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Diskrimineringsombudsmannen  
har ordet
Årets resultat är frukten av ett brett, samlat och systematiskt arbete mot 
diskriminering om vilket det finns spännande läsning som väntar i denna 
årsredovisning. 

En väsentlig del av våra insatser inriktade sig  
även under 2019 på att motverka diskriminering  
i arbetslivet. Arbetsgivare behöver kunskap om  
vad bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen innebär. Regelverket är inte 
minst ett arbetssätt och verktyg för förebyggande 
och främjande insatser med syfte att våra 
arbetsplatser ska vara fria från diskriminering. 

Ett mycket stort antal arbetsgivare har under året 
nåtts av DO:s information, kunskapsstöd och av 
myndighetens tillsyn avseende aktiva åtgärder.  
Ett exempel är att vi i början av året hade cirka 
20 000 användare av vår digitala guide och 
att de i slutet av året hade ökat till 50 000. 
Det är vi glada för, och vi fortsätter att ta 
fram ny kunskap, vidareutveckla innehållet 
i guiden och parallellt arbeta med tillsyn. 

De sedan några år påbörjade arbetena inom tre 
inriktningsområden innebär att vi fokuserar 
insatserna på identifierade problemområden  
inom samhällsområdena arbetsliv, bostad  
och socialtjänst. De är långsiktiga arbeten för 
förändring och genomförs i olika steg. Inom 
inriktningsområdet bostad är insatserna  
beroende av att olika aktörer på bostads- och 
hyresmarknaden förstår hur diskriminering kan 

se ut och hur bostadsförmedlingssystem och 
uthyrningskriterier kan leda till diskriminering. 
Inom inriktningsområdet socialtjänst ligger fokus 
på vikten av att social tjänsten arbetar och fattar 
beslut på ett sätt som konsekvent bygger på att 
prövning och bedömning är individuell. Det behövs 
mer kunskap om samband mellan brist på 
individuell prövning och diskriminering. 

DO har en viktig roll i och ett ansvar för att se 
till att diskrimineringslagen följs. Därför har vi 
under flera år i högre grad inriktat myndighetens 
tillsyn mot utredningar i frågor där DO:s 
ställnings taganden har förutsättningar att fungera 
vägledande. Men det finns tyvärr också aktörer 
som bryr sig mindre om lagstiftningen. Det kan 
handla om att man anser att det kostar för mycket 
att anpassa sina webbtjänster så att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna använda 
dem. Eller att arbetsgivare inte vill ha personer 
som kommer att vara föräldralediga. Andra vill 
utestänga personer som har en religiös övertygelse 
som man ogillar. För den typen av aktörer fungerar 
det sällan med vägledande tillsyn. Den som inte 
respekterar lagen, kommer inte att följa den.

Det finns alltså gränser för vad DO kan åstad   - 
komma med sin tillsyn med den diskriminerings-
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lagstiftning vi har i dag. Efter tio år med 
diskrimi neringslagen är det för mig tydligt  
att den modell lagstiftaren valt inte är tillräckligt 
ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv. 
Avsaknaden av andra sanktionsmöjligheter än 
diskrimineringsersättning utgör en allvarlig  
brist i arbetet för att förhindra överträdelser  
av diskrimineringsförbuden. 

Värt att nämna särskilt här är den problematik  
vi identifierat i förhållande till utvecklingen 
och användandet av intelligenta system för 
automatiserat beslutsfattande (AI). Här 
kan algoritmer som diskriminerar byggas 
in eller skapas automatiskt vilket kan 

leda till att ett mycket stort antal enskilda 
diskrimineras utan att varken de eller den 
som ansvarar för systemet känner till det. 

Min bedömning är att det är tydligt att lagstift-
ningen inte uppfyller unionsrättens krav på 
effektiva och avskräckande sanktioner för 
överträdelser som drabbar eller riskerar att 
drabba flera. Jag har flera gånger tidigare skrivit 
till regeringen och nu senast 2019 där jag lyft 
brister i lagen utifrån olika perspektiv. Med den 
utveckling vi ser i dag är det nu än mer angeläget 
att se över skyddet mot diskriminering.

Agneta Broberg
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Vi redovisar  
så här
DO:s kärnverksamhet är indelad i verksamhetsgrenarna 
kunskap och tillsyn. Uppdraget är dock till sin helhet 
främjande, och insatser inom båda verksamhetsgrenarna 
ska samverka för att bidra till samhällsförändring. 
Detta framgår bland annat av resultatredo visningen för 
inriktningsområdena arbetsliv, bostad och socialtjänst. 
Inom dessa utgår arbetet från problemområden som vi 
identifierat och redovisningen följer samma struktur. 
Kostnaderna för arbetet inom inriktningsområdena anges 
i tabeller under respektive avsnitt och i de redovisade 
kostnaderna ingår direkta personal- och driftskostnader 
samt overheadkostnader. Löne- och overheadkostnader är 
fördelade på inriktningsområdena enligt redovisad arbetstid. 

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

Vi redovisar könsuppdelad statistik i statistik bilagan där 
så är möjligt. Vi redovisar däremot inte könsuppdelad 
statistik för till exempel våra tillsynsärenden. Det 
beror på att det inte alltid är relevant att registrera 
på kön eller att vi inte har uppgift om kön. 

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 till1. 

1 Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 § 
om resultatredovisningen ska myndigheterna analysera och bedöma 
verksamhetens resultat och utveckling. 
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Kort om DO

Kort om DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska verka för 
ett samhälle där diskriminering inte förekommer.2 

2 Styrdokumentet ”Tolkningen av DO:s uppdrag” (LED 2017/35/3) 
fastställer tolkningen av Diskrimineringsombudsmannens 
uppdrag som det framgår av lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen, (DO-lagen).  

DO:s uppdrag och uppgifter framgår av lag. Övriga 
uppgifter framgår av förordning, regleringsbrev 
samt av olika regeringsuppdrag.3 

3 Diskrimineringsombudsmannens uppdrag framgår av lagen 
(2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, (DO-lagen). Där 
anges att DO har uppgifter som framgår av diskrimineringslagen 
(2008:567), (DL). Av föräldraledighetslagen (1995:584) framgår 
att DO har möjlighet att som part föra talan för enskild som i 
strid med föräldraledighetslagens bestämmelser missgynnats 
av skäl som har samband med föräldraledighet. DO:s uppdrag 
regleras vidare i förordning (2008:1401) med instruktion för 
Diskrimineringsombudsmannen.

Myndigheten har en särställning bland förvaltnings-
myndigheterna genom att 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 kapitlet 2 § regeringsformen.

Verksamhetsindelning
• kunskap: omfattar kunskapsutveckling och

kunskapsspridning

• tillsyn: omfattar tillsyn och processföring

• stöd och ledning: omfattar interna funktioner för
stöd, ledning och styrning.

Verksamhetsindelningen syftar till att myndigheten ska 
kunna genomföra sitt uppdrag med effektiva, rättssäkra, 
ändamålsenliga och samordnade insatser. 



DO under 2019

Ny visuell identitet. I maj färdigställs DO:s nya 
visuella identitet och under året implementerar vi den 
i organisationen. Vi uppdaterar det grafiska uttrycket, 
bland annat i kommunikationsmaterial och digitala 
kommunikationskanaler.

800
DO:s tillsyn omfattar nästan 800 
arbetsgivare. Vi fortsätter att 
granska hur arbetsgivare arbetar för 
att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. 
Granskningen omfattar flera hundra 
privata arbetsgivare inom bygg- och 
anläggningsbranschen, IT, samt hotell- 
och restaurangbranschen. Vi följer 
även upp en tidigare granskning av 
kommuner och regioner.

Informationssatsningar om sexuella 
trakasserier. Tillsammans med 
Arbetsmiljöverket (AV) genomför vi en 
satsning för att förebygga och förhindra 
sexuella trakasserier i arbetslivet. AV 
och DO vidareutvecklar en gemensam 
digital plattform med information till 
arbetsgivare om både arbetsmiljö-
lagens och diskrimineringslagens 
krav. Vi sprider den sedan via en 
informationskampanj.

DO under 2019
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Beslut och domar om åldersdiskriminering.
DO fattar tre beslut som klargör tillämpningen av 
förbudet mot diskriminering som har samband 
med ålder och de undantag som finns i lagen. I ett 
av DO:s processärenden meddelar Stockholms 
tingsrätt en dom mot ett fackförbund som handlar 
om otillåtna åldersgränser för medlemskap.



Möten med civila samhället. Inom våra tre 
inriktningsområden – arbetsliv, bostad och 
socialtjänst – genomför vi möten med företrädare 
för civila samhället. Inom inriktningsområde arbetsliv 
handlar det framförallt om insatser för att stärka 
civilsamhällesorganisationer som kan vilja driva på 
arbetet med aktiva åtgärder. Det handlar exempelvis 
om att skapa forum för att utbyta erfarenheter och 
strategier för att motverka diskriminering i arbetslivet. 
Inom inriktningsområdena bostad och socialtjänst är 
våra möten inriktade på att inhämta civilsamhällets 
kunskaper och erfarenheter rörande diskriminering.

DO lyfter brister i diskrimineringslagen på EU-nivå. Vi svarar 
på en enkät från den europeiska samarbetsorganisationen 
Equinet. I enkätsvaret för DO fram att Sverige har, eller riskerar 
att ha, implementerat två EU-direktiv på ett felaktigt sätt. Det 
leder till att den svenska diskrimineringslagen ger ett sämre 
skydd mot diskriminering jämfört med direktiven. Bland annat 
innehåller lagen felaktiga eller för omfattande undantag från 
diskrimineringsförbuden. Equinet kommer att vidarebefordra 
enkätsvaren till EU-kommissionen.

50 000
Många använder vår digitala guide till aktiva åtgärder. Vår 
digitala guide om aktiva åtgärder får 50 000 användare under 
året. Många upplever guiden som pedagogisk och nyttig i arbetet 
för att förebygga diskriminering. Vi genomför informations-
satsningar som uppmärksammar arbetsgivare på deras ansvar för 
aktiva åtgärder och det stöd som DO:s guide kan erbjuda.

DO under 2019
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DO lämnar in en skrivelse 
om effektiva sanktioner.  
I slutet av året lämnar vi in 
en skrivelse till regeringen 
för att uppmärksamma 
behovet av effektiva  
sanktioner. Enligt DO finns 
mycket starka skäl att utreda 
behovet av avskräckande 
sanktioner för överträdelser 
av diskrimineringsförbuden 
som drabbar eller riskerar 
att drabba många. Det bör, 
enligt DO, ske inom den 
utredning om sanktioner 
kopplade till diskriminerings-
lagens bestämmelser om 
aktiva åtgärder som nyligen 
har inlett sitt arbete.

Förhandsavgörande 
från EU-domstolen. 
EU-domstolen beslutade att 
Högsta domstolens begäran 
om förhandsavgörande i 
DO:s mål ska avgöras i stor 
avdelning. Det innebär att 
femton domare avgör målet. 
Det är ovanligt och sker bland 
annat när frågan som ställs 
har särskilt stor betydelse för 
rättstillämpningen i EU.



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 14 

Resultatredovisning



Ekonomisk översikt
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Ekonomisk översikt
DO:s intäkter 2019 har ökat med 1,3 miljoner 
kronor från 2018 och ökningen kommer av 
regeringsuppdraget ”Särskilda informations-
insatser för att höja kunskapen om aktiva 
åtgärder och kränkande särbehandling inklusive 
sexuella trakasserier”. Satsningen innebar 
att anslagsförbrukningen minskade mellan 
åren, då resurser satsades på uppdraget.

Under året genomfördes verksamhetsförändringar, 
för att bland annat skapa ett verksamhetsnära 
chefskap, som inneburit nyrekryteringar av 
bland annat chefer men även medarbetare. 
Detta avspeglas i ökade personalkostnader 
med 5,7 miljoner kronor.

För att kunna växa personellt i enlighet med 
tidigare ökat anslag gjordes en utökning av 
lokalytan 2018. Ökningen fick först 2019 fullt 
ekonomiskt genomslag då den nya lokalytan 
avtalades från andra kvartalet 2018 vilket förklarar 
ökningen med 1 miljoner kronor för lokalkostnader.

Driftskostnader minskade 2019 med 5,6 miljoner 
kronor jämfört med 2018, främst på grund av 
att kostnader för konsulttjänster minskade.

Totalt sett har DO:s verksamhet vuxit under 
2019 och antal årsarbetskrafter har ökat från 
83 till 88. Medelantal anställda 2019 var 104.

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

2019 2018 2017

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Anslag Övriga Anslag Övriga Anslag Övriga
Kunskap 68 305 5 649 73 954 69 762 2 629 72 391 60 568 3 437 64 005

Tillsyn 55 813 528 56 341 55 968 646 56 614 48 925 1 372 50 297

Totalt 124 117 6 177 130 294 125 730 3 275 129 005 109 493 4 809 114 302
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Vår verksamhetsutveckling
fortsätter

 

Verksamhetsnära 
chefsskap
Sedan flera år tillbaka arbetar vi systematiskt med 
att utveckla DO. Syftet är att effektivisera och 
inrikta verksamheten. Arbetssätt och verksamhets-
strukturer ska också skapa bättre förutsättningar 
för chefer och medarbetare att lösa sina uppgifter. 

Under året har vi genomfört flera verksamhets-
förändringar för att bland annat skapa ett 
verksamhetsnära chefskap med färre medarbetare 
per chef. Tidigare utvecklingsenheten samt analys-
enheten är nu en enhet med två sektioner. Den 
administrativa enheten har delats i två enheter, 
infrastrukturenheten samt ekonomi- och inköps-
enheten, och två rättsenheter har bildat en 
rättsenhet med tre sektioner. Att cheferna kan vara 
tillgängliga för sina medarbetare i det dagliga 
arbetet syftar till att stärka löpande dialog och 
samarbete, utveckling och lärande samt ett 
effektivare arbete.

Lokalt samverkansavtal
Vi har börjat planera en process för ökad 
samverkan inom myndigheten i syfte att uppnå 
ett lokalt samverkansavtal.4 Målet är ett lokalt 
samverkansavtal som är verksamhetsanpassat och 
på ett ändamålsenligt sätt bidrar till engagemang, 
delaktighet, verksamhetsutveckling och en 
hållbar arbetsmiljö. Medarbetare som är delaktiga 
och aktiva i utvecklings- och beslutsprocesser 
ger förutsättningar för kontinuerlig utveckling 
av myndigheten. (Läs mer under avsnitt ”Vi 
utvecklar våra medarbetare”, sidan 76).

4 Arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna (de centrala parterna) inom 
statlig sektor på central nivå träffade i april 2016 ett nytt processinriktat ramavtal om 
samverkan – Samverkan för framtiden. Enligt de centrala parterna ska samverkan ses som 
en metod för generell verksamhetsutveckling genom en väl fungerande dialog och samspel 
mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 



Översyn av  
begreppet anmälan

Vår verksamhetsutveckling fortsätter
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DO tar varje år emot cirka 2 500 anmälningar  
om upplevd diskriminering. Det som DO i dag 
benämner anmälan kan i förvaltningsrättslig 
mening jämställas med en uppgift som kommer in 
till myndigheten. Enligt DO:s erfarenhet finns det 
hos många en förväntan att vi ska utreda varje 
enskild anmälan eller uppgift om upplevd 
diskriminering. 

Vi har därför påbörjat en översyn om vad det 
innebär att lämna in uppgifter till myndigheten. 
Arbetet har följande syften:

• Förtydliga att DO för att motverka diskrimine-
ring i samhället tar emot uppgifter från enskilda
om upplevd diskriminering. Det innebär inte att
DO som regel upprättar ärenden för vidare
utredning på grundval av uppgifterna.

• Minska antalet personuppgifter som inkommer
till DO i samband med att enskilda lämnar in
uppgifter om upplevd diskriminering.

• Säkerställa att DO fortsatt kan samla in
uppgifter för att ha tillgång till analysunderlag
för att bygga upp kunskap.
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DO:s arbete inom tre inriktningsområden

Arbetsliv
Inom inriktningsområde arbetsliv tar vi oss an 
följande problemområden:

 • Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om 
aktiva åtgärder.

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

 • Nyckelaktörer inom arbetsmarknads-
området har inte tillräckliga kunskaper om 
lagstiftningen och annan reglering relaterad
till arbetsmarknadsområdet.

 

Bostad
Inom inriktningsområde bostad tar vi oss an 
följande problemområden:

• Diskriminering vid tillhandahållande av 
hyresbostäder.

• Bristande likabehandling i samband med
försäljning av bostäder.5

5 Arbetet för att motverka bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder 
avslutade vi förra året, eftersom vi bland annat kunde konstatera att diskrimineringslagen 
omfattar de flesta situationer som kan uppstå när bostäder säljs. 

Socialtjänst
Inom inriktningsområde social tjänst tar vi oss an 
följande problemområden:

 • Skillnader i insatser och behandling av barn 
och unga som kan utgöra diskriminering eller 
risk för diskriminering.

 • Diskriminering i arbetssätt vid handläggning 
och beslutsfattande som inte bygger på 
individuell prövning och bedömning.

 • Brister i diskriminerings skyddets omfattning.

 

  



Långsiktigt förändringsarbete i flera steg

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 19

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 diskriminering

• i arbetslivet

• på bostadsmarknaden

• i verksamhet inom socialtjänsten.

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

Utifrån de olika förutsättningarna som råder 
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 samordnas för att mer riktat och 
fokuserat kunna bidra till samhällsförändring, 
ett samhälle fritt från diskriminering.

Här nedan beskrivs vad vi har genomfört under
2019 inom de tre inriktningsområdena.

 

Inriktningsområde
arbetsliv

 

Här följer en redovisning av årets arbete 
inom inriktningsområde arbetsliv där vi 
ska ta oss an följande problemområden:

1. Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper
om aktiva åtgärder.

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

3. Nyckelaktörer6 inom arbetsmarknadsområdet
har inte tillräckliga kunskaper om
lagstiftningen och annan reglering relaterad
till arbetsmarknadsområdet.

6 Här avses centrala aktörer som har inflytande i/över beslutsprocesser som har bäring 
på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter.

Under året beslutades av effektivitetsskäl 
att arbetet med problemområde 3 ska slås 
samman med ett av projekten som bedrivs 
inom problemområde 2. Det projektet ska alltså 
dels genomföra insatser som syftar till att få 
arbetsgivare att bedriva ett ändamålsenligt 
arbete med aktiva åtgärder, dels insatser 
för att påverka relevanta nyckelaktörer och 
beslutsprocesser i syfte att driva på arbetet 
med aktiva åtgärder i arbetslivet.
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Tabell 2. Kostnader för inriktningsområde arbetsliv (tkr).

Kostnader per problemområde inom inriktning arbetsliv 2019 2018 2017
1. Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om aktiva åtgärder. 6 178 13 733 7 764

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

 
7 987 5 275 92

3. Nyckelaktörer inom arbetsmarknadsområdet har inte tillräckliga 
kunskaper om lagstiftningen och annan reglering relaterad till 
arbetsmarknadsområdet.* - 5 -

Summa 14 165 19 013 7 856

* Under året beslutades av effektivitetsskäl att arbetet med problemområde 3 ska slås samman med arbetet med ett av projekten 
som bedrivs inom problemområde 2.

Insatser för att öka 
arbetsgivares kunskaper 
om aktiva åtgärder 
Det finns en rad olika hinder och omständig heter 
som påverkar om och hur arbets givare arbetar 
med aktiva åtgärder. DO har tagit fasta på det i 
formuleringen av de tre ovanstående problem-
områdena inom inriktningsområde arbetsliv. 

Ett hinder utgörs av bristande kunskaper 
hos arbetsgivare, dels om att lagstiftningen 
finns, dels om vilka krav den ställer. För att 
angripa det hindret har DO genomfört en 
rad insatser med kunskapshöjande syfte. 
De har huvudsakligen riktats till bredare 
målgrupper inom gruppen arbetsgivare eller 
till gruppen arbetsgivare som helhet. 

DO granskar arbetsgivares  
aktiva åtgärder
DO har under 2019 initierat 432 ärenden och 
fattat 553 beslut7 som rör tillsyn av arbetsgivares 
efterlevnad av diskrimineringslagens krav på 
aktiva åtgärder (så kallad allmän tillsyn). Det 
är en ökning jämfört med föregående år och 

en följd av att DO under de senaste åren valt 
att lägga allt mer resurser på allmän tillsyn.

7 Ett beslut innebär också att ärendet avslutas. Bland de 553 besluten som fattats under 
2019 finns ärenden som DO initierade under 2018.

Tabell 3. Inledda och beslutade/avslutade 
allmänna tillsynsärenden inom arbetslivet 

Allmänna tillsynsärenden 2019 2018 2017
Inledda 432 393 345

Beslutade/avslutade 553** 518* 6

* Siffran inkluderar 7 ärenden som har avslutats utan beslut, 
till exempel på grund av att en verksamhet upphört. 

** Siffran inkluderar 9 ärenden som har avslutats utan beslut, 
till exempel på grund av att tillsynsobjekten haft färre än 25 
anställda och därför inte omfattas av kravet på riktlinjer och 
rutiner.

DO granskar nästan 500 arbetsgivare  
inom olika branscher
Vi har granskat 472 arbetsgivare8 inom 
branscherna bygg- och anläggning, IT samt hotell 
och restaurang.9 Granskningen visade att drygt 
80 procent av dem brast på något sätt när det 
gällde kravet på riktlinjer och/eller rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. Det var vanligare att arbetsgivarna 
brast i rutinerna jämfört med riktlinjerna.

8 I tillsynen ingick 481 tillsynsobjekt. Av dessa avskrevs 9 företag. Dessa ingår därmed inte i 
redovisningen. Det totala antalet som redovisas är 472 företag.

9 Tillsynen av bygg- och anläggningsbranschen samt IT inleddes under 2018.
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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. 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.

Tillsynen visade följande:

 • 227 arbetsgivare hade anmärkningar i 
riktlinjer och/eller rutiner som gällde sexuella 
trakasserier.

 • 229 arbetsgivare hade anmärkningar i 
riktlinjer och/eller rutiner som gällde 
trakasserier.

 • 392 arbetsgivare hade anmärkningar i rutiner 
och/eller riktlinjer som gällde repressalier.

Se diagrammet nedan som visar antal brister som 
framkom i tillsynen. 

RepressalierTrakasserierSexuella
trakasserier

227 229

392

Diagram 1. Antal arbetsgivare som i tillsynen har fått minst 
en anmärkning på riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Vi kunde också konstatera att en del arbetsgivare 
fortfarande arbetar enligt de tidigare lagkraven10 
och att de blandar samman diskrimineringslagens 
krav med arbetsmiljölagens krav.

10 Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder förändrades den 1 januari 2017.

Vi följer upp granskning av  
kommuner och regioner 
Den tillsyn DO genomförde under 2017–2018 
visade att 90 procent av landets kommuner 
och landsting (numera regioner) hade brister 
i sitt arbete för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier på sina 
arbetsplatser. I år har DO inlett en uppföljande 
granskning av de 282 kommuner och regioner 
som inte blev godkända förra gången. Hittills 
är hälften av dessa granskade, och arbetet 
kommer att fortsätta under 2020.

Bland de arbetsgivare som vi har granskat 
hittills är det cirka 40 procent som har brister. 
Den överlägset vanligaste bristen är att det 
saknas rutiner och/eller riktlinjer för att 
förhindra repressalier, vilket även var vanligt 
förekommande i den tidigare granskningen.

