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Diskrimineringsombudsmannen 
har ordet 
År 2020 var som alla vet ett mycket ovanligt år. Det hade knappt hunnit börja 
och planeringen för året hade mer eller mindre precis satts när allt ställdes på 
ända. Det här har givetvis påverkat även DO. Sedan i mars har merparten av 
vår personal arbetat hemifrån. Fysiska möten, samverkan och andra utbyten 
har fått bli digitala eller skjutas på framtiden.

Men året har också varit ovanligt för mig 
personligen, och det i ett mycket positivt avseende, 
genom att jag i december fick tillträda befattningen 
som Sveriges nye diskrimineringsombudsman. När 
jag nu sammanfattar DO:s verksamhetsår är det 
mot den bakgrunden.

Årets resultat är en mix av olika insatser som 
tillsammans visar på den bredd som DO:s arbete 
omfattar.

DO har inlett tillsyn i färre ärenden än förra året. 
Samtidigt har vi avslutat flera omfattande 
tillsynsinsatser med gott resultat i form av 
vägledande beslut i frågor som kan antas beröra  
ett stort antal enskilda.

Vi har bland annat i ett antal beslut i flera avseenden 
uttalat oss om tolkningen av diskrimineringslagens 
bestämmelser om aktiva åtgärder. Det är något som 
länge har efterfrågats i och med att lagstiftningen är 
utformad som ett övergripande ramverk och 
vägledningen är begränsad i de rättskällor som 
finns. Bland andra principiellt viktiga tillsynsbeslut 
har vi redogjort för DO:s tolkning av innebörden av 
utrednings- och åtgärdsskyldigheten på ett sätt som 
nu kan vara vägledande för många arbetsgivare.

Ett mål som DO har drivit i Arbetsdomstolen (AD) 
har lett till att ett diskriminerande krav på 
sysselsättning i kollektivavtalet för bemannings-
branschen tagits bort. Kravet uteslöt tidigare 

tusentals personer med funktionsned sättning från 
möjligheten att komma ifråga för vissa arbeten på 
del- och visstid. I ett annat mål konstaterar  
AD att det var ett missgynnande att avbryta 
provanställningen för en man som hade varit 
föräldraledig en stor del av provanställningen.

Dessa domar har bidragit till ett nytt rättsläge i 
Sverige och har tillsammans med DO:s viktiga och 
vägledande beslut förutsättningar att göra stor 
skillnad i ett samlat arbete att motverka 
diskriminering. Under kommande år är det dock 
angeläget att bland annat öka antalet rättsfall och 
vägledande tillsynsbeslut.

DO har fortsatt det riktade arbetet inom de tre 
områdena arbetsliv, bostad och socialtjänst. Inom 
området arbetsliv har DO under 2020 fortsatt att 
arbeta med olika insatser i kunskapshöjande syfte. 
Ett mycket stort antal arbetsgivare har berörts av 
DO:s insatser, som tillsynsobjekt eller som 
mottagare av information om lagens bestämmelser 
om kraven på arbetsgivare att bedriva ett 
främjande och förebyggande arbete.

DO har också följt upp föregående års tillsyn av 
kommuners och regioners arbete avseende 
riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, och 
uppföljningen visar att en stor andel av de 
kommuner och regioner som vid föregående tillsyn 
uppvisade brister nu lever upp till lagens krav.
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Inom området bostad har arbetet under 2020 i 
huvudsak inriktats på kunskapsutvecklande 
insatser, främst genom dialog med företrädare för 
civila samhället, branschorganisationer, forskare 
och myndigheter. Arbetet har i stor utsträckning 
påverkats av pandemin, men bedömningen är ändå 
att det har bidragit till att etablera myndigheten 
som en aktör inom samhällsområdet och att 
synliggöra förekomsten av diskriminering på 
bostadsmarknaden. Under året har DO lanserat en 
digital guide för hyresvärdar med målgrupps-
anpassad information om diskrimineringslagen, 
hyresvärdars ansvar och risker för diskriminering 
vid tillhandahållande av bostad.

