200

Religion eller annan trosuppfattning 138 146 131

Sexuell läggning 52 53 58

Ålder 265 261 240

Totalt* 2 348 2 613 2 291

* Totalen anger inte antal unika frågor eftersom fler diskrimineringsgrunder 
kan anges i en och samma fråga och i vissa frågor anges inte diskrimineringsgrund alls.
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Anmälningar/uppgifter per diskrimineringsgrund 2018  
fördelade på samhällsområden enligt diskrimineringslagen
Här redovisas anmälningarna per diskrimineringsgrund fördelade på de olika samhällsområden som omfattas  
av diskrimineringslagen. I denna tabell framgår enbart fördelningen under 2018, men vi kan konstatera att  
anmälningarna fördelas på ett liknande sätt vid en jämförelse med fjolåret.3
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Arbetslivet 254 145 170 18 52 14 151

Arbetsförmedling m.m. 12 19 2 0 4 0 7

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

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 1 1 3 0 0 0 3

Utbildning 166 192 74 13 36 32 16

Hälso- och sjukvård 34 75 22 14 12 10 25

Socialtjänst 44 95 23 3 17 6 9

Bostäder 28 28 5 0 2 4 12

Varor och tjänster 88 137 44 14 8 7 52

Socialförsäkring m.m. 11 29 6 2 2 0 8

Bemötande från person i offentlig anställning 65 52 22 3 17 7 19

Värnplikt 1 5 4 0 0 0 0

Område okänt eller utanför diskrimineringslagen 54 25 27 4 13 2 16

Anmälningar/uppgifter fördelade på diskrimineringsform
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika former av diskriminering som framgår av diskrimineringslagen. 
Direkt och indirekt diskriminering är de diskrimineringsformer som är vanligast förekommande i anmälningarna. 
Registreringen av diskrimineringsform görs dock i ett initialt skede när anmälan inkommer till DO och ska inte tolkas 
som någon djupare bedömning. Den ökning av antalet anmälningar 2018 som är fördelade på diskrimineringsform, 
som syns tydligast avseende direkt och indirekt diskriminering, bedömer vi främst vara ett resultat av justeringar 
i våra interna rutiner för diarieföring. 

Vi kan också konstatera att vi inte kan se någon nämnvärd ökning av antalet anmälningar om sexuella trakasserier, 
trots den ökade uppmärksamheten i frågan med anledning av #metoo. 

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 2018 2017 2016
Direkt diskriminering 1 224 654 302
Indirekt diskriminering 811 233 95
Bristande tillgänglighet 368 269 314
Trakasserier 441 383 136
Sexuella trakasserier 197 172 213
Instruktioner att diskriminera 4 3 0

Totalt 3 045 1 714 1 060

3 DO:s årsredovisning 2017 sid 59. 
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ANMÄLNINGAR/UPPGIFTER PER DISKRIMINERINGSFORM 2018 
FÖRDELADE PÅ OMRÅDE
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika former av diskriminering som framgår av diskrimineringslagen 
nedbrutet på de olika samhällsområdena som skyddas av diskrimineringslagen. Här framgår bland annat att det  
största antalet anmälningar till DO om sexuella trakasserier rör utbildningsområdet, vilket även var fallet i fjol. 

En kolumn över diskrimineringsformen instruktioner att diskriminera presenteras inte eftersom antalet 
anmälningar avseende denna form är så litet.
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Arbetslivet 512 426 70 167 35

Arbetsförmedling m.m. 31 25 11 6 1

Medlemskap i arbetstagarorganisation m.m. 6 4 0 1 1

Näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 5 3 1 1 0

Utbildning 174 63 135 221 157

Hälso- och sjukvård 107 60 22 7 3

Socialtjänst 131 60 25 8 0

Bostäder 43 31 15 6 0

Varor och tjänster 170 115 85 14 1

Socialförsäkring m.m. 30 29 4 0 0

Bemötande från person i offentlig anställning 67 35 19 14 1

Värnplikt 10 5 1 0 0

ANMÄLNINGAR/UPPGIFTER PER DISKRIMINERINGSFORM 2018 
FÖRDELADE PÅ DISKRIMINERINGSGRUND
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika former av diskriminering som framgår av diskrimineringslagen 
nedbrutet på de olika diskrimineringsgrunderna. Här framgår att direkt diskriminering är den vanligaste kategorin. 

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.

En kolumn över bristande tillgänglighet presenteras inte eftersom bristande tillgänglighet endast har koppling till 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Anmälningar per diskrimineringsform  
och diskrimineringsgrund D

ir
ek

t 
di

sk
ri

m
in

er
in

g

In
di

re
kt

 
di

sk
ri

m
in

er
in

g

Tr
ak

as
se

ri
er

Etnisk tillhörighet 493 277 230

Funktionsnedsättning 405 320 86

Kön 254 143 96

Könsidentitet och könsuttryck 51 28 25

Religion eller annan trosuppfattning 103 68 43

Sexuell läggning 39 18 39

Ålder 228 180 38
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Samband mellan diskrimineringsgrunder 2018 
I 387 anmälningar av de totalt 2 567 som kom in under året uppger anmälaren att diskrimineringen de upplevt 
haft samband med fler än en diskrimineringsgrund. Här redovisas hur många anmälningar inom respektive  
diskrimineringsgrund som också uppgett en eller flera andra diskrimineringsgrunder. Här framgår bland annat  
ett samband mellan kategorierna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det framgår också  
att en stor andel av de som upplevt diskriminering som har samband med kön också upplevt att deras etniska  
tillhörighet och/eller ålder haft betydelse. 
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Etnisk tillhörighet 734 65 77 19 87 25 75

Funktionsnedsättning 65 740 29 10 17 8 46

Kön 77 29 386 39 24 25 72

Könsidentitet och könsuttryck 19 10 29 68 7 19 4

Religion eller annan trosuppfattning 87 17 24 7 146 12 13

Sexuell läggning 25 8 25 19 12 80 5

Ålder 75 46 72 4 13 5 305
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Beslut om årsredovisning 2018
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2019

Agneta Broberg 
Diskrimineringsombudsman



DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. 

DO

www.do.se

Box 4057

169 04 Solna

Telefon 08-120 20 700

facebook.com/Diskrimineringsombudsmannen

http://www.do.se
http://www.facebook.com/Diskrimineringsombudsmannen
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