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 har

 • anmält diskriminering

 • påtalat att någon bryter mot 
diskrimineringslagen

 • medverkat i en utredning om
diskriminering

 

 • avvisat eller fogat sig i (gått med 
på mot sin vilja) trakasserier eller 
sexuella trakasserier.
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Tillsynsinsatser inom inriktning  
arbetsliv 2019

Vad granskar vi?
Riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra 

1. trakasserier

2. sexuella trakasserier 

3. repressalier.

Rutiner för verksamheten i syfte att 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 granskar vi?
• 282 kommuner och regioner

• 150 företag inom hotell- och
restaurangbranschen

• 150 IT-företag

• 181 företag inom bygg- och
anläggningsbranschen

Vanligt förekommande brister
 • Arbetsgivarna saknar riktlinjer och rutiner  

för att förhindra repressalier.

 • Arbetsgivarna blandar samman 
diskrimineringslagens krav på aktiva  
åtgärder och arbetsmiljölagens krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Viktigt att öka kunskap  
om repressalieförbudet
Det är viktigt för arbetsgivare att känna till och 
förstå repressalieförbudet eftersom den enskilde 
ska kunna berätta om missförhållanden och 
utöva sin rätt att anmäla diskriminering – utan 
att riskera att bli bestraffad för det. Ändå visar 
vår tillsyn att det finns stora brister i både privata 
och offentliga arbetsgivares riktlinjer och rutiner 
för att förhindra repressalier på arbetsplatserna. 
Därför har vi fortsatt att på olika sätt arbeta för 
att fler ska få kunskap om de krav lagen ställer 
på det främjande och förebyggande arbetet mot 
repressalier. Det gör vi till exempel genom att lyfta 
arbetsgivares skyldigheter avseende repressalier 
i de externa kontakter vi har med nyckelaktörer, 
i vår digitala guide till aktiva åtgärder, på vår 
webbplats och i våra sociala kanaler. Vi märker då 
också att det finns ett stort intresse för information 
om repressalieförbudet bland mottagarna. Det är 
till exempel ett av våra mest uppmärksammade 
inlägg på Linkedin under året som gått.

Informationskampanj  
om aktiva åtgärder
I början av året genomförde vi en informations-
kampanj riktad till arbetsgivare i både privat 
och offentlig sektor. Vi riktade oss främst till 
större arbetsgivare med fler än 100 anställda. 
Kampanjens direkta syfte var att öka känne-
domen bland arbetsgivare om aktiva åtgärder. 
Målet var att få fler arbetsgivare att börja 
använda den digitala guiden – ”Din guide 
till aktiva åtgärder mot diskriminering”.

Vi annonserade i dags- och fackpress samt med 
digitala banners och sponsrade inlägg i sociala 
medier och gjorde ett mejlutskick till cirka 25 000 
arbetsgivare. I genomsnitt öppnade var femte 
mottagare mejlet. 

Under kampanjperioden fick den digitala 
guiden cirka 20 000 nya användare. 

Digital guide till aktiva åtgärder 
Vi har arbetat med att vidareutveckla den 
digitala guiden till aktiva åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet som lanserades i 
början av året. Vi har också fortsatt med olika 
insatser för att göra guiden mer känd bland 
arbetsgivare. Insatserna har lett till att guiden 
mot slutet av året hade 50 000 användare.

Vi har inhämtat synpunkter från användare genom 
en enkätundersökning, intervjuer med användare 
och synpunkter vi fångat upp vid presentationer 
av guiden i olika externa sammanhang. 
Åter kopplingen har varit positiv både när det 
gäller innehåll och upplägg. Många upplever att 
guiden är pedagogisk och ger nytta i den egna 
verksamhetens arbete med aktiva åtgärder.

Under senhösten började vi vidareutveckla guiden. 
Vi har bland annat kompletterat med mer innehåll 
om vad bestämmelserna innebär och tagit fram fler 
exempel på hur arbetsgivare kan arbeta med aktiva 
åtgärder. För att det ska bli enklare att orientera 
sig mellan de olika delarna i guiden har vi även 
justerat upplägg och design. Den vidareutvecklade 
versionen beräknas vara klar 2020.
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Bedömning av insatser  
inom inriktning arbetsliv  
– problemområde 1
Arbetsgivares bristande kunskaper är ett hinder 
som påverkar om och hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder. Kunskapsbristen kan 
handla om att arbetsgivarna överhuvudtaget 
inte känner till att lagen finns eller att de känner 
till lagen men inte vet vilka krav den ställer 
på dem. För att angripa det hindret har DO 
genomfört en rad insatser med kunskapshöjande 
syfte. De har huvudsakligen riktats till bredare 
målgrupper inom gruppen arbetsgivare eller till 
gruppen arbetsgivare som helhet. Vi har haft 
en bred ansats, där vi både kombinerat flera av 
våra verktyg – tillsyn, kunskapsspridning, stöd 
och information – och använt dem parallellt. 
Vi bedömer att detta har bidragit till att fler 
arbetsgivare känner till att lagen finns och att de 
har grundläggande kunskaper om vad den innebär.

Ett exempel är att den digitala guiden som vi 
tog fram hade cirka 20 000 användare, redan 
en månad efter lanseringen. Årets omfattande 
informationsinsatser med kampanjer, annonsering 
och mejlutskick har starkt bidragit till att 
antalet användare ökat till cirka 50 000. Den 
positiva återkoppling myndigheten fått om 
guiden stärker ytterligare bilden av att det är 
ett såväl efterfrågat som användbart stöd.

Tillsynen har inneburit både  
kontroll och ökad kännedom
Vi bedömer även att årets tillsyn av arbetsgivares 
arbete för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier utöver sitt kontroll-
syfte också har bidragit till ökad kännedom  
om lagstiftningen och dess innebörd hos 
tillsynsobjekten. 

Sammantaget rör det sig om närmare 
800 tillsynsobjekt under 2019, dels inom bygg-  

och anläggningsbranschen, IT samt hotell- och 
restaurangbranschen, dels de kommuner och 
regioner som inte blev godkända vid motsvarande 
tillsyn 2018. DO:s tillsyn visade att det finns 
omfattande brister både inom de branscher som 
granskades under året och bland de kommuner 
och regioner som ingick i 
uppföljningsgranskningen. Trots detta kan vi 
konstatera att insatserna bidragit till att 
aktualisera frågan om aktiva åtgärder hos 
tillsynsobjekten. 

Bristerna i arbetsgivarnas kunskapsbehov 
bekräftas bland annat i tillsynen. Därför har 
vi genomfört olika insatser, exempelvis har 
vi säkerställt tillgång till utvecklat stöd och 
information om aktiva åtgärder i form av bland 
annat den digitala guiden. Vårt samarbete med 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)11 har 
också resulterat i gemensamma insatser riktade 
till kommuner och regioner. Vi har dessutom 
genomfört omfattande insatser för att göra stödet 
känt hos arbetsgivare. Denna kombination av 
kontroll och stöd som utvecklats baserat på de 
behov som DO identifierat hos arbetsgivare, 
exempelvis utifrån brister som ofta förekommer 
vid tillsyn och de områden som arbetsgivare själva 
lyfter, bedömer DO bidrar till önskat resultat.

11 Samarbetet beskrivs under avsnitt ”Driva på nyckelaktörer för ett ändamålsenligt arbete”, 
sidan 26.

Samverkan skapar förutsättningar
Här finns också anledning att koppla an till 
arbetet med det andra problemområdet inom 
inriktningsområde arbetsliv, ”arbetsgivare 
bedriver inte ett ändamålsenligt arbete 
enligt syftet med aktiva åtgärder”, tillika 
till genomförandet av regeringsuppdraget 
”Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen 
om särskilda informationsinsatser”. Dessa 
parallella arbeten har skapat förutsättningar 
för DO att etablera fördjupad samverkan med 
aktörer som har en nyckelroll i förhållande till 
ett stort antal arbetsgivares arbete med aktiva 
åtgärder. Denna samverkan har utmynnat i 
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exempelvis genomförandet av gemensamma 
evenemang eller att dessa aktörer efter dialog 
med DO själva genomfört insatser där de 
vidareförmedlat kunskap om aktiva åtgärder.

I dessa fall bedömer DO att samverkan som sådan 
har bidragit till att nå ut till fler inom målgruppen, 
att kraften bakom budskapet förstärkts och 
därmed också genomslaget för de kunskapshöjande 
insatserna. Detta har särskilt bidragit till resultatet 
inom det här aktuella problemområdet. 

Bred ansats bidrar till  
att vi når det önskade läget
Sammantaget kan vi konstatera att insatserna 
ovan har resulterat i att ett mycket stort antal 
arbetsgivare på ett eller flera sätt under året nåtts 
av information om att lagstiftningen finns och 
vad den innebär. Vi bedömer att denna breda 
ansats – där flera av våra verktyg har använts i 
samverkan och parallellt – har bidragit till att 
närma sig det önskade läget att arbetsgivare 
känner till att lagen finns och att de har 

grundläggande kunskaper om vad den innebär.

Arbetet har också genererat ett mervärde för 
andra projekt inom inriktningsområdets andra 
problemområde. Resultaten, bland annat från den 
tillsyn som genomförts och av de dialoger som 
förts, visar dock att hindret som består i bristande 
kunskaper kvarstår. Det motiverar DO:s fortsatta 
arbete inom problemområdet – dock i kombination 
med andra insatser som syftar till att förändra 
också övriga omständigheter som utgör hinder 
för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder.
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Insatser inom arbetsliv – 
problemområde 2 och 3
Inom inriktningsområde arbetsliv, problemområde 
2 och 3, genomför DO insatser för att ta sig an 
problemområdet att arbetsgivare inte bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder enligt 
syftet med lagen. För att nå det önskade läget 
behöver DO på olika sätt synliggöra förhållanden 
på samhällelig nivå som leder till eller riskerar 
att leda till diskriminering på individnivå i 
arbetslivet. Men också att förmå nyckelaktörer12 
att beakta ett diskrimineringsperspektiv i 
beslut som påverkar förutsättningarna för 
arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder. 

12 Här avses centrala aktörer som har inflytande i/över beslutsprocesser som har bäring 
på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter.

Utveckla kunskap om  
diskriminering i arbetslivet
En central del inom inriktningsområde arbetsliv 
handlar om att vi tar fram kunskap till exempel 
för att utveckla vår tillsyn, tar fram stöd för att 
arbetsgivare ska arbeta ändamålsenligt med 
aktiva åtgärder och identifierar vilka frågor vi 
ska driva i relation till olika nyckelaktörer.

Under året har en intervju- och dokumentstudie 
av hur tio kommuner arbetar med aktiva 
åtgärder slutförts av anlitade forskare vid 
Göteborgs universitet. Vi har också sammanställt 
resultaten från ett urval av publikationer inom 
diskriminerings  området i en promemoria. Fokus för 
sammanställningen är kunskap om aktiva åtgärder. 

Analys av kommuners riktlinjer och rutiner 
DO genomförde under 2018 en tillsyn av 
kommuners riktlinjer och rutiner för att 
hantera trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. Under 2019 har vi gjort en analys 
av de dokument som kommunerna lämnade in 
under tillsynen samt våra egna tillsynsbeslut 

som var riktade till tillsynsobjekten. Syftet med 
analysen har varit att öka kunskapen om och 
förståelsen för hur kommuner hanterar lagkravet 
i rollen som arbetsgivare. Syftet har också varit 
att undersöka varför kommunerna inte uppfyller 
lagkravet. Den övergripande slutsatsen är att 
kommunerna behöver förstärka sin kunskap om 
diskrimineringslagen (DL). Analysen visade att

 • kommunerna har kunskapsluckor om DL, 
särskilt repressalier 

 • kommunerna är osäkra på begrepp som
används i DL

 

 • kommunerna sammanblandar DL och
arbetsmiljölagen (AML). 

 

Stärka civila samhällets kapacitet  
i arbetet med aktiva åtgärder
Under hösten samlade DO representanter från elva 
organisationer i civila samhället till fem forummöten 
om att förebygga diskriminering i arbetslivet. 

Syftet med mötena var att skapa en arena för utbyte 
av kunskap och erfarenheter om arbetssätt och 
strategier mot diskriminering i arbetslivet. Ett 
annat syfte var att belysa hur bestämmelserna om 
aktiva åtgärder kan vara ett möjligt verktyg i det 
arbete organisationerna redan bedriver kring 
diskriminering i arbetslivet.

Mötena ledde till ett utbyte av inspirerande exempel 
på arbetssätt och metoder för att förebygga och 
motverka diskriminering i arbetslivet. Dessa kommer 
att följas upp med olika aktiviteter under 2020.

Driva på nyckelaktörer för ett 
ändamålsenligt arbete 
Vi har ett pågående projekt som syftar till att 
sprida fördjupad kunskap till nyckelaktörer13 

13 Här avses centrala aktörer som har inflytande i/över beslutsprocesser som har bäring 
på arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter.
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och förankra denna i syfte att arbetsgivare 
ska kunna bedriva ett ändamålsenligt arbete 
med aktiva åtgärder. Projektet syftar också 
till att förmå nyckelaktörer att anlägga ett 
diskrimineringsperspektiv på sådana beslut 
och processer som påverkar förutsättningarna 
för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder.

Projektet och det pågående regeringsuppdraget 
”Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen 
om särskilda informationsinsatser”14 överlappar 
delvis varandra när det gäller att genomföra 
kunskapshöjande insatser om aktiva åtgärder. 
Regeringsuppdraget har också inneburit att 
det har varit nödvändigt att prioritera om och 
vi har haft begränsade resurser att genomföra 
de insatser som ursprungligen planerats. 
Samtidigt har arbetet med regeringsuppdraget 
förstärkt förutsättningarna för att etablera dialog 
och samarbeten med vissa särskilt centrala 
nyckelaktörer, vilket i sin tur banat väg för de 
insatser som vi har varit tvungna att senarelägga.

14 LED 2019/331. 

Vi har fördjupat pågående samarbeten med 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Arbetsmiljöverket (AV). Till exempel medverkade vi 
under våren tillsammans med AV på SKL:s (numera 
SKR) konferens som syftade till att öka målgruppens 
kunskaper om hur man förebygger sexuella 
trakasserier, trakasserier och i övrigt arbetar med 
aktiva åtgärder. Målgruppen var personalchefer, 
förhandlingschefer, personalstrateger och 
handläggare med särskilt ansvar för arbetsmiljö- 
och diskrimineringsfrågor i kommuner och 
landsting. Konferensen hade cirka 150 deltagare, 
varav en majoritet deltog via en webbsändning.

Inom ramen för regeringsuppdraget har vi 
genomfört informationsinsatser och tagit fram 
informationsmaterial som syftar till att öka 
kunskapen om hur arbetsgivare kan motverka 
sexuella trakasserier och trakasserier på arbets-
platsen och om vad aktiva åtgärder innebär. 
(Läs mer under avsnitt ”Regeringsuppdrag 
till Diskrimineringsombudsmannen om 
särskilda informationsinsatser”, sidan 30.)
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Bedömning av insatser 
inom inriktning arbetsliv – 
problemområde 2 och 3
För att bidra till att arbetsgivare ska bedriva 
ett ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder 
krävs mer djupgående insatser än att undanröja 
det hinder som utgörs av bristande kunskaper 
hos arbetsgivare om att lagstiftningen finns 
och om vilka krav den ställer. Det handlar om 
att på olika sätt synliggöra förhållanden på 
samhällelig nivå som leder till eller riskerar 
att leda till diskriminering på individnivå i 
arbetslivet, men också att förmå nyckelaktörer 
att beakta ett diskrimineringsperspektiv i 
beslut som påverkar förutsättningarna för 
arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder. 

Olika kunskapskällor som  
belyser arbetsgivarnas arbete  
med aktiva åtgärder
DO har samlat kunskap från olika källor som 
belyser hur arbetsgivare arbetar med aktiva 
åtgärder. Det är en viktig pusselbit för att 
identifiera vad som krävs för att arbetet ute hos 
arbetsgivarna ska kunna utvecklas och genomföras 
på ett ändamålsenligt sätt. Här använder DO flera 
olika kunskapskällor, dels i form av att ge uppdrag 
till lärosäten att undersöka hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder, dels genom att analysera den 
unika dokumentation som myndigheten får tillgång 
till i samband med genomförandet av tillsyn. 

Slutsatserna från dessa insatser stämmer väl 
överens med och förklarar delvis bakomliggande 
faktorer till det resultat som årets tillsynsinsatser 
visat. Detta är exempel på ett sammanhang 
där tillsynsverktyget inte endast fyller en roll 
i att kontrollera lagens efterlevnad utan också 
genererar en ovärderlig kunskapskälla. Dessa 
kunskaper både sprids till relevanta aktörer 
och utgör underlag i vår verksamhetsplanering. 
Det har till exempel inneburit att vi på olika 
sätt och i olika sammanhang har lyft kravet 
på att arbetsgivares riktlinjer och rutiner 
för att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier också ska förhindra repressalier.
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Driva på nyckelaktörer och  
identifiera samhällsprocesser 
En viktig del i att nå det önskade läget inom 
problemområdet handlar om att driva på 
nyckelaktörernas arbete och identifiera 
samhällsprocesser som kan påverka 
förutsättningarna för arbetsgivares arbete 
med aktiva åtgärder. Här har vi lagt fokus 
på fördjupade dialoger och samarbeten 
med aktörer som vi bedömer kan leda till 
de långsiktiga insatser som krävs för att 
arbetsgivare ska implementera ett ändamålsenligt 
arbetssätt som uppfyller lagens syfte. 

Vi har behövt prioritera om arbetet på 
grund av det regeringsuppdrag om särskilda 
informationsinsatser som regeringen gav 
oss i juli 2019. Det har medfört att vi har 
haft små resurser att genomföra de insatser 
som ursprungligen planerats. Samtidigt har 
arbetet med regeringsuppdraget förstärkt 
förutsättningarna just för att etablera dialog 
och samarbeten med vissa särskilt centrala 
nyckelaktörer, vilket i sin tur banat väg för de 
insatser som vi varit tvungna att senarelägga.

Stärka civila samhället
En ytterligare del inom problemområdet handlar 
om att bidra till att stärka aktörer som inte har 
något ansvar för, men som kan vilja välja att ta 
en roll i arbetet med att driva på arbetet med 
aktiva åtgärder – civila samhället. De insatser 
som vi genomfört i denna del har mottagits väl 
och inte minst kunskapsutbytet organisationerna 
emellan har burit frukt i linje med förväntan. 

Civila samhället är viktiga kunskapsbärare 
av hur diskriminering ser ut i arbetslivet och 
hur man kan förebygga den. Att skapa forum 
för utbyte, organisationer emellan men också 
mellan organisationer och arbetsgivare, 
bidrar till arbetsgivares tillgång både till 
kunskap om förhållanden som leder till 
diskriminering av individer och om metoder 
för främjande och förebyggande arbete. 

Värt att nämna är att representanter för 
civila samhället har uttryckt att de tycker 
att den digitala guide som utvecklats för 
arbetsgivare också är användbar för dem 
i deras arbete mot diskriminering.

Insatserna har bidragit 
till det önskade läget
Sammanfattningsvis bedömer DO att insatserna 
inom området tillsammans har bidragit till 
steg i riktning att utveckla arbetsgivares 
incitament att bedriva ett ändamålsenligt 
arbete med aktiva åtgärder. De har också 
spelat en roll i att aktualisera frågan och 
anlägga ett diskrimineringsperspektiv i 
arbets- och beslutsprocesser hos vissa centrala 
nyckelaktörer inom arbetslivsområdet. 

Regeringsuppdraget om särskilda informations-
insatser har förvisso haft viss undanträngande 
effekt på arbetet inom problemområdet 
men har samtidigt kommit att förbättra 
förutsättningarna för det arbete som återstår. 

Det finns anledning att påminna om att 
verksamhet som syftar till att utveckla 
incitamenten hos aktörer att bedriva en viss 
verksamhet tar tid och kräver uthållighet.
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Andra insatser och 
uppdrag inom arbetsliv

Regeringsuppdrag till DO om 
särskilda informationsinsatser
Den 8 juli 2019 gav regeringen DO och 
Arbetsmiljöverket (AV) i uppdrag att genom föra 
särskilda informationsinsatser för att höja 
kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande 
särbehandling, däribland arbetet mot sexuella 
trakasserier. 

I uppdraget ingick bland annat att utveckla DO:s och 
AV:s gemensamma digitala plattform som innehåller 
samlad information om diskrimineringslagens (DL) 
och arbetsmiljölagens (AML) krav på arbetsgivare 
när det gäller att förebygga, förhindra och åtgärda 
förekomsten av sexuella trakasserier.15 Vi skulle 
också sprida kännedomen om plattformen till 
arbetsgivare. Det ingick också att göra insatser 
för att höja kunskapen hos arbetsgivare om 
aktiva åtgärder. Inom ramen för uppdraget 
genomförde DO ett flertal informationsinsatser. 

15 Plattformen togs fram av DO och Arbetsmiljöverket under 2018 inom ”Uppdrag till 
Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot 
sexuella trakasserier med mera. Regeringsuppdrag Ku2018/00556/DISK”.

Vi utvecklade informationen på plattformen, 
förbättrade användarvänligheten och genomförde 
två större informationskampanjer, om aktiva 
åtgärder och sexuella trakasserier, riktade till 
arbetsgivare. Det innebar bland annat annonser 
i digitala och tryckta tidningar över hela landet, 
på teveskärmar på Arlanda express samt i sociala 
medier. Vi uppdaterade också DO:s och AV:s 
gemensamma broschyr ”Motverka och förebygg 
sexuella trakasserier på din arbetsplats”. 

Kampanjens annonser om aktiva åtgärder gav cirka 
28 000 klick och drygt 26 000 nya användare 
till DO:s digitala guide om aktiva åtgärder. 
Annonserna om sexuella trakasserier gav drygt 
66 000 klick. Under året beställdes över 2 000 
exemplar av broschyren, från DO:s webbplats.

Under tiden för kampanjerna gjorde vi även 
mejlutskick till över 80 000 arbetsgivare med 
information om deras ansvar att arbeta med aktiva 
åtgärder och att motverka sexuella trakasserier. 
Mejlen öppnades av mer än var femte mottagare.
Samtliga insatser genomfördes hösten 2019.

I december genomförde vi ett seminarium 
tillsammans med AV om arbetsgivarens 
ansvar att motverka sexuella trakasserier och 
trakasserier. Deltagarna var HR-personal på 
statliga myndigheter. Ett fyrtiotal personer deltog 
på seminariet som innehöll en presentation 
av DL och AML samt rundabordssamtal 
där deltagarna utbytte erfarenheter.

Skandinaviskt projekt för att 
motverka sexuella trakasserier 
Projektet ”Att motverka sexuella trakasserier i 
hotell- och restaurangbranschen” avslutades i 
augusti 2019. Norska Likestillings- och 
diskrimineringsombudet (LDO) som var 
projektägare skrev projektets slutrapport. 

Projektet har genom intervjuer samlat 
erfarenheter av arbete mot sexuella trakasserier 
från tre hotell i Norden. Erfarenheterna har 
samlats i en forskningsrapport som projektet 
har gett ut och spridit tillsammans med 
dokumentation från den expertkonferens 
som genomfördes under hösten 2018. 