Inom området socialtjänst har pandemin tvingat 
oss att senarelägga flera av de insatser som vi hade 
förberett och planerat lokalt och nationellt. 

Samtidigt har vi kunnat genomföra andra 
kunskapsutvecklande insatser, till exempel kopplat 
till forskning. Den kontakt med forskare som DO 
har etablerat och den dialog som nu förs är ett 
positivt steg i denna riktning. 

DO:s uppdrag är stort och komplext och det är 
ett spännande arbete som jag nu har framför 
mig. Här ser jag att det är viktigt att anlägga ett 
individperspektiv och samtidigt upprätthålla 
det strategiska förändringsperspektivet 
i DO:s uppdrag och verksamhet.

Med det vill jag summera det gångna året med 
denna årsredovisning som jag hoppas ska 
erbjuda spännande och tankeväckande läsning.

Lars Arrhenius
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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 
resultatredovisningen 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.

Vi redovisar könsuppdelad statistik i statistikbilagan 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.

När det gäller kravet1 på redovisningen av antal ärenden och 
styckkostnader har vi valt att göra ett avsteg. Beslutet2 har grundat 
sig på att DO inte har den mängd av rutinartade ärenden, vare 
sig till antal eller innehåll, där mottagaren skulle kunna utläsa 
någon typ av inre effektivitet. Det finns inga standardärenden 
där handläggningen följer givna arbetsmoment.

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 i enlighet 
med DO:s uppdrag att arbeta mot diskriminering, såväl förekomsten 
av diskriminering som risker för 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 till3.

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

2 DO:s diarienummer LED 2019/475 handling 3.
3 Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 3 

kapitlet 1 § om resultatredovisningen ska myndigheterna analysera 
och bedöma verksamhetens resultat och utveckling.
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Kort om DO
DO ska verka för ett samhälle där diskriminering inte förekommer.4

DO:s uppdrag och uppgifter framgår av lag. Övriga uppgifter framgår 
av förordning, regleringsbrev samt av olika regeringsuppdrag.5

DO har en särställning bland förvaltningsmyndigheterna 
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
Verksamheten är indelad i följande grenar:

• kunskap: omfattar kunskapsutveckling och kunskapsspridning

• tillsyn: omfattar tillsyn och processföring

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

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

4 Styrdokumentet ”Tolkningen av DO:s uppdrag” (DO:s diarienummer  
LED 2017/35 handling 3) fastställer tolkningen av Diskriminerings
ombudsmannens uppdrag som det framgår av lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen, (DOlagen). Syftet är att tydliggöra 
uppdraget i de delar av uppdraget som inte täcks av diskrimineringslagen. 
DO:s vision är ett samhälle fritt från diskriminering (DO:s diarienummer 
LED 2017/426). 

5 Diskrimineringsombudsmannens uppdrag framgår av lagen (2008:568) 
om Diskrimineringsombudsmannen, (DOlagen). 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 föräldra
ledighet. DO:s uppdrag regleras vidare i förordning (2008:1401) med 
instruktion för Diskrimineringsombudsmannen.
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DO under 2020

Rätten att få en ifrågasatt rättighetskränkning konstaterad. I början av året deltar DO i en muntlig 
förhandling som hålls inför EUdomstolens stora avdelning i Luxemburg. Målet handlar om rätten att få 
en ifrågasatt rättighetskränkning konstaterad. DO bedömer att EUdomstolens dom i målet kan få stor 
betydelse för skyddet mot diskriminering i Sverige och EU.

Fördjupade analyser 
efter tillsyn. Vi genomför 
fördjupade analyser av 
DO:s tillsyn av privata och 
offentliga arbetsgivares 
riktlinjer och rutiner för 
att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och 
repressalier.

Digital guide till hyresvärdar. DO tar fram och lanserar en 
digital guide riktad till hyresvärdar för att bidra till att stärka 
deras förmåga att förmedla och hyra ut bostäder utan risk för 
diskriminering. I guiden kan hyresvärdar ta del av information 
om vad förbudet mot diskriminering innebär och exempel på  
hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut.

Fler följer lagens krav. 
DO:s uppföljande tillsyn av 
kommuner och regioner 
visar att fler följer lagens 
krav och att det därmed har 
skett en positiv förändring 
mellan de båda tillsynerna.

1
HR-

8
medar

5
bet

 
are och chefer från kommuner  

i olika delar i landet deltar i DO:s webbinarium  
där vi presenterar en analys av resultaten från 
DO:s granskning avseende arbetet med aktiva 
åtgärder i kommunerna.
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I ett remissvar  
riktar vi kritik mot 
utredningens 
förslag ”En mer 
likvärdig skola – 
minskad skol
segregation  
och förbättrad 
resurstilldelning”.  
I remissvaret  
pekar vi på att 
utredningens 
förslag i praktiken 
kan leda till risker 
för diskriminering.

Krav som uteslutit tusentals personer tas bort. Ett 
diskriminerande krav på sysselsättning i kollektivavtalet 
för bemanningsbranschen tas bort som en följd av ett 
ärende som DO har drivit. Sysselsättningskravet har enligt 
DO:s bedömning tidigare uteslutit tusentals personer med 
funktionsnedsättning från möjligheten att komma ifråga 
för vissa bemanningsarbeten på del och visstid.

Statistik över anmälningar 2015-
2019. DO tar fram en rapport 
som innehåller statistik över 
de anmälningar som kommit in 
till DO under perioden 2015–
2019, med särskilt fokus på de 
anmälningar som kom in under 
2019. Rapporten visar att antalet 
anmälningar som DO får har ökat 
de senaste fem åren.

I slutet av året tillträder Lars Arrhenius som ny 
diskrimineringsombudsman.
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Resultatredovisning
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Ekonomisk översikt
De totala kostnaderna för 2020 har minskat 
med 8,6 miljoner kronor jämfört med 2019. 
Den totala minskningen kan härledas till övriga 
driftkostnader och direkt till kostnader för 
informationstjänster som har minskat med cirka 
5 miljoner kronor under 2020. Minskningen beror 
på att DO under 2019 hade ett regeringsuppdrag 
med finansiering om särskilda informationsinsatser 
för att höja kunskapen om aktiva och kränkande 
särbehandling, däribland arbetet mot sexuella 
trakasserier6. Vidare beror minskningen 
av kostnader på att avtalet för audiovisuell 
utrustning löpt ut och utrustningen har köpts ut 
i avvaktan på att en ny behovsanalys ska göras.

6 Regeringsuppdrag Ku2018/00556/DISK.

Kostnaderna för personal har ökat med 2 miljoner 
kronor vilket helt beror på att kostnaden för den 
förmånsbestämda ålderspensionen har ökat.

Vi har vuxit med två personer när det gäller 
medelantal anställda men minskat med två 
personer när det gäller årsarbetskrafter.

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

2020 2019 2018

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Anslag Övriga Anslag Övriga Anslag Övriga
Kunskap 71 447 334 71 782 68 305 5 649 73 954 69 762 2 629 72 391

Tillsyn 49 329 567 49 895 55 813 528 56 341 55 968 646 56 614

Totalt 120 776 901 121 677 124 117 6 177 130 294 125 730 3 275 129 005
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DO:s arbete under pandemin
DO har genomfört sin verksamhet under 2020 utan 
att påverkas av någon större personalfrånvaro på 
grund av covid-19-pandemin. Utgångspunkten har 
varit att ta vårt samhällsansvar och bidra till att 
begränsa smittspridningen. Samtidigt ska vi 
fortsätta att leva upp till vår serviceskyldighet.