Projektets slutrapport innehöll även ett antal 
webblänkar till vägledningar för att motverka 
sexuella trakasserier. Rapporten och länk -
samlingen har publicerats på respektive 
organisations webbplats i de skandinaviska 
länderna. Efter att projektet formellt hade 
avslutats publicerade danska Intitutet for 
Menneskerettigheder en studie om förekomsten av 
sexuella trakasserier när det gäller yrkesstudenter 
och praktikanter i hotell- och restaurangskolan
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Projektet har drivits av Likestillings- och 
diskrimineringsombudet (LDO) i Norge, 
Intitutet for Menneskerettigheder i Danmark, 
och DO tillsammans med arbetarmarknadens 
parter i de tre länderna. Nordiska Rådet 
har finansierat projektet via NIKK, Nordisk 
Information för Kunskap om Kön.

Övervakningskommittén 
för det nationella 
socialfondsprogrammet 
DO ingår i Övervakningskommittén för det 
nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. 
Övervakningskommittén är den svenska 
regeringens kontrollorgan som ska se till att medlen 
från den Europeiska Socialfonden (ESF) används 
på rätt sätt. Övervakningskommittén har hållit fyra 
kommittémöten och fyra möten i arbetsutskottet 
(AU) under året. DO har från april 2019 till årets 
slut haft ansvaret för ordförandeposten i AU, som 
förbereder Övervakningskommitténs möten.

Nätverk för lika villkor 
i arbetslivet 
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 och har drygt 60 medlemmar. Syftet är att 
tillhandahålla ett forum där facken kan dela 
kunskap och erfarenheter av att arbeta mot 
diskriminering och med aktiva åtgärder. Vi har 
genomfört en träff då Almega och Unionen berättade 
om ett partsgemensamt initiativ där man bland 
annat tagit fram en handbok som ger vägledning för 
arbetet med aktiva åtgärder. Riksförbundet 
Attention deltog och berättade om hur deras 
medlemmar upplever arbetslivet. 

DO genomförde även en workshop på temat hur 
facken kan arbeta med aktiva åtgärder för att stödja 
och driva på arbetsgivarnas arbete. Workshopen 
belyste olika utmaningar och framgångsfaktorer för 
arbetet inom olika branscher och mellan de olika 
förbunden inom LO-, TCO- såväl som Saco-förbund.
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Rättsligt seminarium om 
EU-domar
Vi genomförde ett rättsligt seminarium med 
särskilt inbjudna jurister från arbetsmarknadens 
parter på central nivå. Ett fyrtiotal personer deltog. 
Temat var aktuell EU-praxis på diskriminerings-
området. Seminariet belyste tio av EU-domstolens 
domar. Deltagarna fick information om tolkningen 
av olika bestämmelser som kan vara intressanta 
när de själva ska bedöma om diskriminering kan 
ha skett i enskilda fall.

DO arrangerar seminarium 
på MR-dagarna
Inom arbetslivsområdet arrangerade vi seminariet 
”För en arbetsplats fri från diskriminering”. 
På seminariet medverkade representanter från 
arbetsgivare, fack och intresseorganisationer 
som belyste aktiva åtgärder ur olika perspektiv 
och diskuterade tillsammans med DO 
hur de kan motverka diskriminering. 

I vår mässmonter fanns det möjlighet att ta del av 
vår digitala guide om aktiva åtgärder. Besökare 
kunde också se filmen ”Under ytan” som visar 
scener på en arbetsplats och vad som kan riskera 
att leda till diskriminering. 

Tillsyn av enskilda arbetsgivare
Vi har under 2019 initierat 56 särskilda 
tillsynsutredningar och fattat 52 tillsynsbeslut 
som rör arbetsgivares efterlevnad av 
diskrimineringslagen. Utöver det har vi också 
genomfört allmän tillsyn av arbetsgivares 
aktiva åtgärder som vi redovisar på sidan 20.

Vi ansökte om stämning i tre ärenden i Arbets-
domstolen (AD). Här redogör vi för två av dem, för 
en dom som meddelades under året samt några av 
de till synsbeslut som vi bedömer vara särskilt 
intressanta. 

DO skiljer på allmän tillsyn som sker 
som en större tillsynsinsats av flera 
tillsynsobjekt, och särskild tillsyn av ett 
enskilt tillsynsobjekt med anledning av 
särskilda uppgifter om missförhållanden 
eller risker för diskriminering.

Tabell 4. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärende som rör arbetslivet.

Särskild tillsyn arbetsliv 2019 2018 2017
Inledda 56 51 75

Beslutade (avslutade) 52 63 74

Tre beslut och en dom om 
åldersdiskriminering
DO meddelade några tillsynsbeslut som klargör vår 
syn på tillämpningen av det undantag från förbudet 
mot åldersdiskriminering som finns i diskrimine-
rings lagen. Vi har dessutom fått den första domen 
om diskriminering som rör medlemskap i facket. 
Även den gäller åldersdiskriminering. 

Åldersdiskriminering vid rekrytering
DO har i ett tillsynsbeslut konstaterat att ett bolag 
överträdde diskrimineringsförbudet genom att 
sortera bort en 57-årig kvinna vid en rekrytering, 
av skäl som hade samband med hennes ålder. 
Bolaget hade tackat nej till kvinnans ansökan 
med hänvisning till behovet av en långsiktig 
rekrytering och att bolaget därför sökte yngre 
personer. Trots att det också fanns andra orsaker 
till att hon inte gick vidare i rekryteringen innebar 
sambandet med ålder, enligt DO, att det var fråga 
om diskriminering. De syften som bolaget hade 
angett för att inte kalla kvinnan till intervju 
kunde inte kopplas till några socialpolitiska 
mål av allmänt intresse, vilket EU-rätten kräver 
för att det ska vara tillåtet att särbehandla 
någon av skäl som har samband med ålder.16

16 TIL 2018/203.
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Åldersdiskriminering

Förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivet är inte absolut utan i vissa fall är det tillåtet med 
särbehandling på grund av ålder. För detta krävs att särbehandlingen har ett berättigat syfte och 
att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det undantag för 
särbehandling på grund av ålder som finns i diskrimineringslagen ska tolkas i ljuset av det EU-direktiv 
som tillåter Sverige att ha ett undantag. Enligt EU-domstolens tolkning av direktivet kan undantag17 
för åldersdiskriminering endast tillåtas om syftet med undantaget kan kopplas till socialpolitiska mål 
av allmänt intresse, till exempel mål som rör sysselsättning, arbetsmarknad och yrkesutbildning.18 

17 Artikel 6.1 i Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling.

18 EU-domstolens dom i målet Age Concern England, C-388/07, EU:C:2009:128.
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Åldersdiskriminering när universitet 
skulle bevilja stipendium
Ett annat tillsynsbeslut rörde ett universitet som 
hade tillämpat en kronologisk åldersgräns för 
sökande av ett stipendium för forskning19. 
Universitetets motiv till åldersgränsen var att den 
stiftelse som beviljat anslaget hade uppställt som 
krav att stipendiet skulle ”främst beviljas till yngre 
forskare”. DO ifrågasatte inte att stipendiets 
inriktning till yngre forskare i och för sig skulle 
kunna vara ett berättigat syfte, men konstaterade 
samtidigt att en strikt åldersgräns kopplad till de 
sökandes kronologiska ålder inte var nödvändig  
för att uppnå det syftet. DO påtalade i det 
sammanhanget att universitetet i stället skulle ha 
kunnat tolka begreppet ”yngre forskare” i 
stipendie kriterierna i betydelsen ”nybliven 
forskare” (vilket andra lärosäten tidigare hade 
gjort). En sådan tolkning skulle inte på samma sätt 
ha uteslutit personer enbart på grund av deras 
kronologiska ålder. DO fann att universitetet 
samtidigt hade överträtt förbudet mot direkt 
diskriminering inom arbetslivet och motsvarande 
förbud inom högskolan. Detta eftersom 
universitetet hade tillämpat en kronologisk 
åldersgräns i förhållande till personer som kunde 
betraktas som antingen arbetstagare eller 
studerande.20

19 Åldersgränsen innebar att stipendiet enbart kunde sökas av yngre doktorander samt 
nydisputerade under 35 år.

20 GRA 2017/77.

Inte diskriminering när kommunen  
nekade att förlänga beredskapsjobb 
DO har också undersökt om en kommun överträdde 
diskrimineringsförbudet när den inte förlängde 
en beredskapsanställning för en arbetstagare som 
fyllde 65 och blev berättigad till ålderspension. 

DO konstaterar att kommunens beslut att 
inte förlänga anställningen innebar att 
arbetstagaren missgynnats på ett sätt som 
haft samband med ålder, men att åtgärden var 
förenlig med undantaget om särbehandling på 

grund av ålder inom arbetslivet. Skälet var att 
möjligheten att avsluta en beredskapsanställning 
vid 65 års ålder följde av ett kollektivavtal. 
DO bedömde att kollektivavtalsregleringen 
uppfyllde ett berättigat syfte som kunde kopplas 
till det arbetsmarknadspolitiska målet att 
minska arbetslösheten för arbetstagare med 
funktionsnedsättning. Regleringen bedömdes 
också som lämplig, nödvändig och proportionerlig 
i förhållande till sitt syfte. Kommunen hade därför 
inte överträtt förbudet mot åldersdiskriminering.21

21 TIL 2019/226.

Otillåten åldersgräns för 
studerandemedlemskap
Stockholms tingsrätt har i en dom funnit att 
fackförbundet Kommunal hade en otillåten 
åldersgräns för studerandemedlemskap. Enligt 
förbundets dåvarande stadgar begränsades 
medlemskapet till personer i gymnasieskolan, 
vilket innebar att ett medlemskap endast 
kunde sökas av personer som inte hade fyllt 
20 år. Målet rörde en studerande vid vård- och 
omsorgsprogrammet inom den kommunala 
vuxenutbildningen som hade nekats medlemskap 
med hänvisning till stadgarna. Domen innebar 
att Kommunal dömdes att betala 30 000 kronor i 
diskrimineringsersättning till den studerande.22

22 ANM 2017/2406.

Bemanningsföretag diskriminerade 
med hänvisning till kollektivavtal 
DO har väckt talan mot ett bemanningsföretag 
för diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning. Bakgrunden är ett krav 
i ett kollektivavtal som innebär att personer 
som söker vissa deltidsarbeten på visstid 
genom bemanningsföretag måste ha en annan 
huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. 

DO:s talan rör en kvinna som var intresserad 
av att söka tillfälligt extraarbete. Hon har 
en funktionsnedsättning som innebär en 
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nedsatt arbetsförmåga och sjukersättning med 
75 procent. När hon sökte ett utannonserat 
arbete hos ett bemanningsföretag fick hon ett 
besked som enligt DO innebar att hon inte 
kunde komma ifråga för tjänsten eftersom 
hon inte uppfyllde kollektivavtalets krav 
på annan huvudsaklig sysselsättning. DO 
har yrkat på sammanlagt 80 000 kronor i 
diskrimineringsersättning för kvinnans räkning.

DO har även väckt talan för kvinnans räkning mot 
kollektivavtalsparterna om att det kollektivavtal 
som uppställer kravet på annan huvudsaklig 
sysselsättning ska jämkas för att förhindra 
avtalets diskriminerande verkningar.23 

23 PRO 2019/5 och PRO 2019/6.

Arbetsgivare avbröt rekrytering 
på grund av graviditet
DO har i Arbetsdomstolen väckt talan mot en 
ideell organisation på grund av diskriminering 
som har samband med kön. Bakgrunden var en 
avbruten rekrytering där organisationens VD drog 
tillbaka ett erbjudande om anställning när hen fick 
kännedom om att den sökande var gravid.24 DO 
har yrkat 80 000 kronor i ersättning till kvinnan. 
Organisationen har medgett att betala beloppet 
men har inte erkänt diskriminering. Frågan om rätt 
till prövning av om diskriminering har förekommit 
är föremål för prövning i EU-domstolen i en av 
DO:s andra processer. Arbetsdomstolen har därför 
vilandeförklarat det mål som beskrivs här. 

24 PRO 2019/4.
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Inriktningsområde 
bostad

Diskriminering vid tillhanda-
hållande av hyresbostäder
DO genomför insatser inom inriktningsområde 
bostad för att motverka diskriminering vid 
tillhandahållande av hyresbostäder. 25

25 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.

Under året har vårt arbete inriktats på att 
fortsätta identifiera möjliga arbetssätt för 
förändring, utveckla ett diskrimineringsperspektiv 
på och etablera DO som en aktör inom 
samhällsområdet. Vi har också på olika sätt 
ytterligare utvecklat vår kunskap inom området.

Två problemområden
De problemområden vi särskilt riktat in vårt  
arbete på är

1. brist på transparens och förutsägbarhet  
i bostadsförmedlingssystemen

2. 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. 

 

Syftet med vårt arbete är att öka transparensen och 
förutsägbarheten i bostadsförmedlingssystemen i 
syfte att motverka riskerna för diskriminering samt 
att se till att diskriminerande uthyrningskriterier 
inte förekommer och bidra till att uthyrnings-
kriterier inte tillämpas diskriminerande. 

Vi har fördjupat vår kunskap

Kunskap om uthyrningskriterier och 
diskriminering
Vi behöver utveckla kunskap om uthyrnings-
kriterier som bostadsbolag använder och om de 
kan vara diskriminerande. Vi har därför bland 
annat tagit fram en promemoria om den juridiska 
bedömningen av om hyresvärdars uthyrnings-
kriterier är förenliga med diskrimineringslagen. 

Underlag om hyresmarknadens reglering  
och viktiga rättsfrågor
Under året har vi tagit fram ett antal 
kunskaps underlag som har fördjupat vår 
kunskap om problem på bostadsmarknaden 
som kan vara intressanta ur ett 
diskrimineringsrättsligt perspektiv.

Vi behöver kunskap om de rättsliga regleringar 
som i dag styr hyresmarknaden, dels för 
att kunna arbeta för en ökad transparens i 
bostadsförmedlingssystemen, dels för att 
undanröja diskriminerande uthyrningskriterier 
och bidra till att uthyrningskriterier inte tillämpas 

Tabell 5. Kostnader för inriktningsområde bostad (tkr).

Kostnader per problemområde inom inriktning bostad 2019 2018 2017
1. Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder. 2 461 3 138 2 160

2. Bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder.* - 60 106

Summa 2 461 3 198 2 266

* Under 2018 slutförde vi arbetet för att motverka likabehandling i samband med försäljning av bostäder.
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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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diskriminerande. I början av året tog vi därför 
fram en promemoria som beskriver de rättsliga 
regleringar som styr hyresmarknaden i dag och 
som bedöms påverka de problemområden som vi  
i dag jobbar med inom inriktningsområde bostad. 

Ett viktigt steg i vårt förändringsarbete är att få 
in och utreda anmälningar om diskriminering 
och driva rättsprocesser som relaterar till de 
problemområden som vi har identifierat på 
bostadsområdet. För att lyckas med detta behöver 
vi identifiera och konkretisera vilka rättsliga 
frågor som behöver klarläggas. I slutet av året 
har vi därför inlett ett arbete med att identifiera 
centrala rättsfrågor inom inriktningsområdet. 

Sammanställningar om 
bostadsförmedlingssystem 
och bostadsmarknaden 
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) 
vid Uppsala universitet har på uppdrag av DO 
tagit fram två kunskapssammanställningar, dels 
om bostadsförmedlingssystemen, dels om den 
historiska utvecklingen på bostadsmarknaden 
ur ett diskrimineringsperspektiv. Under våren 
deltog vi tillsammans med IBF på konferensen 
”Bostadsmötet” i Uppsala och presenterade 
och diskuterade kunskapssammanställningen 
om bostadsförmedlingssystemen. 

Genomgång av anmälningar 
Den kunskap anmälningarna till DO ger är 
central för att identifiera och förstå hur strukturer 
på samhällsnivå leder till diskriminering av 
individer på bostadsmarknaden. Vi har därför 
särskilt gått igenom och analyserat de omkring 90 
anmälningar om diskriminering som kommit in 
till DO inom samhällsområde bostad under 2018. 

Möten med civila samhället
DO har bland annat genomfört två dialoger med 
företrädare för civila samhället om diskriminering 
på bostadsmarknaden. Mötena ägde rum i Umeå 
och Malmö. Inbjudan till dialogerna var bred men 

riktades också specifikt till grupper som är särskilt 
utsatta för diskriminering vid tillhandahållandet 
av hyresbostäder. På mötena deltog organisationer 
och nätverk i kommunerna som samtalade 
om hur de, kopplat till diskriminering, 
upplever situationen på hyresmarknaden. 

Syftet med dialogerna var både att inhämta 
kunskap från det lokala civilsamhället och 
sprida information och kunskap om skyddet 
mot diskriminering. Kunskapsinhämtning 
från civila samhället är avgörande inom detta 
område med tanke på hur hyresmarknaden är 
konstruerad, med icke-transparenta kösystem 
som får till följd att det är svårt för en individ 
att upptäcka om hen blivit diskriminerad.

Under hösten deltog vi även på Mänskliga 
Rättighetsdagarna i Linköping och höll ett 
seminarium om hur hyresvärdar förmedlar 
bostäder och när uthyrningskriterier 
kan vara diskriminerande. 

Kontakter med olika aktörer
Vi har också haft kontakt med ett antal 
aktörer som på olika sätt verkar på eller i 
förhållande till hyresmarknaden. Syftet har 
varit att få kunskap och sprida kunskap, att 
etablera DO som aktör och att lyfta fram ett 
diskrimineringsperspektiv på samhällsområdet. 

Vi har också inlett flera kunskapsutbyten 
med forskare och forskningsinstitutioner 
vilket har fördjupat kunskaperna om 
diskriminering på hyresmarknaden. Det har 
vidare gett oss möjlighet att sprida kunskap 
om DO:s arbete och diskriminering på 
hyresmarknaden samt att bidra till att etablera 
ett diskrimineringsperspektiv på frågorna. 
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Bedömning av insatser  
inom inriktning bostad
De problemområden som vi riktat in vårt arbete på 
(se avsnitt ”Två problemområden”, sidan 36) rör 
hyresmarknaden – en marknad som utöver 
diskrimineringslagstiftningen i stort är oreglerad. 
Det får till följd att det kan vara svårt att upptäcka 
den diskriminering som förekommer. En 
bostadssökande till en hyreslägenhet vet inte varför 
hen får ett hyreskontrakt eller inte. Hyresvärdar 
och fastighetsägare har inte heller någon skyldighet 
att vara transparenta, vare sig det gäller deras 
förmedlingssystem, hyrespolicyer eller kriterier 
eller hur de tillämpar dessa. Dock finns ett förbud 
för hyresvärdar mot att diskriminera en 
bostadssökande. Hyresmarknaden är också en 
fråga som är mycket aktuell i samhällsdebatten och 
som väcker stort politiskt intresse.

För att under dessa förhållanden bidra till en hållbar 
förändring i linje med det önskade läget – en 
bostadsmarknad fri från diskriminering vid 
tillhandahållande av hyresbostäder – behövs 
förståelse för de omständigheter som råder kring 
problemet med diskriminering på bostads-
marknaden men också för hur de uppstått. Först då 
kan arbetssätt identifieras för att angripa problemen 
på bästa sätt. Att generera sådan kunskap är den 
gemensamma nämnaren för de insatser som vi 
genomfört under året i kombination med att ta steg 
mot att etablera DO som en aktör inom området.

Det har handlat om att inhämta kunskaper 
från de som drabbas av diskriminering, och 
detta inom ett område inom vilket det är svårt 
att få syn på diskriminering och där det därför 
inkommer förhållandevis få anmälningar till DO. 
Det finns även begränsat med forskning. Här 
har kunskapsinhämtningen från civila samhället 
spelat – och kommer fortsatt att spela – en central 
roll. Dessa kontakter har också varit viktiga 

forum för att informera om såväl rättigheten 
att inte bli diskriminerad på hyresmarknaden 
som vårt arbete inom problemområdet. Dialoger 
med andra aktörer som verkar i förhållande till 
hyresmarknaden har kompletterat kunskapsbilden 
ytterligare. Sammantaget har dessa kontakter 
gett fördjupad kunskap, men också fyllt den 
viktiga funktionen att ytterligare etablera DO 
som en synlig aktör inom samhällsområdet.

Vi har också kompletterat kunskapsbilden genom att 
gå igenom och analysera de anmälningar som 
kommit in till DO inom samhällsområdet under 
2018. Ökad kunskap har vi även fått genom 
sammanställningen om hur hyresvärdar och 
fastighetsbolag beskriver hur bostadsförmedlings-
systemen fungerar och tillämpas, tillsammans med 
vår genomgång av tillämpningen av diskriminerings-
lagen vid bedömning av uthyrningskriterier. 
Samtliga dessa insatser utgör viktiga pusselbitar för 
att upptäcka var diskriminering sker och kan ske. 
Att ha med sig ett historiskt perspektiv har också 
betydelse för att förstå vad som ligger bakom 
utvecklingen av dagens hyresmarknad och hur 
beslut genom åren påverkat förutsättningar som 
lett till eller kan leda till diskriminering av 
individer på bostadsmarknaden i dag.

Dessa insatser bedömer vi sammantaget har 
bidragit till att utveckla kunskap, som både ger ett 
diskrimineringsperspektiv på hyresmarknaden och 
hur den fungerar. Kunskapen har bland annat 
använts till att identifiera oklara rättslägen som 
kan utgöra hinder för att komma till rätta med de 
problem vi vill bidra till att lösa. Vi ser också att de 
olika infallsvinklar som vi valt och med de resultat 
dessa genererat, alla är nödvändiga steg i 
förflyttningen mot en bostadsmarknad fri från 
diskriminering vid tillhandhållande av 
hyresbostäder.
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Inriktningsområde 
socialtjänst
Vårt arbete inom inriktningsområde socialtjänst 
utgår från följande tre problemområden

1. skillnader i insatser för barn och unga inom
socialtjänsten som kan utgöra diskriminering
eller risk för diskriminering

2. diskriminering i arbetssätt vid handläggning
och beslutsfattande som inte bygger på
individuell prövning och bedömning

3. brister i diskrimineringsskyddets omfattning.

Vi genomför insatser inom inriktningsområdet för att

• genom att utveckla kunskap bidra till att
synliggöra förhållanden inom socialtjänsten
som kan leda till diskriminering på individnivå

• bidra till att nå ett läge där arbetssätt och
beslutsfattande inom socialtjänsten konsekvent
bygger på individuell prövning och bedömning.

Vårt arbete ska också 

• bidra till rättsutvecklingen vad avser
diskrimineringsskyddets omfattning när det
gäller privata utförare inom socialtjänsten.

Arbetet inom inriktningsområdet fokuserar på 
socialtjänstens verksamhet som rör barn och unga.

Tabell 6. Kostnader för inriktningsområde socialtjänst (tkr).

Kostnader per problemområde inom inriktning socialtjänst 2019 2018 2017
1. Skillnader i insatser och behandling av barn och unga som kan utgöra diskriminering/risk
för diskriminering. 1 443 65 609

2. Diskriminering i arbetssätt vid handläggning och beslutsfattande som inte bygger på
individuell prövning och bedömning. 2 914 2 344 782

3. Brister i skyddets omfattning. 145 60 636

Summa 4 502 2 469 2 027
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Skillnader i insatser som kan 
utgöra diskriminering
Vi har fortsatt att utveckla vår kunskap om 
skillnader i insatser och behandling av barn 
och unga i verksamhet inom socialtjänsten. 
Bakgrunden är två identifierade problemområden: 

• Skillnader mellan flickors och pojkars
möjlighet till insatser26.