Vi har följt Folkhälsomyndighetens (FHM:s) och 
andra myndigheters rekommendationer och 
riktlinjer. Det har bland annat inneburit att cirka 
90 procent av DO:s anställda arbetat hemifrån från 
det att FHM:s rekommendationer började gälla. 
Sedan mitten av mars 2020 har vi genomfört 
nästan alla möten digitalt och från början av 
december samtliga möten. Vi har skickat hem 
utrustning, till exempel större datorskärmar, 
tangentbord och stolar, för att bidra till en god 
arbetsmiljö vid hemarbetet. Cheferna har också 
genomfört kontinuerliga digitala avstämningar med 
medarbetarna för att följa upp både arbetet och 
arbetsmiljön vid arbetet hemifrån.

Från den 22 december 2020 har DO utgått från 
regeringsuppdraget till statliga myndigheter som 
innebär att så många anställda som möjligt ska 
arbeta hemifrån.

I DO:s löpande arbete med intern styrning och 
kontroll har vi hanterat covid-19-pandemin som en 
väsentlig risk som kan påverka både om och hur vi 
kan fullgöra vårt uppdrag och vår planerade 
verksamhet. För att säkerställa att verksamheten 
och arbetsmiljön är hållbar över tid har vi under 
hösten 2020 genomfört en uppföljning med alla 
medarbetare utifrån tre perspektiv:

• myndighetens ansvar att hindra smittspridning

• det fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöansvaret

• myndighetens uppdrag.

Vi bedömer att DO:s anställda under 2020 har 
följt FHM:s rekommendationer, till exempel har 
flertalet chefer och medarbetare arbetat hemifrån. 
Generellt upplevs den fysiska, tekniska och 
psykosociala arbetsmiljön på DO som god bland 
medarbetarna, trots rådande omständigheter.

När det har varit möjligt har vi ställt om våra 
planerade externa möten och seminarier 
från fysiska till digitala. Exempel på extern 
verksamhet som istället har fått skjutas på 
framtiden är de ömsesidiga kunskapsutbyten och 
rättighetsbaserade utbildningar med företrädare 
för det civila samhället som DO hade planerat 
att genomföra under året, inom bland andra 
inriktningsområdena bostad och socialtjänst.

Vi har en löpande omvärldsbevakning för att 
efter hand kunna analysera hur samhällsläget 
kan bidra till risker för diskriminering. I den 
nuvarande exceptionella situationen saknar vi 
kunskap om hur pandemin påverkar förekomsten 
av och risker för diskriminering inom olika 
samhällsområden. Under hösten har vi därför 
beslutat att sammanställa ett kunskapsunderlag 
utifrån de anmälningar samt tips och klagomål7 
om diskriminering som kommit in och kan 
kopplas till den pågående pandemin.8.

7 Den 1 september 2020 ändrade DO begreppet ”anmälan” till ”tips och klagomål”.
8 DO:s diarienummer LED 2020/480 handling 1.

Vi kommer också inhämta ytterligare kunskap 
och perspektiv på frågan genom dialog med civila 
samhället, i den mån det av smittspridningsskäl 
är möjligt och lämpligt. Det övergripande syftet 
med sammanställningen är, dels att få fram 
ett beslutsunderlag för vidare arbete i frågan, 
dels att sammanställningen ska kunna utgöra 
ett kunskapsunderlag om diskriminering vid 
kommande pandemier eller liknande situationer. 
Uppdraget redovisas internt i juni 2021.
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Medarbetare på DO efter pandemins utbrott.

Medarbetare på DO före pandemins utbrott.
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Långsiktigt förändringsarbete 
i flera steg
DO:s strategi är att synliggöra förhållanden på 
samhällelig och organisatorisk nivå som riskerar att 
leda till diskriminering av enskilda individer. Vi ska 
också bidra till att förändra sådana förhållanden.

De tre inriktningsområden som DO 
arbetar med sedan 2017 är

• arbetslivet

• bostadsmarknaden

• 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.

Här nedan beskrivs vad vi har genomfört under 
2020 inom de tre inriktningsområdena.
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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 ändamåls
enligt arbete enligt syftet med aktiva 
åtgärder.

• Att beslutsfattare inom arbetslivsområdet 
inte har tillräckliga kunskaper om vare sig 
lagstiftningen om aktiva åtgärder eller dess 
samband med annan arbetslivsrelaterad 
reglering, utgör ett hinder i förhållande till 
förutsättningarna att uppnå ett arbetsliv fritt 
från diskriminering.

Bostad
Inom inriktningsområde bostad tar vi oss an 
följande problemområden:

• Bristande transparens och förutsägbarhet i 
bostadsförmedlingssystemen leder till eller 
riskerar att leda till diskriminering.

• Att det hos hyresvärdar förekommer 
dels uthyrningspolicyer och/eller 
urvalskriterier som i sig riskerar att leda till 
diskriminering, dels att hyresvärdar tillämpar 
uthyrningspolicyer och/eller urvalskriterier 
på ett diskriminerande sätt.

Socialtjänst
Inom inriktningsområde socialtjänst tar vi oss  
an följande problemområden:

Att det förekommer skillnader i

• insatser och behandling av barn och unga 
som kan utgöra diskriminering när det 
gäller skillnader mellan flickor och pojkars 
möjlighet till vård

• tillgång till olika frivilliga insatser.

Att det inom socialtjänsten förekommer  
att man vid 

• utredning av föräldraförmåga

• utredning av placering i familjehem

• vårdnads och umgängesutredningar

inte tillämpar individuell prövning och 
bedömning vilket utgör risk för diskriminering.
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Inriktningsområde 
arbetsliv
Här följer en redovisning av årets arbete inom 
inriktningsområde arbetsliv som tar sikte på 
följande problemområden:

• Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper  
om aktiva åtgärder.

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

• Beslutsfattare inom arbetslivsområdet har  
inte tillräckliga kunskaper om vare sig lag-
stiftningen om aktiva åtgärder eller dess 
samband med annan arbetslivsrelaterad 
reglering, utgör ett hinder i förhållande till 
förutsättningarna att uppnå ett arbetsliv fritt 
från diskriminering.

Problemområde 1  
– insatser för att öka 
arbetsgivares kunskaper
Det finns en rad olika hinder och omständigheter 
som påverkar om och hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder. Ett hinder är arbetsgivares 
bristande kunskaper, dels om att lagstiftningen 
finns, dels om vilka krav den ställer. För att öka 
arbetsgivarnas kunskaper har vi bland annat 
genomfört tillsyn och informationsinsatser. Vi har 
också utvecklat vår digitala guide till aktiva åtgärder.

DO granskar arbetsgivares  
aktiva åtgärder
Syftet med DO:s tillsyn av arbetsgivares aktiva 
åtgärder är i första hand att kontrollera att 
diskrimineringslagen följs. Tillsynen har också 
en vägledande och pådrivande funktion och kan 
utöver sitt kontrollsyfte bidra till ökade kunskaper 
hos arbetsgivarna om lagen och dess innebörd.

Tabell 2. Kostnader för inriktningsområde arbetsliv (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning arbetsliv 2020 2019 2018
1. Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om aktiva åtgärder. 2 461 6 178 13 733

2. Arbetsgivare bedriver inte ett ändamålsenligt arbete enligt syftet med aktiva åtgärder. 6 533 7 987 5 275

3. Beslutsfattare inom arbetslivsområdet har inte tillräckliga kunskaper om vare sig lag
stiftningen om aktiva åtgärder eller dess samband med annan arbetslivsrelaterad reglering.*   5

Summa 8 994 14 165 19 013

*Arbetet med problemområde 3 slogs under 2019 samman med ett av projekten som bedrivs inom problemområde 2.

Aktiva åtgärder

I diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder.  
Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter  
och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Bestämmelserna innehåller bland annat anvisningar 
om att arbetet ska genomföras löpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp).  
Det finns också krav på lönekartläggning, riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier  
och repressalier med mera.
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Uppföljande tillsyn av kommuner  
och regioner
DO genomförde under åren 2017 och 2018 
tillsyn av kommuners och regioners riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier.9 Då 
visade tillsynen att drygt 90 procent av 
dem inte levde upp till lagens krav.10 Därför 
inledde DO en uppföljande tillsyn 2019 som 
avslutades 2020. Syftet med uppföljningen var 
att kontrollera om bristerna var åtgärdade.