26 insatser enligt lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga; LVU, samt 
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

• Skillnader mellan olika gruppers tillgång till
frivilliga insatser27.

27 insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Vi har inventerat, sammanställt och analyserat 
befintlig kunskap genom en rad aktiviteter. 
Syftet har varit att kunna avgöra om de 
identifierade skillnaderna skulle kunna utgöra 
diskriminering eller risk för diskriminering.

Ett tredje identifierat problemområde, skillnader 
i ensamkommande barns tillgång till rättigheter 
som kommuner ansvarar för, har DO beslutat att 
inte genomföra på grund av brist på resurser.

Olika vägar till fördjupad kunskap
För att fördjupa vår kunskap om de identifierade 
skillnaderna och avgöra om de kan utgöra 
diskriminering eller risk för diskriminering har vi 
arbetat på olika sätt. Vi har inlett en dialog med 
företrädare för det civila samhället för att ta del av 
deras kunskap och erfarenhet av diskriminering 
i socialtjänstens verksamhet. Vi har även gjort 
en genomgång av befintlig forskning. Dessutom 
har vi gått igenom relevanta myndigheters 
och andra aktörers rapporter på området. 

Vi har också gjort en rättsutredning om 
förhållandet mellan frivillighet och tvång i 
barnavårdsärenden och gått igenom ett större 
antal domar i ärenden som rör lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Mer kunskap behövs
Genom att vi på olika sätt både breddat och 
fördjupat vår kunskap kan vi se vilken kunskap 
vi behöver i vårt fortsatta arbete. För att kunna 
avgöra om de skillnader vi identifierat utgör 
diskriminering eller risk för diskriminering 
behöver vi ytterligare kunskaper. 

Vi har därför uppdragit åt en forskare att göra en 
fördjupad studie om osakliga skillnader i verksamhet 
inom socialtjänsten som rör barn och unga. Studien 
i detta uppdrag ska förutom osakliga skillnader i 
kön också ta sikte på osakliga skillnader som har 
samband med könsidentitet och könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 
Studien tar sin utgångspunkt i den studie från 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som visar 
på omotiverade skillnader mellan pojkar och flickor 
inom den sociala barn- och ungdomsvården28.

28 Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader i den sociala barn- och ungdomsvården. 
(2018).

Diskriminering i arbetssätt 
vid handläggning och 
beslutsfattande 
Om socialtjänstens arbetssätt inte bygger på 
individuell prövning och bedömning och det är 
kopplat till föreställningar om grupp kan det leda 
till diskriminering eller risker för diskriminering. 

Vi har fortsatt arbeta för att

• öka kunskapen om samband mellan bristen på
individuell prövning och diskriminering bland
de myndigheter på nationell nivå som ansvarar
för områden som berör socialtjänsten

• stärka arbetet på kommunal nivå att förebygga
och motverka diskriminering.
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DO har konstaterat att kunskapen om 
diskriminering och att diskrimineringslagen 
omfattar socialtjänsten är låg inom såväl 
socialtjänsten lokalt som bland de statliga 
myndigheter som är verksamma inom området. 

Arbetet är därför långsiktigt och sker stegvis. 
Vi har fortsatt att verka för att etablera ett 
diskrimineringsperspektiv på socialtjänstfrågorna. 
Det har också handlat om att fortsätta arbeta för att 
etablera DO som en aktör på socialtjänstområdet. 
Våra externa kontakter bidrar till detta. Vi har 
under året både breddat och fördjupat vårt arbete. 

Dialog med ansvariga aktörer på 
nationell nivå
Vi har genomfört ett dialogmöte med olika 
myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), 
Barnombudsmannen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys samt med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Syftet var 
ett ömsesidigt kunskapsutbyte på temat 
diskriminering inom socialtjänsten.

Dialog med civilsamhället nationellt
En annan dialog genomfördes med 
företrädare för olika organisationer från 
civilsamhället på nationell nivå. Syftet var 
att utbyta kunskaper om diskriminering, få 
fördjupad kunskap om diskriminering samt 
att sprida kunskap om diskriminering och 
rättigheter kopplade till socialtjänsten.

Fördjupat pilotarbete på lokal nivå
Vi har utvecklat ett samarbete med en kommun 
i Västsverige. Vi har en pågående dialog med 
företrädare för socialtjänsten där och har 
genomfört flera gemensamma möten. Syftet 
har varit att fördjupa vår kunskap om hur 
kommunen arbetar med frågor som rör barn 
och unga inom socialtjänsten, men också att öka 
socialtjänstens kunskap om diskriminering.

Vi inledde arbetet i kommunen med att möta 
civilsamhället där. Dialogen syftade bland annat 

till att samla kunskap om hur diskriminering i 
socialtjänsten uppstår i just den här kommunen. Vi 
sammanställde det som kom fram och överlämnade 
det till kommunen som nu arbetar med att ta fram 
en åtgärdsplan.

Vi samarbetar också med en antidiskrimine rings-
 byrå i en annan kommun i Mellansverige och 
har börjat planera en träff med civilsamhället 
där om diskriminering i socialtjänsten. 

Seminarier och mässor
Under hösten har vi också arrangerat 
två seminarier vid två olika mässor.

”Skillnader i socialtjänsten – diskriminering?” 
var namnet på det seminarium vi arrangerade 
under Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping. 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
Barnombudsmannen och Stockholms stad 
presenterade i en panel de osakliga skillnader 
de sett mellan olika grupper när de undersökt 
socialtjänstens insatser till barn och unga. 
I uppföljande samtal, där även DO och 
Socialstyrelsen medverkade, diskuterades 
kopplingen mellan dessa skillnader och 
diskriminering – och vad det leder till. 

Vi deltog på Socionomdagarna som är en 
yrkesmässa för socionomer om kvalificerat socialt 
arbete. Under den arrangerade vi seminariet 
”Diskriminering inom socialtjänsten”, som 
jämställdhetsminister samt minister med ansvar 
för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa 
Lindhagen inledde. Vi hade också en mässmonter.

Kunskapsunderlag som stöd
Vi har börjat att ta fram ett kunskapsunderlag 
om diskriminering i socialtjänsten. Det ska rikta 
sig främst till socialtjänstens personal men också 
till myndigheter på området. Även individer 
som kommer i kontakt med socialtjänsten 
ska kunna ta del av den sammanställda 
kunskapen. Tanken är att kunskapsunderlaget 
ska omarbetas för att finnas i digital form. 
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Bedömning av insatser inom 
inriktning socialtjänst – 
problemområde 1 och 2 
Insatser inom inriktningsområde social-
tjänst, problemområde 1 och 2, syftar 
till att komma till rätta med 

• skillnader i insatser för barn och unga inom
socialtjänsten som kan utgöra diskriminering
eller risk för diskriminering

• diskriminering i arbetssätt vid handläggning
och beslutsfattande som inte bygger på
individuell prövning och bedömning.

Socialtjänsten är en samhällsfunktion som en 
individ oftast möter när hen befinner sig i en 
utsatt situation och vars insatser i vissa fall kan 
vara mycket ingripande i hens liv. Det är också ett 
samhällsområde där vi har kunskap om att det 
förkommer diskriminering, men där kunskaperna 
är otillräckliga om var och när i systemet 
diskrimineringen uppstår eller kan uppstå. DO erfar 
också att enskilda som har kontakt med socialtjänsten 
inte alltid vare sig känner till eller är i position att 
göra sin rättighet gällande att inte bli diskriminerad. 

Dessa omständigheter kräver en djup förståelse 
för och kunskap både om hur socialtjänsten 
fungerar och var diskriminering förekommer 
och kan ske inom verksamheten. Det kräver 
också ett förhållningssätt som är ämnat att skapa 
förtroende hos de som drabbas av diskriminering. 
Detta utgör en förutsättning för att åstadkomma 
förändring i socialtjänstens arbetssätt i riktning 
mot det önskade läget – att handläggning och 
beslutsfattande inom socialtjänsten bygger på 
individuell prövning utan risker för diskriminering.

Kunskapsinhämtning från och dialog med civila 
samhället är en av de byggstenar som vårt arbete 
grundar sig på. Dialogmöten och andra forum har 
bidragit till att rita bilden av hur diskriminering inom 
socialtjänsten ser ut. Ett exempel på hur det använts 
är pilotarbetet med en kommun, där insatserna 
inletts med kunskapsinhämtning från organisationer 
från det lokala civila samhället. Kunskaperna som 
utvecklats vid dessa kontakter har sedan använts i 

kontakterna med kommunen för att visa var problem 
med diskriminering finns eller kan uppstå.

Ytterligare ett viktigt steg för att förstå var 
diskriminering inom socialtjänsten förekommer 
handlar om att undersöka om de skillnader som vi vet 
finns utgör diskriminering. Det handlar om skillnader 
dels mellan flickors och pojkars möjlighet till insatser, 
dels mellan olika gruppers tillgång till frivilliga 
insatser. Inom detta arbete har kunskapsutbytet med 
Vårdanalys varit mycket värdefullt. Deras arbete 
med att synliggöra skillnader i insatser utgör ett 
underlag för våra insatser för att låta undersöka om 
dessa skillnader har koppling till diskriminering.

Medan tyngdpunkten på insatserna legat på 
kunskapsinhämtning ur flera perspektiv, har vi 
också tagit steg för att etablera DO som en aktör 
inom samhällsområdet. Vi har haft kontakter 
både med aktörer som har ett ansvar på nationell 
nivå och med kommuner som bär ansvaret på 
lokal nivå. Vårt arbete har genererat kunskaper 
om hur arbetet inom socialtjänsten kan bedrivas 
på lokal nivå, men också skapat arenor för att 
etablera ett diskrimineringsperspektiv och 
informera om vårt arbete med inriktningsområdet. 
För att nå ut till såväl nationella som lokala 
aktörer har vi medverkat och deltagit vid 
områdesspecifika forum – också dessa viktiga för 
att etablera DO som en aktör inom området.

För att kunna etablera ett diskriminerings perspektiv 
på problem inom socialtjänsten krävs ett omsorgsfullt 
och långsiktigt arbete som även tar hänsyn till 
alla de omständigheter som omgärdar området. Vi 
bedömer att våra insatser under året, med tydliga 
och gemensamma syften, har resulterat i förväntad 
förflyttning i riktning mot det önskade läget att

• det är klarlagt om skillnaderna har samband
med diskriminering till följd av arbetssätt,
utrednings metodik eller annan tillämpning vid
handläggning och beslutsfattande inom
socialtjänsten.

• arbetssätt vid handläggning och beslutsfattande
konsekvent bygger på individuell prövning och
bedömning.
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Brister i diskriminerings-
skyddets omfattning
Hur långt sträcker sig diskrimineringslagen när 
det gäller privata utförare inom socialtjänsten? 
En tidigare utredning vi genomför när det gäller 
privata utförare inom området barn, unga och familj 
visade att det kan uppstå gränsdragningsproblem. 

Då vi behövde mer kunskap för att kunna dra 
mer precisa slutsatser uppdrog vi under året 
åt en forskare att ytterligare utreda frågan. 
Med utgångspunkt i vår utredning belyste han 

problemställningen ur olika perspektiv – både 
civilrättsligt och förvaltningsrättsligt. De 
oklarheter i diskrimineringsskyddet som vi 
tidigare kommit fram till kvarstår. Det finns 
betydande risker för tolkningsproblem i 
enskilda fall. Det kan även finnas en risk att 
vissa enskilda verksamheter inte omfattas 
fullt ut av diskrimineringsförbudet.

Under året har vi också tagit fram en intern 
handledning som vi kan använda när vi inleder 
tillsyn av privata aktörer, så att vi kan identifiera 
rätt tillsynsobjekt. 

Bedömning av insatser  
inom inriktning socialtjänst 
– problemområde 3
Insatser inom problemområde 3 rör problem området 
”Brister i diskrimineringsskyddets omfattning”. Det 
önskade läget är att rättsläget är klarlagt när det gäller 
privata utförare och skyddet mot diskriminering.

Vad gäller det tredje problemområdet har vi idag 
en större kunskap om de svårigheter och problem 

som finns i den praktiska tillämpningen av 
diskrimineringsförbudet inom socialtjänsten 
i förhållande till privata aktörer. Vi har 
härigenom bättre förutsättningar att bidra till 
diskrimineringsförbudets effektiva genomslag 
inom detta område, bland annat när det gäller hur 
vi bedriver vår tillsyn. Det utredningsmaterial 
som vi har tagit fram kommer också att vara 
av betydelse i samband med en eventuell 
framtida översyn av diskrimineringslagens 
utformning på denna punkt. 
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Andra insatser inom socialtjänstområdet

Processföring som rör 
socialtjänsten
Diskrimineringsskyddet i  
förhållande till annan lag
Hovrätten över Skåne och Blekinge har 
ogillat DO:s överklagande i ett mål som bland 
annat rör frågan om en kommun kan hållas 
ansvarig för diskriminering som sker genom 
tillämpning av diskriminerande lagregler. 

Målet handlade om ett samkönat gift par som fick 
barn efter att ha gått igenom assisterad befruktning 
utomlands och vars hemkommun beslutade att inte 
fastställa den ena kvinnans föräldraskap. Beslutet 
skedde i enlighet med regler i föräldrabalken som 
DO i målet anser diskriminerade samkönade par 
såväl i strid med diskrimineringslagen (DL) som 
Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. 

Hovrätten fann i sin dom att kommunens 
tillämpning av föräldrabalken inte 
omfattades av DL samt att parets rättigheter 
enligt Europakonventionen och EU:s 
rättighetsstadga inte heller hade kränkts.

DO har överklagat domen till Högsta domstolen 
som ännu inte har fattat beslut om målet 
ska meddelas prövningstillstånd.29

29 ANM 2017/1185.
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Andra uppdrag och insatser

DO:s arbete inom 
utbildningsområdet

En åtgärdsplan för 
skollagsreglerad verksamhet
Under 2019 har vi fortsatt arbeta med den 
åtgärdsplan för skollagsreglerad verksamhet 
som togs fram under 2018. Åtgärdsplanen togs 
fram mot bakgrund av att en pågående utredning 
ser över hur tillsynen över bestämmelserna om 
skollagsreglerad verksamhet i diskriminerings-
lagen (DL) kan flyttas från DO till Statens 
skolinspektion.30 Planen ska därför säkerställa att

30 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (Dir. 2018:99).

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

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

Stöd, vägledning och information
Vi har producerat nytt material för både lärare 
och elever som vi publicerat på vår webbplats. 
Vi har också genomfört informationskampanjer 
riktade till lärare och elever samt producerat 
två informationsfilmer om aktiva åtgärder i 
skolan. Syftet var att öka lärarnas kännedom om 
aktiva åtgärder samt att uppmärksamma elever, 
främst i årskurs 6–9, på att diskriminering 
i skolan är förbjudet, vilka rättigheter 
en elev har och skolans skyldigheter att 
motverka och stoppa diskriminering.

I kampanjerna mot elever använde vi för första 
gången Instagram som kanal. Målet med våra 
annonser var att med film och korta budskap 
locka eleverna att gå in på en nyproducerad 
sida på vår webbplats do.se med elevanpassad 
information. Under de båda kampanjperioderna 
fick annonserna 1.1 miljoner visningar, 
nästan 1 600 länkklick och 820 delningar.

Vi genomförde även kampanjer som var 
riktade direkt till lärare. Målet var att 
lärarna skulle ladda ner vår nya checklista 
för aktiva åtgärder i skolan. Annonserna fick 
över 150 000 visningar och nästan 18 000 
länkklick. Under de båda kampanjperioderna 
laddades checklistan ner mer än 900 gånger. 
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Sammanställa kunskap och 
erfarenheter 

Arbete inom skolan, rapporter och 
forskningsöversikter 
Vi har under året gått igenom de slutsatser vi 
dragit av vårt tidigare prioriterade område 
om trakasserier i skolan.31 Syftet var att 
sammanställa den kunskap som där genererats 
om samband mellan företeelser på samhällelig 
och organisatorisk nivå och diskriminering på 
individnivå i skollagsreglerade verksamheter. 
Sammanställningen32 visar sammanfattningsvis 
att de slutsatser som drogs var:

 

31 Under perioden år 2012–2016 var arbetet för att motverka trakasserier i skolan ett 
prioriterat arbetsområde hos DO.

32 Slutredovisning av aktivitet 3.1 i åtgärdsplan för skollagsreglerad verksamhet (LED 
2018/98, handling 9).

• Det förekommer att skolor brister i arbetet 
med aktiva åtgärder på grund av att 
utbildningsanordnaren saknar en struktur 
som stödjer att arbetet omfattar samtliga 
nivåer i organisationen.

 • Det förekommer brister i skolornas  
förmåga att tillmötesgå elever med olika 
funktionedsättningar vilket kan leda till 
bristande anpassningar.

 • Skolorna har svårt att integrera arbetet med 
aktiva åtgärder i verksamheten. Det genomförs 
under en begränsad period, till exempel i form 
av ett projekt.

 • För att få eleverna att engagera sig i arbetet 
med aktiva åtgärder behöver de få möjlighet  
att kunna delta i hela arbetsprocessen samt få 
återkoppling på sina synpunkter och förslag.

Vi har också gått igenom sex forskningsöversikter 
och rapporter som publicerades av DO under 
perioden 2012–2016. Syftet var att undersöka 
om de innehåller kunskap om sambandet mellan 
företeelser på samhällelig och organisatorisk nivå 
och diskriminering på individnivå i skolan – och 
om så är fallet – sammanställa denna. DO kan 
konstatera att ingen av forskningsöversikterna 
eller rapporterna innehåller sådan kunskap. 
Däremot innehåller samtliga annan information 
och kunskap som kan vara relevant för arbetet 
mot diskriminering och för att främja lika 
rättigheter och möjligheter i skolan.33

33 Slutredovisning av aktivitet 3.2 i åtgärdsplan för skollagsreglerad verksamhet och (LED 
2018/98, handling 11).

Analys av DO:s tillsyn och processföring  
om bristande tillgänglighet
Som en del i åtgärdsplanen har vi även analyserat 
och sammanställt tillsynsbeslut samt domar från 
processer om bristande tillgänglighet.34 Nedan 
följer några exempel på vägledande uttalanden 
om utbildningsanordnares skyldigheter och 
möjligheter som sammanställningen lyfter:

 

34 Sammanställningen omfattar 30 tillsynsärenden under perioden 1 januari 2015 till 31 
december 2018 samt en avslutad domstolsprocess som rör bristande tillgänglighet. 

• Varaktigheten och omfattningen av kontakter 
mellan elev och utbildningsanordnare är i 
allmänhet av sådan karaktär att den i sig 
medför en skyldighet att vidta åtgärder för 
tillgänglighet.

 • Utbildningsanordnaren är ansvarig för att 
säkerställa att även tillfällig personal och 
vikarier har nödvändig kompetens för att 
kunna vidta åtgärder för tillgänglighet.

 • Utbildningsanordnaren har möjlighet att fritt 
välja vilken åtgärd som är mest lämplig om det 
finns flera alternativa åtgärder att välja 
mellan.35

35 Promemoria ”Brister i arbetet med att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet i skolan”  
(LED 2018/98, handling 6). 
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Analys av DO:s tillsyn av hantering av 
trakasserier och sexuella trakasserier 
Vi har analyserat och sammanställt de beslut 
som DO har fattat efter genomförd tillsyn 
av utbildningsanordnares utrednings- och 
åtgärdsskyldighet.36 Några exempel på slutsatser 
från analysen37 är att det finns tre nyckelfaktorer 
som krävs för att utbildningsanordnaren 
ska kunna leva upp till lagkraven. De är:

 

36 Sammanställningen omfattar 99 tillsynsärenden om utbildningsanordnares utrednings-  
och åtgärdsskyldighet under perioden 1 september 2016 till 27 september 2018.

37 Promemoria ”Brister i hanteringen av trakasserier och sexuella trakasserier i skolan” 
(LED 2018/98, handling 4).

• kunskap och förmåga att på ett korrekt sätt 
kunna identifiera händelser

 • kännedom om lagen och skyldigheter

 • förebyggande arbete med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder  
på MR-dagarna
Vilka är skolans skyldigheter att arbeta med aktiva 
åtgärder? Och vilken är elevens roll i arbetet? Det 
var frågor vi lyfte i miniseminariet ”Diskriminering 
– vad ska skolan göra?” under årets Mänskliga 
rättighetsdagar i Linköping. DO betonade 
bland annat vikten av att skolor utvärderar 
och följer upp arbetet med aktiva åtgärder.

Nätverket för lika  
villkor i högskolan
Vi har fortsatt att utveckla och sprida kunskap  
i ett nätverk för högskolan som samlar  
lika villkorssamordnare vid universitet och 
högskolor. Nätverket har under 2019 haft ett 
möte då nätverket behandlade aktiva åtgärder, 
kvalitetsledningssystem och sexuella trakasserier.

 

Tillsyn och processföring  
inom utbildningsområdet
DO har inlett en allmän tillsyn38 av högskolors 
aktiva åtgärder. DO har också initierat 10 nya 
särskilda tillsynsutredningar och fattat 22 
tillsynsbeslut som rör utbildningsanordnares 
efterlevnad av diskrimineringslagen (DL). Det är 
en minskning när det gäller särskild tillsyn jämfört 
med 2018. Denna minskning beror bland annat 
på att vi har valt att fokusera på allmän tillsyn 
och därutöver inte haft tillräckliga resurser. 

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

Här redogör vi för vår allmänna tillsynsinsats och 
dessutom för ett tillsynsbeslut och två domar som 
vi bedömer vara av särskilt intresse. På sidan  
34 redovisar vi ett tillsynsbeslut om ålders-
diskriminering i arbetslivet som rör högskolan.

Tabell 7. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärenden som rör utbildningsområdet.

Särskild tillsyn 
utbildningsområdet 2019 2018 2017
Inledda 10 42 62

Beslutade (avslutade) 22 37 86

Tillsyn av högskolors aktiva åtgärder
Alla universitet och högskolor ska enligt 
diskrimineringslagen (DL) arbeta med aktiva 
åtgärder för att motverka diskriminering av 
studenter och sökande. Under 2019 har DO 
inlett en tillsyn för att kontrollera att högskolor 
och universitet uppfyller sina skyldigheter. 
Tillsynen gäller samtliga bestämmelser 
om krav på aktiva åtgärder som gäller för 
högskolor som utbildningsanordnare. Kraven 
innebär till exempel att högskolorna ska ha ett 
kontinuerligt arbete för att förebygga sexuella 
trakasserier och för att underlätta möjligheterna 
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att kombinera studier med föräldraskap. DO:s 
granskning har hittills omfattat 12 högskolor. 
Granskningen kommer att fortsätta under 2020. 

Att använda modersmål i skolan
DO granskade om en kommun efterlevde 
förbudet mot diskriminering efter att ha tagit 
emot uppgifter om att elever vid en skola 
ska ha förbjudits att tala finska, vid vissa 
situationer. Tillsynen innebar en undersökning 
av om kommunens generella förhållningssätt 
till hur modersmål används på skolan hade varit 
förenligt med diskrimineringslagen (DL). 

Skolans förhållningssätt innebar att skolpersonal 
under vissa förhållanden bad samtliga elever 
att prata på ett språk som alla förstår i syfte 
att undvika att enskilda elever ställs utanför 
gemenskapen. I beslutet konstaterade DO att 
språkpolicyn hade ett godtagbart syfte och att de 
medel som användes för att uppnå syftet både var 
lämpliga och nödvändiga. Detsamma gällde kravet 
på att använda ett gemensamt språk där det är 
nödvändigt i en undervisningssituation eller för att 
en viss gemensam aktivitet ska kunna genomföras. 
DO ansåg därför att det förhållningssätt för 
språkanvändning som kommunen redovisade 
framstod som förenligt med DL.

Inom ramen för sin bedömning av språkpolicyns 
förenlighet med DL vägde DO in att det allmänna 
har en lagstadgad skyldighet att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken och 
rätten att tala minoritetsspråk. Det innebär 
enligt DO att kommunen är skyldig att inte 
tillämpa policyn på ett sätt som innebär att 
elevernas berättigade intresse att använda sitt 
språk inskränks på ett oförsvarligt sätt.39

39 TIL 2018/6.

Processer inom utbildningsområdet
Malmö tingsrätt meddelade en dom i ett mål 
där DO väckt talan mot ett friskoleföretag för 
såväl direkt diskriminering som diskriminering 
i form av bristande tillgänglighet. Ärendet 
rörde en pojke med funktionsnedsättningen 
högfungerande autism. Domen har 
uppmärksammats mycket i media.

Tingsrätten fann att bolaget hade utsatt pojken och 
hans föräldrar för direkt diskriminering genom 
att skapa osäkerhet kring möjligheterna att ta 
emot honom på bolagets friskola. I domskälen 
uttalade tingsrätten att det var anmärkningsvärt 
att företrädare för skolan vid upprepade tillfällen 
hade gett föräldrarna det felaktiga beskedet att den 
hade rätt att neka pojken plats på skolan om skolan 
inte fick ekonomiskt stöd från kommunen för att 
ta emot pojken. Familjen tilldömdes totalt 60 000 
kronor i diskrimineringsersättning. DO:s talan 
att bolaget dessutom hade överträtt förbudet mot 
bristande tillgänglighet ogillades av tingsrätten.40

40 ANM 2017/1261.

Universitet medgav diskriminering av 
student med hörselnedsättning 
I ett mål som DO väckt vid Stockholms tingsrätt 
erkände staten genom Malmö universitet att 
universitetet inte hade vidtagit skäliga åtgärder 
för att en student med hörselnedsättning skulle 
komma i en jämförbar situation med andra 
studenter. Bristerna bestod bland annat i att 
undervisning i hög grad hade förlagts till salar 
utan hörselslinga och att föreläsare vid tillfällen 
där hörselslinga funnits inte brytt sig om att 
använda mikrofon. Universitetet erkände att 
studenten därmed utsatts för diskriminering 
i form av bristande tillgänglighet. Mot den 
bakgrunden träffade parterna en överenskommelse 
som innebar att universitetet betalade 
30 000 kronor i ersättning till studenten. 
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Bedömning av insatser  
inom utbildningsområdet
Under året har vi fortsatt att arbeta enligt vår 
åtgärdsplan för skollagsreglerad verksamhet. 
Det har varit en vital del i att under osäkra 
omständigheter säkerställa att staten – i detta 
fall DO – upprätthåller stöd och vägledning 
för skolornas arbete för att förebygga 
diskriminering. Arbetet med planen har också 
omfattat perspektivet att ansvaret för tillsynen 
över den skollagsreglerade verksamheten 
kommer att läggas på skolmyndigheter. Därför 
har arbetet också utformats för att kunskap 
och erfarenheter lätt ska kunna föras över 
till mottagarna när det blir aktuellt.

Att inventera och sammanställa befintlig kunskap 
från bland annat tillsynsbeslut, domar och DO:s 
övriga tidigare arbete och göra denna tillgänglig 
och anpassad för såväl de som riskerar att utsättas, 
som de som har ansvar för att så inte sker, är 
viktiga och samverkande delar för att uppnå 
målen i åtgärdsplanen. Kunskapsunderlagen 

har och kommer bland annat utgöra underlag 
för att utveckla information inom skolområdet 
för DO:s webbplats. Flera av tillsynsbesluten 
och domarna har också genererat vägledning i 
frågor som DO erfar är återkommande problem 
som leder till diskriminering av elever i skolan.

DO:s pågående tillsyn av högskolornas arbete 
med aktiva åtgärder handlar om ansvaret i rollen 
som utbildningsanordnare. Högskolorna har 
dock ett motsvarande ansvar för aktiva åtgärder 
i rollen som arbetsgivare som också är viktigt att 
belysa. Inom högskoleområdet är de etablerade 
kontakter vi har genom högskolenätverket 
väsentliga. Det är en arena där vi kan lyfta 
aktuella och angelägna frågor som arbetet med 
aktiva åtgärder både ur ett arbetsgivar- och ett 
utbildningsanordnarperspektiv. På så vis kan vi 
parallellt med vår allmänna tillsyn aktualisera 
ansvaret för att arbeta med aktiva åtgärder 
inom arbetslivet. DO bedömer att detta bidrar 
till att öka högskolornas fokus på arbetet för att 
motverka diskriminering i sina båda roller.
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Tillsyn och 
processföring
En av DO:s centrala uppgifter är att utöva 
tillsyn över att diskrimineringslagens (DL:s) 
bestämmelser följs. DO har också möjlighet 
att företräda enskilda i dom stol i mål som 
vi bedömer vara av principiell vikt.

Tillsynen syftar till att förhindra att DL överträds. 
DO kan genomföra

 • allmän tillsyn som en del i en större 
tillsynsinsats mot flera tillsynsobjekt

 • särskild tillsyn med anledning av särskilda 
uppgifter om missförhållanden som kommit 
till vår kännedom och som oftast berör ett 
tillsynsobjekt.

Under 2019 har DO initierat totalt 530 tillsyns-
ärenden och fattat beslut (och avslutat) totalt 
645 tillsynsärenden (som gäller både allmän och 
särskild tillsyn).41

41 Detta inkluderar tillsynsinsatser och ärenden som redovisats tidigare under arbetsliv  
och utbildning. 
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Tabell 8. Totalt inledda allmänna och särskilda tillsynsärenden.* 

Tillsynsärenden - Inledda och avslutade 2019 2018 2017

Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv – allmän tillsyn 432 553 393 518 345 6

Arbetsliv – särskild tillsyn 56 52 51 63 75 74

Utbildning – allmän tillsyn 12 - - - - -

Utbildning – särskild tillsyn 10 22 42 37 62 86

Andra samhällsområden – särskild tillsyn 20 18 23 32 44 37

Totalt 530 645 509 650 526 203**

* Tabellen anger det totala antalet tillsynsinsatser och inkluderar även ärenden som redovisats tidigare under arbetsliv  
och utbildning.

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

Särskild tillsyn inom andra 
samhällsområden
Vi redovisar här fyra beslut som aktualiserar 
olika diskrimineringsrättsliga frågor.

En liknande redogörelse för vår tillsyn inom 
områdena arbetsliv och utbildning finns under 
respektive område. (För arbetsliv, läs mer under 
avsnitt ”Tillsyn av enskilda arbetsgivare”, sidan 32, 
för utbildning, läs mer under avsnitt ”Tillsyn och 
processföring inom utbildningsområdet”, sidan 49.) 

Nekad försäkring och samband  
med funktionsnedsättning
DO genomförde en granskning efter en anmälan 
om att ett försäkringsbolag hade nekat en 
person att teckna en försäkring av skäl som hade 
samband med personens funktionsnedsättning. 

DO kunde slå fast att anmälaren hade blivit 
missgynnad men att det inte hade kommit fram 
något under utredningen som visade att hen blivit
sämre behandlad än en annan faktisk eller 

 

hypotetisk person i en jämförbar situation.42 Därför 
innebar bolagets beslut inte direkt diskriminering.

42 I det här fallet ska en person som anmälaren jämföras med en faktisk eller hypotetisk 
person utan hennes funktionsnedsättning men som uppvisar motsvarande risknivå. 
Endast om försäkringsbolaget hade eller skulle meddela försäkring för en sådan 
jämförelseperson kan slutsatsen dras att anmälaren hade missgynnats på ett sätt som är 
direkt diskriminering.

DO prövade också om försäkringsbolaget hade 
överträtt förbudet mot indirekt diskriminering. 
Försäkringsbolaget hade förklarat att bolaget 
delade in sökande i olika riskgrupper för att 
riskutjämningen skulle ske inom en och samma 
riskgrupp. Syftet med indelningen i riskgrupper 
var kopplat till bolagets behov att bedriva en 
ekonomiskt och försäkringsmässigt försvarbar 
rörelse i enlighet med rådande lagkrav. DO 
konstaterade att detta var ett berättigat syfte och 
att de medel som använts i detta sammanhang 
fick anses ha varit lämpliga och nödvändiga. 
Därmed bedömde DO att utredningen inte gav 
stöd för att försäkringsbolaget hade överträtt 
förbudet mot indirekt diskriminering.43

43 GRA 2017/135.

Ifrågasatt identitet i samband  
med bankkontakt
DO har granskat om en bank överträtt förbudet 
mot diskriminering som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck och/eller



Andra uppdrag och insatser

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 54 

funktionsnedsättning. DO inledde granskningen 
utifrån uppgifter i en anmälan om att en bankkund 
med transidentitet och funktionsnedsättning 
hade fått sin identitet ifrågasatt i samband 
med en kontakt med sin telefonbank. Kunden 
fick även sitt mobila bankID och åtkomsten till 
telefonbanken spärrade under telefonsamtalet. 

DO:s utredning visade att den bankanställde 
varken kände till kundens könsidentitet eller 
funktionsnedsättning och hade agerat utifrån 
misstanke om eventuell obehörig inloggning. 
DO bedömde också att banken hade haft ett 
berättigat syfte för att upprätthålla säkerheten. 
Utredningen gav därmed inte stöd för att banken 
hade överträtt förbudet mot diskriminering.

Direkt diskriminering är när någon 
missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan i en jämförbar situation. 
För att det ska räknas som diskriminering 
ska missgynnandet ha samband med 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering är att någon 
missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna 
personer som tillhör en viss grupp som 
skyddas av diskrimineringsl agen (DL) 
genom de sju diskriminerings grunderna. 
Dock är det inte indirekt diskriminering 
om bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet har ett berättigat syfte 
och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet.

Bristande tillgänglighet är när en person 
med en funktionsnedsättning missgynnas 
genom att en verksamhet inte genomför 
skäliga tillgänglighetsåtgärder för att 
den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning.

Diskriminerande klädkod  
på restaurang
DO genomförde en tillsyn av en restaurang 
efter en anmälan om att en kvinna med sjal 
runt håret inte fått komma in. Dörrvakten till 
restaurangen hade vid detta tillfälle förklarat 
att restaurangen hade en klädkod som 
innebar att huvudbonader inte var tillåtna. 

Under utredningen framkom att syftet med 
klädkoden var att restaurangen ville hålla en 
viss stil och göra besöket trevligt. Klädkoden 
satt anslagen på en skylt vid dörren till entrén 
och gällde alla. I beslutet konstaterade DO att 
klädkoden särskilt missgynnade personer med 
en viss religion eller trosuppfattning. Klädkoden 
uppfyllde inte kraven på nödvändighet och 
lämplighet i förhållande till det eftersträvade 
syftet. DO bedömde därför att klädkoden stred 
mot förbudet mot indirekt diskriminering.44

44  TIL 2018/62.

Tillgänglighet vid färdtjänstresa  
med ledarhund
DO granskade om två olika beställningscentraler för 
taxi hade vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet i 
fråga om möjligheten att resa med ledarhund.
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Region Stockholm har ett övergripande ansvar för 
färdtjänsten inom regionen och har upphandlat 
beställningscentraler för taxi för att utföra 
färdtjänstresor och sjukresor. Resorna utförs av 
taxibolag som är knutna till beställningscentralerna. 

Mot bakgrund av ansvarsförhållandena omfattade 
DO:s tillsyn i första hand frågor som rörde 
beställningscentralernas generella kapacitet att ta 
emot färdtjänstresenärer med ledarhund. Det gällde 
särskilt om beställningscentralerna hade vidtagit 
skäliga åtgärder för tillgänglighet genom att 
säkerställa att det i fordonsflottan fanns ett 
tillräckligt antal bilar som är anpassade för att 
kunna ta emot ledarhundar. 

Under utredningen framkom att 22 respektive 
25 procent av de fordon som var knutna till 
beställningscentralerna var anpassade för att köra 
resenärer med ledarhund. Mot denna bakgrund 
bedömde DO att beställningscentralerna hade 
vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet inom sitt 

ansvarsområde. Beställningscentralerna hade 
därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering 
i form av bristande tillgänglighet.45

45 GRA 2017/527 och GRA 2017/528.

Balanser för tillsyn 2019 2018 2017
Ingående balans 304 445 122

Inkomna 530 509 526

Avslutade 645 650 203

Utgående balans 189 304 445

Processföring
Under året har DO ansökt om stämning i totalt 
fem ärenden och det har också meddelats fem 
domar i mål som DO har drivit. För ärenden 
som rör arbetsliv, socialtjänst och utbildning, 
se sidorna 34, 46 respektive 50. Här redogör vi 
för ärenden inom andra samhällsområden.

Tabell 9. Processföring med mera.*

Typ 2019 2018
Domar 5 7

Stämningsansökan 5 4

Beslut att träda in som part 9 5

* Tabellen anger totalt antal under året vilket inkluderar de 
ärenden som redan finns redovisade i statistiken under 
inriktningsområdena arbetsliv och socialtjänst.

Barnfamilj blev förföljd i leksaksbutik
Linköpings tingsrätt konstaterade i en dom att 
ett bolag som sålde leksaker hade diskriminerat 
en barnfamilj av skäl som hade samband med 
familjens etniska tillhörighet. Diskrimineringen 
hade skett genom att familjen hade punktmarkerats 
av personalen på ett kränkande sätt i en av bolagets 
leksaksbutiker. Tingsrätten dömde bolaget att 
betala totalt 75 000 kronor till familjen. Domen 
tydliggör att den form av punktmarkering 
som många romer i Sverige utsätts för är 
diskriminering. Bolaget har överklagat domen och 
hovrätten har meddelat prövningstillstånd.46

46 PRO 2018/1.

Man som använder  
rullstol fick inte åka buss
DO väckte talan mot ett bussbolag för 
diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 
Ärendet handlar om en man som använder rullstol 
och som vid upprepade tillfällen blivit nekad att 
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åka med bussen trots att rullstolen uppfyller de 
krav bussbolagen har ställt på mått och vikt. 
Bussbolaget har medgett att mannen har nekats att 
åka buss vid fyra tillfällen. Orsaken var enligt 
bussbolaget att förarna felaktigt bedömt att 
rullstolen var för tung för att ta med på bussen. 
Frågan i målet handlar om bolaget har vidtagit 
skäliga åtgärder för att mannen skulle kunna resa. 
Eftersom det rör sig om flera tillfällen har DO yrkat 
60 000 kronor i diskrimineringsersättning.47

47 PRO 2019/2.

Restaurang vägrade servera 
kvinna som använde rullstol

 

I ett annat ärende väckte DO talan mot ett 
bolag för diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning. Bakgrunden är att bolagets 
restaurang nekade att servera vin till en kvinna 
som använder rullstol. Enligt DO hade agerandet 
haft samband med kvinnans funktionsnedsättning. 
DO har yrkat på 30 000 kronor i diskriminerings-
ersättning för kvinnans räkning.

Diskriminering ledde till  
otillräcklig sjukvård
DO har också väckt talan mot ett landsting för hur 
personalen på ett av landstingets sjukhus agerat i 
samband med att en man drabbades av en hjärn-
blödning. I ambulansens journalanteckningar hade 
ambulanssjuksköterskan skrivit att mannen ”spelar 
medvetslös” och ”kulturell svimning?” 
Bedömningen om spelad medvetslöshet skickades 
enligt DO:s utredning med till akutpersonalen som 
inte gjorde någon egen bedömning av mannens 

tillstånd. Resultatet blev att mannens akuta 
tillstånd inte behandlades tillräckligt snabbt.  
Idag är mannen avliden. 

DO gör i målet gällande att dröjsmålet med 
att ge mannen vård har haft samband med 
mannens etniska tillhörighet. Agerandet är enligt 
DO en överträdelse av diskrimineringslagen 
(DL) och har dessutom innefattat en allvarlig 
kränkning av mannens rätt till liv och värdighet 
enligt Europakonventionen och EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

DO för också talan för mannens änka som DO 
anser har behandlats sämre än andra anhöriga 
skulle ha behandlats i en jämförbar situation. 
DO begär också ideellt skadestånd för änkan för 
den skada hon lidit i egenskap av anhörig.48

48 PRO 2019/7.

EU-domstolen beslutade om  
att DO:s mål ska avgöras i stor 
avdelning 
Under 2018 klagade DO till Högsta domstolen 
(HD) och bad att HD skulle inhämta ett så 
kallat förhandsavgörande från EU-domstolen. 
HD meddelade prövningstillstånd och 
beslutade att begära ett förhandsavgörande av 
EU-domstolen. Frågeställningen rör intresset 
av att få till stånd en prövning av frågan om 
diskriminering har skett, när svaranden inte 
erkänner diskriminering men medger att 
betala det begärda beloppet. DO bedömer att 
frågeställningen har mycket stor betydelse för 
skyddet mot diskriminering i Sverige och EU.

Under 2019 beslutade EU-domstolen att målet 
är så viktigt för rättstillämpningen i EU att det 
ska avgöras i domstolens stora avdelning.



Andra uppdrag och insatser

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 57

Bedömning av DO:s tillsyn 
DO har genomfört ett stort antal tillsynsinsatser 
som gäller arbetsgivares aktiva åtgärder. Utöver 
att tillsynen har inneburit kontroll har den även 
bidragit till att fler arbetsgivare känner till att lagen 
finns och att de har grundläggande kunskaper om 
vad den innebär. Att tillsynen omfattar och når 
många är därför en viktig strategi i arbetet med att 
öka arbetsgivares kännedom om lagstiftningen. 

Vi har också utvecklat en mer riktad och avancerad 
tillsyn inom ramen för den särskilda tillsynen som 
rör enskilda tillsynsobjekt. Den inleds när DO 
har fått kännedom om förhållanden som kan leda 
till diskriminering och där vi bedömer att vårt 
klargörande kan bli principiellt vägledande för 
hur berörda aktörer ska följa lagen. DO har fattat 
flera sådana principiellt viktiga tillsynsbeslut som 
berör flera samhällsområden. Ett exempel handlar 
om en högskola som tillämpar diskriminerande 
kriterier som gäller ålderskrav för att bevilja 
forskarstipendier. Beslutet är vägledande i bredare 
mening då det lika gärna kan gälla andra kriterier 
som kan leda till diskriminering som till exempel 
har samband med kön eller etnisk tillhörighet.

Vissa av DO:s särskilda tillsynsinsatser är mycket 
omfattande och komplexa och därmed också 
resurskrävande. Några exempel är de tillsynsinsatser 
som vi har inlett under året mot Svenska 
Fotbollförbundet och Karolinska sjukhuset där vi 
bedömer att våra beslut – som också blir principiellt 
vägledande – kommer att fattas under 2020. 

DO:s bedömning är att tillsyn med syfte att ge 
vägledning i principiella frågor är central i vårt 
framåtsyftande och pådrivande arbete, eftersom 
tillsynsbesluten ger aktörer i samhället klargörande 
vägledning i frågor som berör ett stort antal 
enskilda. Årets resultat i denna del bedöms som gott.

DO genomför även alltmer avancerade insatser 
inom processverksamheten som är resultatet 
av vårt arbete att utveckla en strategisk 
processföring. Syftet är, i likhet med tillsynen, att 
bidra till vägledning genom att driva principiellt 
viktiga fall för att få klargörande domar.

Vi har till exempel för första gången väckt talan 
om att jämka en kollektivavtalsbestämmelse 
som utesluter ett stort antal personer med 
funktionsnedsättning från att kunna få arbete på 
deltid i bemanningsföretag. Vi har också inlett ett 
uppmärksammat mål om allvarlig diskriminering 
i akutsjukvården där DO har gjort gällande att 
dröjsmål med att ge en man vård har haft samband 
med mannens etniska tillhörighet. Ett tredje 
mål kommer att avgöras i EU-domstolens stora 
kammare 2020 och handlar ytterst om rätten 
till domstolsprövning av att diskriminering har 
förekommit. DO bedömer att det har betydelse 
för skyddet av mänskliga rättigheter generellt. 

DO:s samlade bedömning är att såväl tillsyn 
som processföring har utvecklats i strategiskt 
avseende. Myndigheten har utvecklat arbetssätt 
för att ta sig an komplexa problemområden på 
samhällelig och organisatorisk nivå som kan leda 
till diskriminering på individnivå. Årets tillsyn 
och processföring visar att vårt utvecklingsarbete 
tillämpat i skarpt läge har givit goda resultat.
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Vi svarar på remisser 
Att svara på remisser är en viktig del av DO:s 
uppdrag. Remissvaren ger oss möjlighet att 
tillhandahålla kunskap inom vårt expert-
område. Vi kan därigenom uppmärksamma 
diskrimineringsperspektivet och påverka viktiga 
beslut i de frågor som remisserna berör.

Vi har under 2019 besvarat 58 remisser med svar 
eller, i några fall, med besked om att DO avstår 
från att lämna synpunkter. Under 2018 lämnade vi 
totalt 86 remissvar. Att antalet remissvar är färre 
under 2019 beror på att vi fått färre remitterade 
förslag från regeringen att ta ställning till.

Vi har bland annat yttrat oss över två 
förslag om att inrätta nya myndigheter 
som båda har beröringspunkter med DO:s 
verksamhetsområde och som vi därför 
beskriver i de följande två styckena.

I vårt remissvar över ”Förslag till en nationell 
institution för mänskliga rättigheter i Sverige”49 
framhöll vi att det är angeläget att en svensk 
MR-institution som motsvarar de så kallade 
Parisprincipernas krav inrättas i Sverige. Vi 
konstaterade också att en institution utformad 
i enlighet med förslaget sannolikt skulle 
ha förutsättningar att lämna ett värdefullt 
bidrag till arbetet med att stärka skyddet 
för de mänskliga rättigheterna i Sverige. 
Vi underströk dock att förslaget enligt vår 
bedömning inte innehöll tillräckliga garantier 
för institutionens oberoende, och att det därför 
inte motsvarar Parisprincipernas krav. 

49 Ds 2019:4.

I vårt yttrande över ”Långsiktighet och stadga 
i arbetet framåt – en myndighet för romska 
frågor”50 konstaterade vi bland annat att det 
utifrån ett diskrimineringsperspektiv framstår 
som problematiskt med säråtgärder i form av 
etniskt grundande verksamheter vid sidan av 
befintliga ordinarie strukturer. Vi ifrågasatte 

också om det är ändamålsenligt att inrätta 
den föreslagna myndigheten för att komma 
till rätta med romers bristande tillgång till 
lika rättigheter och möjligheter och den 
allvarliga situation som det innebär. Mot denna 
bakgrund avstyrkte vi utredarens förslag.