9 Diskrimineringslagen 3 kapitlet 6 §.
10 91 procent (eller 262 av 287 kommuner) levde inte upp till lagens krav. Särskilt vanligt var brister 

i riktlinjer och rutiner mot repressalier, där 90 procent av kommunerna hade någon brist.

DO har jämfört resultaten mellan den 
första och den uppföljande tillsynen för 
att identifiera eventuella skillnader när det 
gäller kommunernas efterlevnad av lagen.

Jämförelsen visade att det har skett en positiv 
förändring mellan den första och den andra 
tillsynen. Här följer några exempel:

• Vid den första tillsynen levde 9 procent av 
kommunerna upp till lagens krav vilket kan 
jämföras med den uppföljande tillsynen då 
57 procent levde upp till kraven (se figur 1 
nedan)11.

• Det var 80 procent av kommunerna som hade 
färre brister vid den uppföljande tillsynen 
2019–2020 jämfört med den första tillsynen.

• Hela 90 procent av kommunerna hade  
brister vad gäller kraven för att förhindra 
repressalier i den första tillsynen. Vid den  
upp följande tillsynen var det 35 procent som 
fortfarande hade brister i dessa rutiner.

11 Om de 25 godkända kommunerna i den första tillsynen 2017–2018 slås samman med de 
149 godkända kommunerna i den uppföljande tillsynen, levde 61 procent (eller 174 av 287 
tillsynade kommuner) av kommunerna år 2020 upp till lagens krav.

Figur 1. Andel och antal kommuner utan brister och med brister i första tillsynen 2017–2018 
respektive i andra tillsynen 2019–2020, N=287 (första tillsynen) och N=260 (uppföljande tillsynen).

■ Minst en brist ■ Inga brister

Bredd 150
Höjd 46
Stapelbredd 70(4 staplar) 
Gruppbredd 80

Tilllsynade kommuner
2017-2018

Tilllsynade kommuner
2019-2020

25 
(9%)

262
(91%)

149 
(57%)

111 
(43%)
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Allmänna tillsynsärenden 2020
DO:s allmänna tillsyn inom samhällsområdet 
arbetsliv har under 2020 främst handlat om 
att slutföra uppföljningen av den tidigare 
granskningen av kommuner och regioner (se 
mer ovan). Under året har DO fattat 100 beslut 
som rör tillsyn av arbetsgivares efterlevnad av 
diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder 
inom ramen för allmän tillsyn. Det är en 
minskning jämfört med föregående år vilket 
bland annat är en följd av att den uppföljande 
tillsynen av samtliga regioner och kommuner nu 
är slutförd. DO har därmed avslutat den insatsen.

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

Allmänna tillsynsärenden 2020 2019 2018
Inledda 2 432 393

Beslutade (avslutade)*** 100 553** 518*

*Uppgiften inkluderar 7 ärenden som har avslutats utan beslut,  
till exempel på grund av att en verksamhet upphört.
**Uppgiften 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.
***Ett beslut innebär också att ärendet avslutas. Bland de 
beslut som fattats under året finns ärenden som DO har 
initierat under tidigare år.
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Digital guide till aktiva åtgärder
Under 2020 har vi fortsatt att vidareutveckla 
den digitala guiden till aktiva åtgärder för att 
kunna erbjuda arbetsgivare mer vägledning och 
inspiration i deras arbete med aktiva åtgärder.

Vi har arbetat om strukturen och skapat en 
tydligare överblick för att göra det enklare för 
användarna att orientera sig i guiden. Vi har 
även fyllt på med mer innehåll. Bland annat finns 
nu fiktiva exempel inom samtliga områden som 
omfattas av bestämmelserna om aktiva åtgärder.