50 Ds 2019:15.

Vi deltar i det statliga 
kommittéarbetet
En del av DO:s verksamhet är att med vår 
expertis om diskrimineringsfrågor bidra till 
arbetet i statens offentliga utredningar. Det kan 
handla om att ingå som DO:s representant i en 
referensgrupp eller att någon av DO:s medarbetare 
utses av regeringen som expert i en utredning. 

DO ingick under 2019, liksom under det föregående 
året, i en referensgrupp till ”Styrutredningen för 
funktionshinderspolitiken”. Utredningens uppdrag 
var att se över styrningen och uppföljningen av 
den nya funktionshinderspolitik som beslutades av 
riksdagen år 2017. Utredningen överlämnade i april 
2019 sitt betänkande till regeringen (SOU 2019:23).

I sina kontakter med utredningen bidrog DO till att 
belysa frågor kopplade till funktionshinders-
politikens inriktningsområde att förebygga och 
motverka diskriminering.

Under året ingick DO också i referensgruppen 
till ”Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet”, 
”Jämlikhetskommissionen”. Kommissionen, 
som startade sitt arbete 2018, ska under 
nästa år lämna förslag som syftar till att 
långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten 
och öka möjligheterna till social rörlighet. 

Utredningen ”Konfessionella inslag i skolväsendet”, 
som slutredovisar sitt arbete i januari 2020, 
har bland annat till uppgift att undersöka om 
bestämmelserna i skollagen om konfessionella 
inslag i utbildningen behöver ändras. En 
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medarbetare vid DO har under de senaste två 
åren, medverkat som expert i utredningen.

En av DO:s medarbetare medverkar sedan 
2017 som expert i utredningen ”Framtidens 
socialtjänst”. Utredningen ska göra en översyn 
av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 
uppgifter. I uppdraget ingår bland annat att föreslå 
åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, 
jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst.

Sedan december medverkar också en av DO:s 
medarbetare som expert i utredningen ”En effektiv 
och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 
(DL)”. Utredningen har bland annat i uppdrag 
att se över de nuvarande bestämmelserna i 
DL om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder.

Skrivelse till regeringen 
om sanktioner
I december lämnade DO en skrivelse till 
regeringen där vi uppmärksammar att det saknas 
sanktioner för vissa typer av överträdelser 
av diskrimineringsförbuden. Det handlar om 
överträdelser som träffar en hel grupp och där det 
inte finns någon identifierbar skadelidande eller i 
vart fall inte någon som är beredd att väcka talan 
om diskrimineringsersättning. Det innebär till 
exempel att en arbetsgivare utan risk för sanktioner 
kan utforma rekryteringsannonser på ett sätt 
som utesluter personer för att de till exempel har 
ett visst kön, ålder eller etnisk tillhörighet. På så 
vis kan arbetsgivaren avskräcka ett mycket stort 
antal personer från att söka en utlyst tjänst.

Att det saknas sanktioner för den här typen 
av överträdelser kan försvaga respekten för 
diskrimineringsförbuden. Sverige riskerar 
därmed att inte följa de krav på effektiva och 
avskräckande sanktioner som EU-rätten kräver.

Avsaknaden av tillräckliga sanktioner leder 
också till ett särskilt problem i ljuset av den 
snabba utvecklingen av intelligenta system för 
automatiserat beslutsfattande. I sådana system 
kan diskriminerande algoritmer antingen byggas 

in eller skapas automatiskt på ett sätt som gör att 
diskriminering kan ske av ett mycket stort antal 
enskilda utan att varken de eller den som använder 
systemet känner till det. Precis som i fallet med 
vanliga diskriminerande regler måste det finnas 
en möjlighet att effektivt motverka algoritmer 
som riskerar att diskriminera på gruppnivå.

Mot denna bakgrund finns det enligt DO 
mycket starka skäl att utreda behovet av 
avskräckande sanktioner för överträdelser 
av diskrimineringsförbuden som drabbar 
eller riskerar att drabba många. Enligt DO:s 
uppfattning bör det ske inom den redan pågående 
utredningen om sanktioner kopplade till 
diskrimineringslagens (DL:s) bestämmelser om 
aktiva åtgärder som nyligen har inlett sitt arbete.

Vår kommunikation – 
viktig för engagemang 
och förtroende
Under året har vi fortsatt att kommunicera i 
sociala kanaler till bland annat arbetsgivare, 
utbildningsanordnare, lärare, HR-ansvariga och 
jurister. Vi har arbetat för att öka tillgängligheten 
på webbplatsen do.se och fortsatt arbetet 
med att producera filmer som förklarar 
diskrimineringslagen (DL). Resultatet av översynen 
av DO:s varumärke har implementerats.

Allt fler känner till DO
I Kantar Sifos årliga anseendeindex för myndigheter 
2019 ligger allmänhetens tilltro till DO kvar 
på samma nivå som förra året, ett index på 32. 
Mätningen visar också att allmänhetens kännedom 
om DO har ökat något (28 procent år 2019 jämfört 
med 27 procent år 2018, och 24 procent år 2017). 
Allmänhetens uppfattning kring mediebilden är 
också i huvudsak positiv (52 procent positiv och 11 
procent negativ) vilket är bättre än genomsnittet 
för myndigheter (45 procent positiv och 25 
procent negativ) och en förbättring jämfört med 
2018 (50 procent positiv 12 procent negativ). 
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Anseendet i Kantar Sifos undersökning mäts 
utifrån tre områden: allmänt rykte, känslomässig 
samhörighet (personligt intryck och att lita på 
myndigheten) samt organisationens kompetens. 

Vi implementerar vårt 
reviderade varumärke
I maj färdigställdes DO:s nya visuella identitet 
och under året har vi implementerat den i 
organisationen. Det grafiska uttrycket har 
uppdaterats bland annat i kommunikationsmaterial 
och digitala kommunikationskanaler.

Arbetet med att uppdatera styrdokument för 
kommunikation utifrån bland annat den nya 
varumärkesplattformen fortsätter under 2020. 

Do.se – en viktig 
kommunikationskanal
Webbplatsen do.se är en viktig plattform för 
att förmedla information och kunskap. Vi har 
påbörjat ett mer strukturerat arbete för att öka 
den organiska trafiken51 till webbplatsen samt 
öka antal besök som tar del av informationen 
på webbplatsen. Vi har också fortsatt arbeta 
med att klarspråksgranska texterna. 

51 Organisk trafik är besökare som kommer till webbplatsen genom att ha gjort en sökning via 
exempelvis Google.

Nya riktlinjer för cookies  
påverkar statistiken
I mars 2019 införde vi nya riktlinjer för cookies52 
på vår webbplats. Det innebär att besökare 
måste acceptera cookies för att ingå i statistiken. 
Eftersom de flesta besökare inte accepterar 
cookies visar besöksstatistiken endast en 
mindre andel av det totala antalet besök. 

52 För att uppfylla nya krav som ställs i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Hur besökarna tar del av innehåll
Från och med 2019 kommer webbplatsens 
resultat att redovisas med statistik över hur 
varje besök tagit del av webbplatsens innehåll.53 
Diagrammet nedan visar i vilken omfattning de 
besök (som accepterat cookies)54 har tagit del av 
innehåll som främst syftar till att ge kunskap om 
diskriminering och innehåll som främst syftar 
till att ge stöd i arbetet mot diskriminering. 

53 Statistiken kan till exempel visa vilka sidor besökarna har varit på, hur länge de har stannat 
på sidorna, om de har laddat ner ett dokument, sett en film eller klickat sig vidare till ett 
e-verktyg.

54 Webbplatsens måluppfyllnad påverkas av antal besökare, och statistiken kommer endast 
från de besökare som accepterar cookies. Eftersom cookiefunktionen implementerades 
i mars är inte statistiken januari-mars jämförbar med resten av året, vilket är skälet till att 
resultatet från april är nollmätningen för uppfyllelse av effektmålen.

I diagrammet kan vi se att webbplatsens resultat 
har förbättrats för varje månad jämfört med april55 
förutom under sommarmånaderna och slutet av 
december, då det finns en förväntad nedgång på 
grund av ledigheter. I juli genomförde vi också en 
migrering som fick stor påverkan på antalet besök.56

55 Webbplatsens måluppfyllnad påverkas av antal besökare och statistiken kommer endast 
från de besökare som accepterar cookies. Eftersom cookiefunktionen implementerades 
i mars är inte statistiken januari-mars jämförbar med resten av året, vilket är skälet till att 
resultatet från april är nollmätningen för uppfyllelse av effektmålen.

56 Migreringen skedde från http till https vilket påverkar sökmotorers ranking i sökresultaten 
och därmed medför att webbplatsen förlorar söktrafik.

www.do.se
www.do.se
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Diagram 2. Antal besök på do.se som tagit del av innehåll* som syftar till att ge kunskap om 
diskriminering eller innehåll som syftar till att ge stöd i arbetet mot diskriminering. 

* Tagit del av information innebär att de stannat minst 25 sekunder och skrollat minst 50 procent, laddat ner ett dokument, tittat på 
en film eller gått vidare till någon av våra e-utbildningar eller digitala guider.
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Många hittar vad de söker
Under 2019 har vi genom en enkät tagit reda 
på i vilken roll man besöker do.se, varför man 
besöker webbplatsen och om man hittar det man 
söker efter. Resultatet efter sex månader visade 
att över 70 procent hittade den information de 
sökte när de besökte webbplatsen.  

Sociala medier 
Under 2019 fick vi fortsatt hög organisk spridning57 
på vårt innehåll i sociala medier. Det gäller särskilt 
Linkedin där antalet följare ökat kraftigt.

57 Organisk spridning innebär att ett inlägg sprids utan marknadsföring.

Våra inlägg och sponsrade inlägg (annonser) på 
sociala medier har visats över 2,6 miljoner gånger.

Facebook
Facebook är den plattform där vi får allra flest 
visningar av våra inlägg. Under 2019 fick vi över 
två miljoner visningar av våra inlägg och sponsrade 
inlägg. Antalet följare ökade från drygt 7 600 till 
nästan 8 900, en ökning med över 1 200 följare.

Ett av de sponsrade inläggen som gett högst resultat 
handlade om elevers rätt att inte bli diskriminerade 
i skolan – den annonsen riktades mot högstadie-
elever och fick över en miljon visningar.

Linkedin
Antalet följare på Linkedin mer än fördubblades 
under 2019. Följarantalet ökade från drygt 1 
600 till nästan 3 600, vilket innebär ökning 
med cirka 1 950 följare. Vi har fått över 330 000 
visningar på våra inlägg och sponsrade inlägg. 

Det inlägg som fick mest organisk spridning 
handlade om ett seminarium där vi, 
tillsammans med Arbetsmiljöverket, samlade 
HR-personal på statliga myndigheter för 
att informera om arbetsgivarens ansvar att 
motverka sexuella trakasserier och trakasserier. 
Inlägget fick nästan 5 200 visningar. 

Det sponsrade inlägg som väckte mest 
intresse handlade om vår checklista för aktiva 
åtgärder i skolan. Inlägget riktades mot lärare, 
visades nästan 100 000 gånger och ledde till 
över 900 nedladdningar av checklistan.

Twitter
På Twitter har vi drygt 1 000 följare. Totalt  
visades våra organiska och sponsrade tweets 
285 000 gånger.

Vårt mest spridda organiska inlägg handlade 
om internationella funktionshinderdagen. 
Tweeten visades över 1 500 gånger.

Det sponsrade inlägg som fått mest spridning 
marknadsförde broschyren ”Motverka och förebygg 
sexuella trakasserier på din arbetsplats”58. Tweeten 
visades 90 800 gånger.

58 Broschyren togs fram som en del av regeringsuppdraget Informationssatsning mot sexuella 
trakasserier på arbetsmarknaden med anledning av #metoo och uppdaterades under 
regeringsuppdraget till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser. 
(Läs mer under avsnitt ”Regeringsuppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda 
informationsinsatser”, sidan 30.)

Tabell 10. Antal följare i sociala medier*.

Typ 2019 2018 2017
Facebook 8 867 7 635 5 050

Linkedin 3 580 1 630 729

Twitter 1 022 973 519

* I årsredovisningarna för 2017 och 2018 presenterades vissa 
av dessa siffror avrundade. Från och med 2019 presenteras 
siffrorna i exakta tal.

www.do.se
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Film är en erkänd form för att engagera och skapa 
intresse. Det är också ett alternativt sätt att till sig 
textbaserad information. Vi har tagit fram sju korta 
informationsfilmer som på ett enkelt och tydligt sätt 
förklarar vad som gäller inom olika områden i 
diskrimineringslagen (DL). Filmerna har under texter 
och finns även tolkade på teckenspråk. Dessa är:

 • Det finns en lag som förbjuder 
diskriminering. Grundläggande information 
om vad diskriminering är enligt DL. 

 • Det här är diskriminering. Grundläggande 
information om diskriminering som vänder sig 
till personer som behöver få det förklarat på ett 
enklare språk.

 • Aktiva åtgärder mot diskriminering på 
arbetsplatsen. Grundläggande information om
arbetsgivares ansvar om aktiva åtgärder i DL.

 

 • Vad är sexuella trakasserier? Grundläggande 
information om vad som gäller för sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen och det ansvar 
arbetsgivare har. 

 • Föräldralediga får inte missgynnas. Grund-
läggande information om missgynnande-
förbudet i föräldraledighetslagen.

 • Ingen får diskriminera dig i skolan. 
Grundläggande information till elever om 
diskrimineringsförbudet.

 • Aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan. 
Grundläggande information till skolpersonal 
om arbetet med aktiva åtgärder.
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Nya filmer på teckenspråk
Vi har producerat och lanserat fem filmer med 
information på teckenspråk. Filmerna är en 
översättning av innehåll på textbaserade sidor 
på vår webbplats. Fyra filmer informerar om 
aktiva åtgärder för arbetsgivare, förskolor och 
skolor samt högskolor. Den femte filmen har 
ett resonemang kring att diskrimineringslagen 
(DL) reglerar agerande men inte värderingar.

Ny struktur på Youtube-kanalen
Ett arbete med att strukturera om vår Youtube-
kanal har genomförts. Det har inneburit att vi 
har sett över rubriker, beskrivningar och taggar 
med sökord för att vi ska nå ut till fler tittare. 
Vi har dessutom delat upp en befintlig kanal så 
att filmer med information på teckenspråk finns 
samlade i en underkanal. En stor andel av våra 
filmer på teckenspråk förmedlar textbaserad 
grundläggande information som finns på vår 
webbplats. Vi har samlat alla teckenspråksfilmer 
i en kanal för att göra det lättare att hitta och 
ta till sig den information man behöver. 

Vi har 72 filmer i vår huvudkanal på Youtube. 
Antal filmvisningar har ökat med över 150 
procent jämfört med 2018 och exponeringen 
av dem har nästan tredubblats.59 Våra filmer 
har nått ut till närmare 802 000 användare 
på Youtube. Antalet timmar som filmerna har 
visats i kanalen har ökat med 140 procent 
jämfört med året innan. I genomsnitt tittar 
besökarna i ungefär 130 sekunder. Det är en 
ökning med nästan 40 sekunder från 2018. Flest 
visningar hade filmen om sexuella trakasserier 
i skolan med över 40 000 visningar.

59 Exponering innebär att man blivit uppmärksammad på att filmen finns genom de miniatyrer 
av filmerna som finns på Youtube medan filmvisning innebär att man har sett filmen.

På vår teckenspråkskanal har vi 73 filmer. Dessa 
har totalt visats 2 900 gånger under året. Den 
film som har flest visningar i denna kanal är 
”Sexuella trakasserier i skolan”, 1 375 gånger. 
Det motsvarar nästan hälften av kanalens 
totala visningar. Därefter kommer filmerna 

”Vad gör Diskrimineringsombudsmannen?” 
och ”Hur tillgänglig är din verksamhet?” som 
har visats 360 respektive 100 gånger. 

Tabell 11. Filmvisningar på Youtube (totalt)*

Filmvisningar 2019 2018 2017
Antal visningar 101 200 40 000 16 700**

Antal timmar filmerna 
har visats 2 350 972 493

* Gäller samtliga av DO:s filmer på Youtube, inklusive 
teckentolkade och syntolkade.

** Denna siffra är korrigerad jämfört 2018 på grund av en 
tidigare felaktigt angiven siffra.

Press och media
Under 2019 ligger de direkta pressaktiviteterna 
på en marginellt lägre nivå än under 2018. Vi 
fortsätter att följa principen att i högre utsträckning 
än tidigare år lägga fokus på nyhetsartiklar på vår 
webbplats och publiceringar i sociala medier. Vi ser 
också att våra egna nyhetsartiklar på do.se bidrar 
till publiceringar i olika medier. Liksom tidigare år 
skickar vi pressmeddelanden främst 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. 

Tabell 12. Pressaktiviteter

Pressaktiviteter 2019 2018 2017
Skickade pressmeddelanden 6 9 15

Samtal från journalister 290 300 470

Publicerade artiklar om DO  
i media 1 600 1 900 3 000

Andel positiv eller neutral 
rapportering 94% 92% 94%

Frågor som fått uppmärksamhet
Bland de händelser som fått mest uppmärksamhet 
kan främst nämnas beslutet att inleda tillsyn mot 
Svenska Fotbollförbundet. Ärendet har genererat 
uppmärksamhet i alla delar, från det att anmälan 
kom in, till beslutet att inleda tillsyn och därefter 
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varje steg i processen som medierna har fått 
kännedom om. I skrivande stund är DO:s tillsyn 
inte klar, men med stor sannolikhet kommer 
även beslutet att tilldra sig stort intresse.

En annan händelse som har fått stor 
uppmärksamhet och som har nämnts i många olika 
sammanhang är tillsynen rörande uppgifterna 
om antisemitiska trakasserier på Karolinska 
Sjukhuset. DO:s pågående tillsynsutredningar 
har nämnts i många sammanhang då medier 
har rapporterat om andra händelser kopplat till 
uppgifterna. Ett exempel är när USA:s särskilda 
diplomatiska sändebud i antisemitiska frågor gav 
ambassaden i Stockholm i uppdrag att genomföra 
ett möte med den aktuella läkaren. Även det 
faktum att DO har inlett ett tredje ärende, för 
att utreda frågan om läkaren ifråga har utsatts 
för repressalier, har fått stor uppmärksamhet.

Andra frågor som har lett till medial 
uppmärksamhet är

 • DO:s lansering av en digital guide för 
arbetsgivare som behöver hjälp att komma
igång med arbetet med aktiva åtgärder

 

 • beslutet från DO:s sida att inleda tillsyn mot 
Rekryteringsmyndigheten i frågan om det kan 
sägas vara diskriminering när personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte 
ges möjlighet att söka militärtjänst 

 • tillsynen mot Bromölla kommun efter beslutet 
att införa förbud mot bön under arbetstid.

DO:s upplysningstjänst 
ska vägleda
Syftet med DO:s upplysningstjänst är att ge 
vägledning till exempelvis 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 2 403 
samtal under året. Arbetslivsområdet har 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 13. Muntlig vägledning 

Muntlig vägledning 2019 2018 2017

Totalt 2 403 2 994 2 745

Upplysning via e-post och brev
2019 har 1 572 frågor besvarats i den skriftliga 
vägledningen. Även i den skriftliga vägledningen 
har frågorna huvudsakligen handlat om arbets-
livsområdet. Frågor om diskriminering som har 
samband med funktionsnedsättning har varit 
vanligast, följt av kön och etnisk tillhörighet.

Vi har som mål att besvara skriftliga frågor 
inom tio dagar. Under 2019 besvarades 96 
procent av frågorna inom den tiden, jämfört 
med 93 procent under 2018 och 2017.

Tabell 14. Skriftlig vägledning 

Skriftlig vägledning 2019 2018 2017

Totalt 1 572 1 541 1 853
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Våra internationella 
samarbeten

Det europeiska samarbetet
DO ingår i flera internationella nätverk som 
exempelvis de europeiska jämlikhetsorganens 
samarbetsorganisation, Equinet (The European 
Network of Equality Bodies), och det europeiska 
nätverket för nationella institutioner för mänskliga 
rättigheter, ENNHRI (European Network 
of National Human Rights Institutions). 

Arbetet i Equinet och dess arbetsgrupper och 
projekt prioriteras. Under 2019 bidrog vi aktivt 
i arbetet med bland annat Equinets rapport 
”Fighting discrimination on the ground of age”. 
Vi har även medverkat i Equinets seminarium 
om åldersdiskriminering, “How to tackle ageism 
and age discrimination against older people?”. 

Vi har via en enkät från Equinet lämnat 
synpunkter till EU-kommissionen inför 
dess granskning av medlemsstaternas 
implementering av likabehandlingsdirektivet 
och direktivet mot etnisk diskriminering60 samt 
kommissionens rekommendation om standarder 
för jämlikhetsorgan. I enkäten, som Equinet 
bad alla sina medlemsinstitutioner att besvara, 
lyfte vi fram brister av olika slag som handlar 
om implementeringen av direktiven i den 
svenska lagstiftningen. Bristerna rör hur vissa 
bestämmelser i diskrimineringslagen (DL) är 
utformade samt vissa skrivningar i förarbeten 
och rättspraxis. Vi menar att Sverige har, eller 
riskerar att ha, implementerat direktiven på ett 
felaktigt sätt på vissa områden. Detta leder till 
att den svenska lagen ger ett sämre skydd mot 

60 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling och rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.

diskriminering jämfört med direktiven. Bland 
annat innehåller DL felaktiga eller för omfattande 
undantag från diskrimineringsförbuden.

I juni medverkade vi i ett seminarium i Stockholm 
arrangerat av EU-kommissionens högnivågrupp 
för icke-diskriminering, jämlikhet och mångfald. 
Temat för seminariet var ”EC Recommendation on 
Standards for Equality Bodies”. Vi har även deltagit 
i EU-konferensen ”Advancing LGBTI Equality 
in the EU: from 2020 and beyond”. I november 
deltog vi också i den jubileumskonferens61 
som uppmärksammade att det var tio år 
sedan EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna blev rättsligt bindande.

61 ”Making the EU Charter of Fundamental Rights a reality for all: 10th anniversary of 
the Charter becoming legally binding” anordnades av EU-kommissionen, det finska 
ordförandeskapet samt FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). 

Som suppleant i Europeiska kommissionens 
rådgivande kommitté för jämställdhet har DO 
i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten 
påtalat vikten av skrivningar om diskriminering, 
intersektionalitet och aktiva åtgärder i 
kommitténs yttranden, en form av skriftliga råd 
till kommissionen i dess jämställdhetsarbete.

Det nordiska samarbetet
I september deltog vi i konferensen ”#METOO 
Moving forward” som arrangerades på 
Island av Nordiska ministerrådet. En rapport 
publicerades också från det nordiska projektet 
om trakasserier och sexuella trakasserier 
i hotell- och restaurangbranschen som vi 
deltog i och som avslutades under 2019.62

62 Se https://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/om-sexuella-trakasserier-i-
hotellbranschen--vad-gor-fack-och-arbetsgivare-at-saken/

Det norska Barne- og likestillingsdepartementet 
har besökt DO för att höra hur vi arbetar 
mot etnisk diskriminering. Vi har även 
tagit emot Litauens riksrevision för 
information om vår tillsynsverksamhet.

https://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/om-sexuella-trakasserier-i-hotellbranschen--vad-gor-fack-och-arbetsgivare-at-saken/
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Vi deltog i det årliga mötet med företrädare för 
de nordiska likabehandlingsmyndigheterna, 
som 2019 hölls i Köpenhamn. 

Övriga internationella 
aktiviteter
DO är också medlem i 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.

Vi har tagit emot studiebesök från en rad 
länder utanför Europa för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte inom vårt område. 

Bedömning av det 
internationella arbetet 
DO har genom det internationella 
arbetet bidragit till utvecklingen inom 
diskrimineringsområdet, främst genom 
samarbetet inom Equinet. Där har en allt 
närmare kontakt med EU-kommissionen 
utvecklats. Det visar till exempel inbjudan 
till Equinet att bidra till kommissionens 
uppföljning av implementeringen av två av 
diskrimineringsdirektiven. Andra exempel 
är att Equinet och jämlikhetsorganen 
deltog i EU-kommissionens seminarium i 
Stockholm i juni, och att Equinet i oktober 
medverkade vid ministerrådsmötet om ett 
förstärkt diskrimineringsskydd i Europa.
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Automatiserad 
databehandling och 
algoritmer 
Under året har vi fortsatt arbetet med att 
kartlägga och uppskatta risker för diskriminering 
vid användning 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 (DL). Vi har särskilt fokuserat 
på områdena rekrytering och kreditgivning 
och kommit fram till följande slutsatser:

 • Artificiell intelligens och automatiserat 
beslutsfattande förekommer i olika hög grad 
inom alla DL:s utpekade samhällsområden. 

 • Användningen av artificiell intelligens liksom 
annat automatiserat beslutsfattande kan 
innebära en risk för diskriminering enligt DL 
beroende på hur tekniken, verktygen och 
systemen programmeras, tränas, utvecklas och 
används. 

 • När artificiell intelligens och automatiskt 
beslutsfattande används inom rekrytering och 
kreditgivningen omfattas detta av DL. 
Ingenting tyder på att något annat skulle gälla 
för användning av artificiell intelligens och 
automatiskt beslutsfattande inom alla 
samhällsområden som omfattas av DL. 

 • Det pågår utveckling av standarder, guider, 
manualer, praktiker på branschnivå, nationell, 
internationell och EU-nivå och (eventuell 
lagstiftning) med möjlighet för DO att försöka 
påverka utvecklingen. 

 • Tillsynsmyndigheter och individer behöver få 
tillgång till begriplig information för att kunna 
bedöma förekomsten av diskriminering. Detta 
försvåras av komplexiteten i hur algoritmerna 
fungerar. Det kan också vara så att 
myndigheter och individer nekas tillgång till 
information med hänvisningar till särskilda 
skäl, som exempelvis företagshemligheter. 

Regeringsuppdrag
I detta avsnitt redovisar vi både 
regeringsuppdrag i regleringsbrev och 
regeringsuppdrag som tillkommit med särskilda 
regeringsbeslut. Utöver de regeringsuppdrag 
som vi redovisar här, slutredovisade vi 
två regeringsuppdrag63 under året.

63 Regeringsuppdrag Ku2018/00556/DISK, Slutredovisning, LED 2018/142 handling 20  
samt regeringsuppdrag enligt regleringsbrev för 2018 (Ku2017/02634/DISK), 
slutredovisning LED 2018/108 handling 47.

Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet  
eller könsuttryck
Nedan redovisar vi de insatser vi gjort inom 
ramen för uppdraget i regleringsbrevet 2019 
att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, tillsammans med en bedömning av 
uppnådda resultat. Uppdraget i regleringsbrevet 
sammanfaller med myndighetens kärnuppdrag 
i vilket ingår att motverka och förebygga 
diskriminering som har samband med sexuell 
läggning samt könsidentitet eller könsuttryck. 

Allmän tillsyn och 
informationsinsatser
Hbtq-perspektivet är integrerat i vår verksamhet. 
Exempel är de stora tillsyns- och informations-
insatserna under året för att öka arbetsgivares 
kännedom och kunskaper om aktiva åtgärder som 
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gäller samtliga diskrimineringsgrunder, bland 
annat sexuell läggning samt könsidentitet eller 
könsuttryck. (Läs mer under avsnitt ”Insatser för 
att öka arbetsgivares kunskaper om aktiva 
åtgärder, sida 20.) 

Andra exempel är den tillsyn av högskolors och 
universitets arbete med aktiva åtgärder som vi 
påbörjat samt de informationskampanjer vi 
genomfört för att informera om elevers rättighet att 
inte bli diskriminerade. (Läs mer under avsnitt 
”DO:s arbete inom utbildningsområdet”, sidan 47.)

Tillsyn av hur en bank agerat  
mot en kund
DO granskade om en bank överträtt förbudet 
mot diskriminering som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck och 
funktionsnedsättning i samband med att en 
kund kontaktade telefonbanken. (Läs mer om 
ärendet under avsnitt ”Ifrågasatt identitet i 
samband med bankkontakt”, sidan 53.)

Överklagan av hovrättsdom 
DO överklagade en hovrättsdom i ett mål med 
flera principiella frågor om diskriminering. 
Målet handlade om ett samkönat gift par som 
fick barn efter att ha gått igenom assisterad 
befruktning utomlands och vars hemkommun 
beslutat att inte fastställa den ena kvinnans 
föräldraskap. (Läs mer under avsnitt ”Andra 
insatser inom socialtjänstområdet”, sidan 46.)

Samarbete med hbtq-organisationer
Under året deltog RFSL i våra forumträffar för 
civilsamhällets organisationer som vi arrangerade 
inom inriktningsområde arbetsliv. (Läs mer 
om forumträffarna under avsnitt ”Stärka civila 
samhällets kapacitet i arbetet med aktiva åtgärder”, 
sidan 26.) Vid en träff presenterade RFSL sitt 
arbete med hbtq-certifiering i arbetslivet. 

På MR-dagarna i Linköping anordnade vi 
bland annat seminariet ”För en arbetsplats 
fri från diskriminering”. I panelsamtalet 
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medverkade en representant från RFSL. (Läs 
mer om seminariet under avsnitt ”DO arrangerar 
seminarium på MR-dagarna”, sidan 32).

Dialog med Statistiska centralbyrån
Vi har haft skriftlig dialog med Statistiska 
centralbyrån i deras regeringsuppdrag 
att ta fram stödmaterial för hur offentliga 
aktörer kan inkludera binära och icke-binära 
transpersoner i enkäter och undersökningar.

Internationellt samarbete  
om hbtq-frågor
Vi deltog i Europeiska unionens64 tvådagars-
konferens ”Advancing LGBTI65 Equality in the 
EU: from 2020 and beyond”. Sveriges arbete mot 
diskriminering av hbtq-personer ligger i linje 
med diskussionerna som fördes på konferensen. 
Situationen för personer med intersexvariationer 
förefaller däremot beaktas i större utsträckning i 
arbetet på EU-nivå jämfört med arbetet i Sverige. 

64 Konferensen arrangerades av det finska ordförandeskapet tillsammans med EU-
kommissionen. 

65 På EU-nivå används begreppet LGBTI vilket är en förkortning av ”Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Intersex”. I samband med att vi beskriver arbetet med den svenska 
regeringens hbtq-strategi använder vi begreppet hbtq.

Samverkan med strategiska 
myndigheter
DO har varit sammankallande myndighet i 
nätverket för de myndigheter regeringen utsett 
som strategiska myndigheter för lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.66 Mot bakgrund 
av att tre av myndigheterna varit nya som 
strategiska myndigheter var våra möten inriktade 
på kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att 
utveckla strukturer för fortsatt samverkan. 
Gemensamt inventerade vi bland annat vilka 
begrepp, kategorier och frågor, kopplade till 
hbtq, som används på myndigheterna i enkäter, 
undersökningar och annan kommunikation.

66 Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Kulturrådet och Skolverket. Av dem 
var Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skolverket nya som strategiska 
myndigheter 2019. 

Vi har kallat till och genomfört fyra möten. I 
två av dem deltog även hbtq-organisationer 
från civilsamhället. Syftet var att ge tillfälle till 
ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte 
samt att identifiera möjligheter till gemensam 
kunskapsspridning och andra främjande 
insatser. Vi genomförde bland annat också en 
workshop om samverkan med civilsamhället 
inom ramen för de hbtq-strategiska uppdragen 
och valde ut teman och frågor som deltagarna 
ansåg viktiga att belysa i arbetet. 

Bedömning av resultat 
Hbtq-organisationernas medverkan i 
våra arrangemang, som forumträffar 
och seminariet på MR-dagarna, har 
bidragit till att belysa hbtq-perspektivet 
i de olika sammanhangen. 

Att hbtq-organisationerna deltog i ett par 
av mötena med nätverket för de strategiska 
myndigheterna bidrog till att utveckla en 
samsyn när det gäller vilka områden som 
behöver prioriteras i arbetet. I sin helhet 
har årets möten med myndighetsnätverket, 
där tre myndigheter som ingår är nya 
i sin roll, lagt en bra grund för det 
fortsatta gemensamma arbetet. 
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Jämställdhetsintegrering
Ombudsmannen har uppdraget att verka för att 
diskriminering som har samband med kön, men 
också med könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder inte förekommer på några områden i 
samhällslivet. Vi ska också i övrigt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, men också 
oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

DO:s uppdrag innebär således att myndigheten 
redan bedriver ett arbete för att bidra till att 
uppfylla de jämställdhetspolitiska målen inom 
ramen för kärnuppdraget. DO:s bidrag till att 
uppfylla de jämställdhetspolitiska målen är att 
motverka diskriminering i samhället – såväl 
förekomsten av diskriminering som risker 
för diskriminering. DO tar sig därför också 
an uppdraget med en bredare ansats, så 
kallad antidiskrimineringsintegrering. Hur 
myndigheten anlägger ett diskriminerings-
perspektiv på uppdraget återspeglas i denna 
årsredovisning i sin helhet. Några utdrag ur denna 
helhet som särskilt kan sägas ha bäring på de 
jämställdhetspolitiska målen är exempelvis:  

 • Insatser för att öka arbetsgivares kunskaper 
om aktiva åtgärder och för att arbetsgivare  
ska bedriva ett ändamålsenligt arbete enligt 
syftet med aktiva åtgärder. (Läs mer under 
avsnitt ”Insatser för att öka arbetsgivares 
kunskaper om aktiva åtgärder”, sidan 20  
samt ”Insatser inom arbetsliv – 
problemområde 2 och 3”, sidan 26.) 

 • Arbetet inom det regeringsuppdrag som rör 
informationsinsatser för att höja kunskapen 
om aktiva åtgärder och kränkande 
särbehandling, däribland arbetet mot sexuella 
trakasserier. (Läs mer under avsnitt 
”Regeringsuppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen om särskilda 
informationsinsatser”, sidan 30.)

 • Seminariet ”För en arbetsplats fri från 
diskriminering” samt miniseminariet 
”Diskriminering – vad ska skolan göra?”  
på årets MR-dagar. (Läs mer under avsnitt  
”DO arrangerar seminarium på MR-dagarna”, 
sidan 32 samt ”Aktiva åtgärder på MR-dagarna”, 
sidan 49.)

 • Informationsinsatser riktade till lärare och 
elever i skolan om aktiva åtgärder. (Läs mer 
under avsnitt ”En åtgärdsplan för skol-
lagsreglerad verksamhet”, sidan 47.) 

 • Tillsyn av högskolors arbete med aktiva åtgärder 
utifrån rollen som utbildnings anordnare. (Läs 
mer under avsnitt ”Tillsyn och processföring 
inom utbildningsområdet”, sidan 49.) 

 • Arbetet inom det skandinaviska projektet ”Att 
motverka sexuella trakasserier i hotell- och 
restaurangbranschen” som har slutförts under 
2019. (Läs mer under avsnitt ”Skandinaviskt 
projekt för att motverka sexuella trakasserier”, 
sidan 30.) 

 • Arbetet inom inriktningsområdet socialtjänst 
som bland annat utgår från problemområdet 
skillnader mellan flickors och pojkars möjlighet 
till insatser enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 
enligt socialtjänstlagen (SoL). (Läs mer under 
avsnitt ”Skillnader i insatser som kan utgöra 
diskriminering”, sidan 41 samt 
”Diskriminering i arbetssätt vid handläggning 
och beslutsfattande”, sidan 41).

Uppdrag till statliga 
myndigheter om att  
erbjuda praktikplatser 
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 på grund av verksamhetsförändringar 
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inte haft möjlighet att ställa praktikplatser 
till AF:s förfogande under 2019.

Uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen om särskilda 
informationsinsatser
Regeringen gav i juli DO ett uppdrag att vidta 
informationsinsatser för att höja kunskapen om 
aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, 
däribland arbetet mot sexuella trakasserier. 
(Läs mer under avsnitt ”Regeringsuppdrag 
till Diskrimineringsombudsmannen om 
särskilda informationsinsatser”, sida 30.)

Interna 
utvecklingsprojekt
Utvecklat vår IT-hantering  
och IT-miljö
Vi har implementerat en modell för aktiv 
systemförvaltning av alla våra IT-system. På så sätt 
hanterar vi drift, avveckling och viss utveckling 
på ett mer strukturerat sätt utifrån tydliggjorda 
roller och ansvar. Efter ett nytt avrop har vi 
bytt IT-partner som hanterar bland annat den 
underliggande infrastrukturen och våra datorer. 

Förberedelser för  
ett systemstöd för  
diarieföring, dokument- 
och ärendehantering

 

Vi har fortsatt arbetet med att föra in ett nytt 
verksamhetsanpassat systemstöd för diarieföring, 
dokument- och ärendehantering. Målet är att det 
ska leda till ett gemensamt sätt att hantera 
dokument, bättre sökbarhet, smidigare 
arbetsprocesser och samarbete samt ökad 
rättssäkerhet. 

Vi har avslutat förstudien, köpt in ett systemstöd 
och startat ett projekt för att föra in det på 
myndigheten. Bland annat har vi genomfört 
en mer genomgående kartläggning av de 
arbetsprocesser som genererar handlingar 
och tagit fram en ny klassificeringsstruktur 
för samtliga handlingar inom myndigheten.

Lanseringen planeras att ske i två steg under 2020. 

Tillgänglig information  
och kommunikation
DO:s information och kommunikation ska så 
långt som möjligt vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. Dessutom ska vi alltid 
utgå från så kallad universell utformning. Det 
innebär att vi ska utforma vår information och 
kommunikation så att den i största möjliga mån 
är tillgänglig för alla, utan specialutformning. 

Vi har arbetat för att säkerställa att vår information 
och kommunikation är så tillgänglig som möjligt. 
Vi har sedan tidigare riktlinjer för arbetet. 
Under året har rutiner och olika former av stöd 
och verktyg tagits fram för medarbetarna.
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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 
ledarskap. 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 kompetensförsörjning, 
aktiva åtgärder och för en hållbar arbetsmiljö.

Vår kompetens-
försörjning
Vi rekryterar nya medarbetare
Rekryteringsbehovet har varit stort. 
Bland annat har flera medarbetare slutat 
eller varit tjänstlediga under året. 

DO har inte haft möjlighet att återbesätta vakanta 
tjänster i den omfattning som hade varit önskvärt. 
Det beror bland annat på de verksamhets-
förändringar som vi genomfört67 och som innebar 

att vi behövde se över kompetensförsörjningen till 
respektive enhet. Vi behövde analysera vilken 
kompetens som enheterna var i behov av för att 
genomföra sina uppdrag.

67 Verksamhetsförändringen på den administrativa enheten innebar att enheten delades 
och blev två enheter, infrastukturenheten samt ekonomi- och inköpsenheten. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 2 september 2019.

Verksamhetsförändringen på rättsenheterna innebar att rättsenheten arbetsliv och 
rättsenheten samhällsliv- och utbildningsväsende slogs ihop och blev en enhet. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 9 december 2019. Den nya rättsenheten 
består av tre sektioner: rättssektion 1, rättssektion 2 och rättssektion 3. Samtliga 
rättssektioner har samma uppdrag och arbetar inom samtliga samhällsområden, vilket är 
en skillnad från tidigare när enheterna hade specifika ansvarsområden. 

Verksamhetsförändringen på utvecklingsenheten och analysenheten innebar att 
enheterna slogs ihop till en enhet. Den nya enheten heter utvecklings- och analysenheten. 
Enheten består av två sektioner, analyssektionen och utvecklingssektionen. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Vid årets rekryteringar har vi i stort kunnat 
rekrytera nya medarbetare i den utsträckning 
som vi önskat utifrån verksamhetens 
behov och myndighetens uppdrag.

Personalomsättning 
Personalomsättningen 2019 var 16 procent och 
har ökat med 4 procentenheter jämfört med 2018. 
Totalt har vi rekryterat 20 medarbetare som börjat 
sina anställningar under året. Detta inkluderar fyra 
medarbetare som anställdes till nya befattningar på 
myndigheten. Tre av dessa var chefsbefattningar.

Under året har 19 medarbetare avslutat sina 
anställningar vid DO. Av dessa hade fem 
medarbetare tidsbegränsade anställningar eller 
vikariat som avlutades, och fyra medarbetare 
rekryterades till nya befattningar på DO. Två 
enhetschefer avslutade också sina anställningar.
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Vi har rekryterat nya chefer
Verksamhetsförändringarna i kombination 
med att två chefer slutat sina anställningar har 
lett till att vi har rekryterat flera chefer under 
året. Syftet med verksamhetsförändringarna 
är bland annat att skapa förutsättningar för ett 
mer tillgängligt och verksamhetsnära ledarskap. 
DO har därför dels infört sektionschefer på två 
av våra enheter68, dels delat en enhet i två nya 
enheter69. Detta har lett till att vi har rekryterat 
totalt sju nya chefer till myndigheten, varav 
tre enhetschefer och fyra sektionschefer.

68 Utvecklings- och analysenheten samt rättsenheten.
69 Administrativa enheten har blivit två enheter, ekonomi- och inköpsenheten samt 

infrastrukturenheten.

Andelen kvinnor är oförändrad
Vid årets slut hade DO 106 anställda, vilket är 
en ökning med en medarbetare jämfört med 
föregående år. Av de anställda är 80 procent 
kvinnor, vilket innebär att andelen är oförändrad 
jämfört med 2018. Drygt 90 procent70 av 
cheferna med personalansvar är kvinnor.71

70 Enhets- och sektionschefer med personalansvar.
71 Enligt personalstatistik från december 2019.

Tabell 15. Tabellen beskriver personalomsättningen under året72

72 Tabellen är ny från och med i år. I personalomsättningen har vi inkluderat den interna 
rörligheten till nya anställningar/befattningar.

Personalomsättning* 2019 2018 2017
Total rörlighet (%) 16 12 18

Antal som avslutat sin anställning 19 14 19

Antal som börjat sin anställning 20 25 23

Antal identiska individer/befattningar** 78 74 64

* Personalomsättningen beskriver den totala rörligheten exklusive tjänstlediga. 
** Raden identiska individer visar antalet medarbetare anställda på samma befattning exklusiva tjänstlediga.

Tabell 16. Antal anställda och medelantal anställda*

Anställda 2019 2018 2017

Kön

Antal 
anställda
31/12

 
Medelantal 
anställda 
under året

Antal 
anställda 
31/12

Medelantal
anställda 
under året

 Antal 
anställda 
31/12

Medelantal
anställda 
under året

 

Kvinnor 85 84 84 78 76 74

Män 21 20 21 20 19 20

Totalt 106 104 105 98 95 94

* Tjänstlediga och föräldralediga ingår i statistiken.
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Vi utvecklar våra medarbetare
På årets personaldagar tog chefer och 
medarbetare del av kunskap kopplad 
till DO:s samhällsförändrande uppdrag 
och förändringsarbete inom våra tre 
inriktningsområden – arbetsliv, bostad 
och socialtjänst. Vi delade kunskap med 
varandra, bland annat genom att ta del av 
presentationer från våra olika interna projekt. 

Under dagarna hade vi också kunskapspass om vad 
samverkan är, vilket mervärde som samverkan kan 
ge DO och vilka förutsättningar som behövs för 
att skapa engagemang, delaktighet och förtroende 
inom verksamheten. Under kunskapspassen 
föreläste representanter för Partsrådet73 om det 
centrala ramavtalet ”Samverkan för framtiden”74, 
och en forskare75 talade om vad forskningen 
säger om betydelsen av engagemang, delaktighet 
och förtroende inom organisationer. 

73 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell 
förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.

74 Överenskommelse om Ramavtal om samverkan för framtiden med tillhörande 
bestämmelser, förhandlingsprotokoll, beslutades den 27 april 2016.

75 Lovisa Näslund, forskare vid Score/Stockholm Business School, Stockholms universitet. 
Hon är specialiserad bland annat på organisationer och förtroende.
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Vi har även genomfört andra kompetens-
utvecklande insatser som till exempel

 • gemensamma seminarier för alla medarbetare 
om informationstillgänglighet

 • gemensamt seminarium för alla jurister om
indirekt diskriminering

 

 • gemensamma lunchseminarier, också för alla 
jurister, främst om olika juridiska frågor 
utifrån uppdraget

 • gemensam fördjupningsutbildning i klarspråk 
för bland annat alla kommunikatörer och 
webbredaktörer. 

Medarbetare har också deltagit i utbildningar 
som anordnats av ERA (Academy of European 
Law). 76 Kurserna har bland annat handlat om 
EU:s antidiskrimineringslagstiftning och om 
diskriminering på grund av religion i arbetslivet.77 

76 Utbildningarna anordnas med stöd av EU-kommissionen.
77 Andra kurser rörde EU:s jämställdhetslagstiftning, arbete och socialt skydd för personer 

med funktionsnedsättning samt artificiell intelligens och mänskliga rättigheter. 

Öka kännedomen om  
DO som arbetsgivare
Vi har deltagit i Jia-dagarna i Lund, en av Nordens 
största arbetsmarknadsmässor för juriststudenter. 
Syftet med vår medverkan var att öka kännedomen 
om DO som potentiell arbetsgivare och vad det 
innebär att arbeta med diskrimineringsjuridik. 
Drygt 100 studenter besökte vår monter för 
samtal, bland annat om vilken profil DO söker 
när vi rekryterar nya medarbetare och om vad 
utredare på rättsenheten har för arbetsuppgifter. 

Vi har också inlett ett arbete för att ta 
fram en film om att arbeta på DO.

 

Vårt arbete med  
aktiva åtgärder
Det systematiska arbetet  
med aktiva åtgärder 
Under 2019 har vi bedrivit ett fortlöpande 
och systematiskt arbete med aktiva åtgärder 
för att motverka diskriminering och verka 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Arbetet har genomförts inom följande fem 
områden78

78 3 kap diskrimineringslagen (2008:567).

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).
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Vi har undersökt om det finns risker för 
diskriminering 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 2019. 

I det undersökande och analyserande arbetet 
har DO bland annat identifierat behov av 
kunskapshöjande insatser, informationsinsatser 
och uppdatering av en riktlinje79 för att i 
förebyggande och främjande syfte motverka risken 
för diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter. Utifrån det totala arbetet som 
har genomförts under 2019 kan myndigheten 
besluta om det fortsatta förebyggande och 
främjande arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet 
har skett i samverkan med de fackliga parterna. 

79 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering på Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
LED 2019/501.

Årlig lönekartläggning
Som en del i arbetet med aktiva åtgärder har vi 
också genomfört den årliga lönekartläggningen. 
Kartläggningen visade att löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
är sakliga. Den visade även att löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män som utför likvärdiga 
arbeten är sakliga. Vi kunde även konstatera att 
det inte finns några kvinnodominerade arbeten 
där kraven bedöms vara högre och där lönen är 
lägre än arbeten som inte är kvinnodominerade 
och där kraven bedöms vara lägre. 