Inför lanseringen i september lät vi användare testa 
den nya versionen av guiden. Den fick positiva 
omdömen från användarna som tyckte att guiden 
blivit ännu mer pedagogisk, enkel och konkret.

Under hösten har vi presenterat guiden i 
olika sammanhang, till exempel för fackliga 
organisationer, kommunchefer och HR-ansvariga. 
Vi har också annonserat i sociala medier 
samt gjort mejlutskick till arbetsgivare och 
fackförbund för att tipsa om den uppdaterade 
versionen av guiden. I december annonserade 
vi också i digitala nyhetstidningar runt om i 
landet. Dessa annonser gav nära 26 117 000 
visningar och drygt 17 500 länkklick.12 

12 DO:s diarienummer LED 2017/456 handling 33.

DO:s statistik visar att guiden under 2020 fick  
cirka 19 200 nya besökare. Det innebär att 
totalt sett har guiden haft 70 000 besökare 
sedan lanseringen 2019. I praktiken är det 
fler, eftersom det enbart är besökare som 
accepterar cookies som visas i statistiken.
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Bedömning av insatser inom  
arbetsliv – problemområde 1
Arbetsgivares brist på kunskaper om 
diskriminerings   lagens bestämmelser om främjande 
och förebyggande arbete är ett hinder som påverkar 
om och hur de 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 
skyldigheter de har att bedriva ett främjande och 
förebyggande arbete mot diskriminering och verka 
för lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

För att angripa detta hinder har DO under 
2020 fortsatt att arbeta med olika insatser i 
kunskapshöjande syfte. Vi bedömer att vårt arbete 
med detta problemområde endast marginellt har 
påverkats av covid-19-pandemin, och vi har kunnat 
genomföra de insatser vi planerat. Ansatsen för 
vårt arbete har fortsatt varit bred och vi har både 
kombinerat flera av våra verktyg – stöd, information 
och tillsyn – och använt dem parallellt. Vi bedömer 
att detta har bidragit till att fler arbetsgivare 
vid utgången av 2020, jämfört med utgången 
av 2019, känner till att diskrimineringslagen 
finns, och att de också har grundläggande 
kunskaper om vilka skyldigheter den innebär.

Fler besökare till vidareutvecklad digital guide 
Den digitala guiden för arbetsgivare, som 
lanserades 2019, har under 2020 vidareutvecklats 
för att ytterligare möta de kunskapsluckor 
som vi identifierat genom både vår tillsyn av 
arbetsgivare och våra kontakter med såväl 
civila samhället som med olika nyckelaktörer13. 
Att guiden i dagsläget har haft över 70 000 
besökare är ett kvitto på att vi har lyckats sprida 
guiden, både genom våra kontakter med olika 
nyckelaktörer och de kommunikationsinsatser 
vi genomfört. Vidareutvecklingen bedöms också 
ha varit gynnsam, då representanter från viktiga 

13 Se redovisning av problemområde 2.

målgrupper i användartester återkopplat att guiden 
blivit än mer pedagogisk, enkel och konkret.

Uppföljande tillsyn förstärker kontroll  
och ökar kännedom
DO har följt upp föregående års tillsyn av 
kommuners och regioners skyldighet att ha 
riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Det har 
varit en viktig insats för att kontrollera att lagen 
följs av arbetsgivare i kommuner och regioner, 
med totalt nästan 1,2 miljoner anställda.

Uppföljningen, som omfattade de kommuner 
och regioner som vid föregående tillsyn 
uppvisade brister, visar att en stor andel av dessa 
tillsynsobjekt nu lever upp till lagens krav. Utöver 
den förstärkta kontrollen, som en uppföljning kan 
bedömas utgöra, har tillsynen också lett till att 
frågan om aktiva åtgärder aktualiserats i den lokala 
debatten. Detta har riktat ljuset mot lagstiftningen.