Vårt arbetsmiljöarbete
Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet
Under 2019 har vi arbetat aktivt och systematiskt 
för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö på 
myndigheten. 
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Vid de årliga medarbetarsamtalen, tertialupp-
följningarna och den fysiska arbetsmiljöronden har 
vi kontinuerligt följt upp arbetsmiljön inom 
organisationen. Allt arbetsmiljöarbete som bedrivits 
inom organisationen har även följts upp i skydds-
kommittén. HR-funktionen har också följt upp 
arbetet med att implementera verksamhets-
förändringarna med cheferna och i skydds kommittén. 

I förebyggande syfte har vi erbjudit medarbetarna 
friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och kostnadsfri 
vaccination mot influensa. Alla nyanställda 
har också erbjudits att träffa en ergonom i 
samband med introduktionen. Alla medarbetare 
erbjuds, vid behov, möjlighet till stödsamtal 
på företagshälsovården. Vi har också anlitat 
företagshälsovården i de situationer där det 
behövts stöd, oavsett om det varit fråga om insatser 
vid längre sjukdom eller vid tillfälliga behov. 

Tillgängligt och 
verksamhetsnära ledarskap 
De verksamhetsförändringar vi genomfört80 
syftade bland annat till att ge cheferna tillräckliga 
förutsättningar för att kunna utöva ett tillgängligt 
och verksamhetsnära ledarskap. Resultatet och 
analysen av medarbetarundersökningen som 
genomfördes under 2018 bekräftade också att 
medarbetarna efterfrågade ett sådant ledarskap. 

80 Verksamhetsförändringen på den administrativa enheten innebar att enheten delades 
och blev två enheter, infrastukturenheten samt ekonomi- och inköpsenheten. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 2 september 2019.

 Verksamhetsförändringen på rättsenheterna innebar att rättsenheten arbetsliv och 
rättsenheten samhällsliv- och utbildningsväsende slogs ihop och blev en enhet. Den nya 
rättsenheten består av tre sektioner, rättssektion 1, rättssektion 2 och rättssektion 3. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 9 december 2019. Samtliga rättssektioner 
har nu samma uppdrag och arbetar inom samtliga samhällsområden. Det innebär alltså 
att rättssektionerna inte har specifika ansvarsområden på samma sätt som rättsenheterna 
hade tidigare.

 Verksamhetsförändringen på utvecklingsenheten och analysenheten innebar att 
enheternas slogs ihop till en enhet. Den nya enheten heter utvecklings- och analysenheten. 
Enheten består av två sektioner: analyssektionen och utvecklingssektionen. 
Verksamhetsförändringen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 5,9 procent 
2019, vilket innebär en ökning med 0,8 
procentenheter. Långtidssjukfrånvaron 
utgör knappt hälften av årets totala 
sjukfrånvaro och är inte arbetsrelaterad. 

Tabell 17. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat på kön 
och ålder

Sjukfrånvaro 2019 2018 2017
Total sjukfrånvaro 5,9% 5,1 % 3,2 %
Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 43,2% 47,6 % 4,6 %

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

Män 7,7% 2,5 % 2,3 %

Anställda 29 år eller yngre** - - -

Anställda 30–49 år 4,8% 4,9 % 2,9 %

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

* Procentandel av den totala sjukfrånvaron

** Sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år eller yngre redovisas inte särskilt, eftersom gruppen omfattar färre än tio personer.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)

Uppgift 2019 2018 2017 2016 2015
Låneram i Riksgälden: Beviljad 8 500 9 000 9 500 8 000 8 000

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 6 858 8 874 8 099 7 752 4 516

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

Räntekontokredit i Riksgälden: Utnyttjad - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Ränteintäkter - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Räntekostnader 28 87 79 54 19

Avgiftsintäkter som disponeras 1 606 689 1 256 925 1 297

Anslagskredit: Beviljad 3 729 3 693 3 339 3 254 7 763

Anslagskredit: Utnyttjad - - - - 3 587

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 813 667 5 036 3 380 -

Personal: Antal årsarbetskrafter* 88 83 83 78 91

Personal: Medelantal anställda* 104 98 94 93 108

Personal: Driftkostnad per årsarbetskraft 1 453 1 527 1 354 1 327 1 125

Årets kapitalförändring - - - - -

Balanserad kapitalförändring - - - - -

Utgående myndighetskapital - - - - -

* Anger antal anställda och inte tkr.
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Resultaträkning (tkr)
Typ av intäkt eller kostnad Not 2019 2018
Intäkter av anslag 1 124 117 125 730

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 606 689

Intäkter av bidrag 3 4 548 2 540

Finansiella intäkter 4 23 46

Summa intäkter 130 294 129 005

Kostnader för personal 5 -84 138 -78 480

Kostnader för lokaler 6 -13 351 -12 377

Övriga driftskostnader 7 -30 345 -35 893

Finansiella kostnader 8 -32 -90

Avskrivningar och nedskrivningar -2 428 -2 165

Summa kostnader -130 294 -129 005

Verksamhetsutfall - -

Årets kapitalförändring - -
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar, kapital och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 1 677 1 823

Summa 1 677 1 823

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 2 715 3 548

Maskiner, inventarier, installationer med mera 11 2 881 3 528

Summa 5 596 7 076

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 10

Fordringar hos andra myndigheter 12 2 057 3 296

Övriga kortfristiga fordringar 13 5 -

Summa 2 065 3 306

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 5 186 4 379

Övriga upplupna intäkter 15 - 412

Summa 5 186 4 791

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 -687 -493

Summa -687 -493

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 10 436 11 377

Summa 10 436 11 377

Summa tillgångar 24 273 27 880
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Tillgångar, kapital och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 18 30 30

Summa 30 30

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 - 9

Övriga avsättningar 20 1 603 1 418

Summa 1 603 1 427

Skulder med mera

Lån i Riksgäldskontoret 21 6 858 8 874

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2 533 2 411

Leverantörsskulder 22 5 265 6 215

Övriga kortfristiga skulder 23 1 560 1 410

Summa 16 216 18 910

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 24 6 075 7 047

Övriga förutbetalda intäkter 25 349 466

Summa 6 424 7 513

Summa kapital och skulder 24 273 27 880

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag

Ingående 
överförings-
belopp

 
Årets till- 
delning enligt 
regleringsbrev

   

Indragning
Totalt disponi-
belt belopp Utgifter

Utgående 
överförings- 
belopp

Uo 13 2:1 (ap.1 
Diskriminerings-
ombudsmannen) 667 124 311 - 124 978 124 165 813

Summa 667 124 311 - 124 978 124 165 813

Finansiella villkor 13 2:1: 
Beviljad anslagskredit 3 729 tkr.  
Anslagsbehållning som disponeras är 3% av tilldelade medel.
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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 redo visnings sed 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 2020-01-03 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, reparation och underhåll att anskaffningsvärdet ska uppgå 
till minst 50 tkr. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning månadsvis. 

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

Rådets sammansättning samt befattningar
Namn Befattning

Louise Ring HR-direktör, Axfood AB
Helen Lundkvist Nymansson Sektionschef avdelningen för vård och omsorg, 

Sveriges Kommuner och Regioner
Samuel Engblom Samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation
Fredrik Malmberg Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ersättning till diskrimineringsombudsman
Namn Befattning Arvode

Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman 1 209 811 

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 avsnitt ”Sjukfrånvaro”, sidan 79.
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Noter 
Not 1. Intäkter av anslag* 2019 2018
Intäkter av anslag 124 117 125 730

Summa 124 117 125 730

* Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen på 48 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 2019 2018
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 19 -

Ersättning rättegångskostnader förlorade domar 509 412

Ersättning rättegångskostnader vunna domar 9 163

Ersättning regeringsuppdrag Arbetsmiljöverket* 1 000 -

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 69 114

Summa 1 606 689

* Gäller regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser, A2019/01325/MRB.

Not 3. Intäkter av bidrag 2019 2018
Bidrag Kammarkollegiet regeringsuppdrag* 4 500 2 500

Övriga bidrag 48 40

Summa 4 548 2 540

* Avser regeringsuppdrag för särskilda informationsinsatser A2019/01324/MRB.

Not 4. Finansiella intäkter 2019 2018
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 21 42

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret - 3

Övriga finansiella intäkter 2 1

Summa 23 46

Not 5. Kostnader för personal 2019 2018
Lönekostnader  
(exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) -52 512 -50 023
– varav arvode till råd och ej anställd personal -96 -200

Sociala avgifter -29 120 -26 185

Övriga kostnader för personal -2 506 -2 272

Summa -84 138 -78 480

* Personalkostnaderna har ökat mellan åren dels på grund av nyanställningar i samband med omorganisation, dels på grund av en
höjning av den förmånsbestämda pensionen.
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Not 6. Kostnader för lokaler* 2019 2018
Kostnader för lokaler -13 351 -12 377

Summa -13 351 -12 377

* Kostnader för lokaler har ökat med anledning av att lokalytan utökades under andra kvartalet 2018.

Not 7. Övriga driftskostnader* 2019 2018
Inköp av tjänster -23 378 -29 224

Inköp av varor -651 -2 443

Information -5 148 -2 989

Resekostnader -587 -590
Övriga kostnader -453 -647

Reaförlust anläggningstillgång -128 -

Summa -30 345 -35 893

* Övriga driftskostnader minskade främst med anledning av lägre kostnader för konsulttjänster och trycksaker. Däremot ökade 
kostnaderna för information i samband med annonsering inom regeringsuppdraget om särskilda informationsinsatser. 

Not 8. Finansiella kostnader 2019 2018
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret -28 -87

Övriga finansiella kostnader -4 -3

Summa -32 -90

Not 9. Balanserade utgifter för utveckling 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 924 3 336

Årets anskaffningar* 639 588

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -

Summa anskaffningsvärde 4 563 3 924

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 101 -1 418

Årets avskrivningar -785 -683

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - -

Summa ackumulerade avskrivningar -2 886 -2 101

Utgående bokfört värde 1 677 823

* Under 2019 avser årets anskaffningar pågående anläggningar.

Not 10. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 898 3 371

Årets anskaffningar 94 1 527

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde* -223 -

Summa anskaffningsvärde 4 769 4 898

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 350 -625

Årets avskrivningar -799 -725

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar* 95 -

Summa ackumulerade avskrivningar -2 054 -1 350

Utgående bokfört värde 2 715 3 548

* Utrangering av fasadskyltarna har gjorts och nya har införskaffats med anledning av DO:s nya visuella identitet. Restvärdet av de 
utrangerade fasadskyltarna var 128 tkr.
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Not 11. Maskiner, inventarier, installationer med mera 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 385 5 509

Årets anskaffningar 197 876

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde* -77 -

Summa anskaffningsvärde 6 505 6 385

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 857 -2 101

Årets avskrivningar -844 -756

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar* 77 -

Summa ackumulerade avskrivningar -3 624 -2 857

Utgående bokfört värde 2 881 3 528

* Utrangering av möbler har gjorts. Tillgångarna hade inget restvärde.

Not 12. Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 2 057 3 296

Summa 2 057 3 296

Not 13. Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31
Fordringar på anställd personal 5 -

Summa 5 -

Not 14. Förutbetalda kostnader 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 206 3 094

Förutbetalda licenskostnader 934 690

Övriga förutbetalda kostnader 1 046 595

Summa 5 186 4 379

Not 15. Övriga upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31
Rekvisition till Kammarkollegiet avseende rättegångskostnader - 412

Summa - 412

Not 16. Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde -667 -5 036

Redovisat mot anslag 124 165 125 791

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -124 311 -123 118

Återbetalning av anslagsmedel - 1 696

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -813 -667
Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 174 235

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -48 -61

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 126 174

Totalt -687 -493
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Not 17. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 10 436 11 377

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

Not 18. Statskapital 2019-12-31 2018-12-31

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 2019-12-31 2018-12-31
Ingående avsättning 9 110

Årets pensionskostnad 0 2

Årets pensionsutbetalningar -9 -103

Utgående avsättning 0 9

Not 20. Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31

Avsättning för lokalt omställningsarbete*

Ingående avsättning 1 298 1 152
Årets förändring 185 146

Utgående avsättning 1 483 1 298

Avsättning beslutad dom**

Ingående avsättning 120 -
Årets förändring - 120

Utgående avsättning 120 120

Summa utgående avsättning 1 603 1 418

*  Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med det avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de 
centrala fackliga parterna. För år 2020 har en bedömning gjorts att cirka 150 tkr kommer att regleras.

** Avsättning avser dom som DO har överklagat i slutet av 2019. 

Not 21. Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31
Ingående balans 8 874 8 099

Under året nyupptagna lån 738 2 901

Årets amorteringar -2 754 -2 126

Utgående balans 6 858 8 874

Beviljad låneram för år 2019 är 8 500 tkr. 

Not 22. Leverantörsskulder* 2019-12-31 2018-12-31
Leverantörsskulder 5 265 6 215

Summa 5 265 6 215

* Minskningen av leverantörsskulder beror främst på externa kostnader för kommunikationssatsningar som fakturerades i slutet av 
året 2018. Leverantörsskulder för år 2019 ligger i nivå med år 2017.
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Not 23. Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31
Personalens källskatt 1 467 1 410

Övriga kortfristiga skulder 93 -

Summa 1 560 1 410

Not 24. Upplupna kostnader 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 588 889

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 4 961 5 248

Övriga upplupna kostnader 526 910

Summa 6 075 7 047

Not 25. Övriga förutbetalda intäkter* 2019-12-31 2018-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 349 466

Summa 349 466

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

Sammanfattning 
Antalet inkomna anmälningar (2 661) ligger på 
ungefär samma nivå som i fjol (2 567). De flesta 
av anmälningarna rör upplevd diskriminering 
inom arbetslivet, utbildningsområdet eller 
området 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 förekommer i större 
omfattning i jämförelse med könsöverskridande 
identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning och sexuell läggning. Liknande 
mönster när det gäller både samhällsområden och 
diskrimineringsgrunder finns 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.

Det är inte ovanligt att en anmälare uppger att 
diskrimineringen de upplevt haft samband med fler 
än en diskrimineringsgrund. Av anmälningarna 
framgår bland annat att en stor andel av de 
som upplevt diskriminering som har samband 
med religion eller annan trosuppfattning också 
upplevt att etnisk tillhörighet 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.
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Tabellerna som följer innehåller ingen rad som visar kolumnernas totalvärden. 
Det beror på att respektive kolumns sammanlagda värde inte är detsamma som 
unika poster, eftersom en anmälan kan innehålla uppgifter om flera personer, 
diskrimineringsformer, diskrimineringsgrunder och samhällsområden.

Inkomna anmälningar och uppgifter
Antalet inkomna anmälningar81 till DO ligger på ungefär samma nivå som i fjol.82

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

82 Observera att ett diarienummer kan samla anmälningar och uppgifter från flera 
personer och rikta sig mot en eller flera aktörer.

Inkomna 2019 2018 2017
Antal unika anmälningar/uppgifter 2 661 2 567 2 475

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 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 fullständiga och att det totala antalet avviker från antalet unika anmälningar.

Angivet kön 2019 2018 2017
Kvinna 1 349 1 228 1 113

Man 1 222 1 179 1 210

Annan könsidentitet eller ej definierad 223 290 173
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Inkomna anmälningar/uppgifter inom olika områden
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika samhällsområdena som omfattas 
av diskrimineringslagen. Arbetslivet är det samhällsområde där de flesta anmälare 
uppger att de har upplevt diskriminering. Därefter kommer områdena utbildning 
samt varor och tjänster. Detta är ett mönster som återkommer sedan tidigare år. 

Anmälningar per samhällsområde 2019 2018 2017
Arbetslivet 833 807 706

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan
offentligt uppdrag

 
58 51 62

Medlemskap i arbetstagarorganisationer med mera 18 10 16

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 11 9 3

Utbildning 575 593 489

Hälso- och sjukvård 163 168 142

Socialtjänst 186 188 135

Bostäder 79 86 68

Varor och tjänster 444 354 346

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 71 50 47

Bemötande från person i offentlig anställning 208 178 77

Värnplikt 7 9 5

Område som ej omfattas av diskrimineringslagen 154 188 379

Frågor fördelade på samhällsområden
Här redovisas skriftliga och muntliga frågor till DO:s upplysningstjänst fördelade på 
de olika samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen. Liksom tidigare år 
kommer det flest frågor om arbetslivet, utbildningsområdet samt varor och tjänster. 

Förfrågningar per samhällsområde 2019 2018 2017
Arbetslivet 1 090 1 434 1 500

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan
offentligt uppdrag

 
22 47 48

Medlemskap i arbetstagarorganisationer med mera 3 11 8

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 3 4 6

Utbildning 321 418 406

Hälso- och sjukvård 91 117 156

Socialtjänst 79 95 123

Bostäder 92 144 159

Varor och tjänster 255 352 398

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 40 44 52

Bemötande från person i offentlig anställning 43 63 47

Värnplikt 1 1 3

Allmänna förfrågningar 1 611 1 367 1 692
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Anmälningar/uppgifter fördelade  
på diskrimineringsgrund
I denna tabell 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 anmälningar om 
diskriminering som har samband med kön eller ålder är vanligt förekommande. 

Anmälningar per grund 2019 2018 2017
Etnisk tillhörighet 735 734 710

Funktionsnedsättning 804 740 749

Kön 401 386 350

Könsidentitet och könsuttryck 53 68 59

Religion eller annan trosuppfattning 187 146 218

Sexuell läggning 61 80 67

Ålder 304 305 274

Missgynnande i samband med föräldraledighet* 84 85 83

* Missgynnande i samband med föräldraledighet är inte en diskrimineringsgrund utan regleras i 
föräldraledighetslagen.

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. 

Förfrågningar per grund 2019 2018 2017
Etnisk tillhörighet 473 591 606

Funktionsnedsättning 661 682 866

Kön 296 403 418

Könsidentitet och könsuttryck 28 41 51

Religion eller annan trosuppfattning 92 138 146

Sexuell läggning 38 52 53

Ålder 201 265 261

Missgynnande i samband med föräldraledighet* 169 176 212

* Missgynnande i samband med föräldraledighet är inte en diskrimineringsgrund utan regleras i 
föräldraledighetslagen.
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Anmälningar/uppgifter per diskrimineringsgrund 
2019 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 2019, men vi kan konstatera att anmälningarna 
fördelas på ett liknande sätt vid en jämförelse med fjolåret.83 Arbetslivet är 
det område som flest anmälningar rör, nästan oavsett diskrimineringsgrund 
med undantag av funktionsnedsättning. När det gäller funktionsnedsättning 
rör de flesta anmälningar utbildning, följt av varor och tjänster.

83 DO:s årsredovisning 2018 sidan 68. 
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Arbetslivet 246 136 185 17 70 18 149

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan 
offentligt uppdrag 24 22 3 0 4 0 4

Medlemskap i arbetstagarorganisationer med mera 3 5 4 0 1 1 4

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 2 3 3 0 1 0 1

Utbildning 161 219 69 6 49 17 23

Hälso- och sjukvård 45 67 26 8 9 7 15

Socialtjänst 39 92 26 5 7 1 14

Bostäder 27 26 5 2 2 2 12

Varor och tjänster 105 175 47 8 16 9 57

Socialförsäkring med mera 15 34 6 0 2 0 13

Bemötande från person i offentlig anställning 71 59 23 4 18 8 10

Värnplikt 0 4 0 0 0 0 1

Område som faller utanför diskrimineringslagen 40 24 27 6 15 2 10
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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. 

Anmälningar per diskrimineringsform 2019 2018 2017
Direkt diskriminering 1 367 1 224 654

Indirekt diskriminering 878 811 233

Bristande tillgänglighet 394 368 269

Trakasserier 383 441 383

Sexuella trakasserier 186 197 172

Instruktioner att diskriminera 4 4 3

Anmälningar/uppgifter per diskrimineringsform  
2019 fördelade på samhällsområde
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 trakasserier och sexuella trakasserier rör utbildningsområdet, vilket även var fallet i 
fjol. Även anmälningar om bristande tillgänglighet är vanligast inom utbildningsområdet. 
Anmälningar om direkt diskriminering och indirekt diskriminering rör oftast arbetslivet. 
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Arbetslivet 549 489 55 130 47

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag 38 35 12 8 1

Medlemskap i arbetstagarorganisation med mera 10 7 2 1 0

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 7 2 1 0 0

Utbildning 191 62 170 171 125

Hälso- och sjukvård 104 40 18 17 3

Socialtjänst 125 56 17 10 1

Bostäder 33 25 11 7 0

Varor och tjänster 228 131 100 22 5

Socialförsäkring med mera 45 32 9 1 0

Bemötande från person i offentlig anställning 112 42 16 25 5

Värnplikt 5 3 1 0 0

* En kolumn över diskrimineringsformen instruktioner att diskriminera presenteras inte eftersom antalet 
anmälningar som gäller denna form är så litet.
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Anmälningar/uppgifter per diskrimineringsform  
2019 fördelade på diskrimineringsgrund
Här redovisas anmälningarna fördelade på de olika former av diskriminering som 
framgår av diskrimineringslagen nedbrutet på de olika diskrimineringsgrunderna. 
Direkt diskriminering är den vanligaste formen för samtliga diskrimineringsgrunder. 
Anmälningar om trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet förekommer i 
högre grad än övriga grunder.

Anmälningar per diskrimineringsform*  
och diskrimineringsgrund D
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Etnisk tillhörighet 526 296 220

Funktionsnedsättning 449 306 67

Kön 278 168 85

Könsidentitet och könsuttryck 39 25 12

Religion eller annan trosuppfattning 135 80 51

Sexuell läggning 33 17 30

Ålder 238 181 35

* Antalet anmälningar som gäller diskrimineringsformen instruktioner att diskriminera redovisas inte på 
grund av att det är för få anmälningar. Diskrimineringsformen sexuella trakasserier presenteras inte i denna 
tabell eftersom sexuella trakasserier, till skillnad från trakasserier, inte behöver ha något samband med 
en diskrimineringsgrund. Formen bristande tillgänglighet presenteras inte i tabellen, eftersom bristande 
tillgänglighet endast har koppling till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.
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Anmälningar som har samband  
med fler än en diskrimineringsgrund
Här redovisas antal anmälningar inom respektive diskrimineringsgrund som 
också rört en annan grund. 370 anmälningar av de totalt 2 661 som kom in 
under året innehåller uppgifter om att den anmälda diskrimineringen har 
haft samband med fler än en diskrimineringsgrund. Här framgår bland annat 
att mer än hälften av anmälningarna som rör grunden religion eller annan 
trosuppfattning även rör etnisk tillhörighet. Anmälningar som rör ålder rör 
ofta grunderna etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller kön. 
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Etnisk tillhörighet 735 59 65 5 98 14 59

Funktionsnedsättning 59 804 32 7 21 5 48

Kön 65 32 401 33 21 15 57

Könsidentitet och könsuttryck 5 7 33 53 2 14 5

Religion eller annan trosuppfattning 98 21 21 2 187 5 15

Sexuell läggning 14 5 15 14 5 61 3

Ålder 59 48 57 5 15 3 304
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Beslut om årsredovisning 2019

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 21 februari 2020

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman





DO

www.do.se 
Box 4057 
169 04 Solna 
Telefon 08-120 20 700 
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