Bred ansats bidrar till att vi närmat  
oss det önskade läget
Vi kan på samma sätt som för föregående år 
konstatera att de insatser som DO gjort samman-
taget har resulterat i att ett mycket stort antal 
arbetsgivare på ett eller flera sätt under året berörts 
av DO:s insatser. Det har varit som tillsynsobjekt 
och som mottagare av information om lagens 
bestämmelser om kraven på arbetsgivare att bedriva 
ett främjande och förebyggande arbete. Vår breda 
ansats – där flera av våra verktyg har använts i 
samverkan och parallellt – har bidragit till att vi har 
närmat oss 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 våra projekt inom 
inriktningsområdets andra problemområde. Inte 
minst den digitala guiden och analysen av resultaten 
från DO:s genomförda tillsyn spelar viktiga roller 
i de fördjupade kontakter vi har med centrala 
nyckelaktörer för att förmå arbetsgivare att bedriva 
ett ändamålsenligt 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 
problem området att arbetsgivare inte bedriver ett 
ända måls enligt 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 förmå nyckelaktörer att beakta ett 
diskrimineringsperspektiv i beslut som påverkar 
förutsättningarna för arbetsgivares arbete med 
aktiva åtgärder.

Utveckla kunskap om aktiva  
åtgärder i arbetslivet
En central del av DO:s uppdrag handlar om att 
samla, bearbeta, ta fram och sprida kunskap 
för att exempelvis vägleda olika aktörer. Ett 
steg i det arbetet är att publicera rapporter av 
de studier och analyser som vi har genomfört.

Rapporten ”Vilja, förstå och kunna – en analys 
av kommuners riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” 
publicerades strax före sommaren14. I rapporten 
har vi gjort en fördjupad analys av DO:s tillsyn 
under 2017–2018 av kommuners riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier.

14 DO beskrev även själva analysen i årsredovisningen för budgetåret 2019.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om  
hur kommuner hanterar bestämmelserna i lagen 
och vilka eventuella skäl som ligger bakom att 
lagen inte följs.

Rapporten visar att kommunernas kunskaper 
om lagens krav på aktiva åtgärder är bristfälliga. 
Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen 
om förbudet mot repressalier. Kommunerna 
har också svårt att särskilja de skyldigheter 

som följer av diskrimineringslagen från de 
skyldigheter som följer av arbetsmiljölagen.

DO presenterade rapporten på ett webbinarium 
med 185 deltagare från olika kommuner runt om 
i landet. Rapporten har också spridits genom ett 
pressmeddelande och flera inlägg i sociala medier.

Driva på nyckelaktörer för ett 
ändamålsenligt arbete
Vi har ett pågående projekt som syftar till att få

• arbetsgivare själva att bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder

• nyckelaktörer som har inflytande över 
förutsättningarna för arbetsgivare att  
bedriva ett kvalitativt arbete, att agera och 
ta ett större ansvar.

Under 2020 har arbetet fokuserat på kunskaps-
utbyten med landets kommuner, Arbetsmiljöverket, 
Arbetsmarknads departementets partsråd, DO:s 
fackliga nätverk samt länsstyrelserna i Uppsala  
och Örebro.

Bland annat genomförde vi ett webbinarium 
där vi presenterade rapporten ”Vilja, förstå och 
kunna – en analys av kommuners riktlinjer och 
rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier”. Presentationen följdes av ett 
panelsamtal med företrädare från kommuner, 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
På webbinariet deltog cirka 185 personer 
från hela landet. Deltagarna kom främst 
från HR-avdelningar i olika kommuner.

Inom ramen för projektet har vi även genomfört 
utbildningar och ett seminarium om aktiva 
åtgärder för länsstyrelserna i Uppsala och Örebro. 
Genom våra kontakter med länsstyrelserna vill vi 
främst nå ut till länets kommuner och det lokala 
näringslivet samt myndigheter som finns lokalt.
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DOmedarbetare kollar chatten vid webbinariet för 
kommuner om att förebygga diskriminering.
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för HRstrateger från Järfälla och Nynäshamns kommun.
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Vi har också fortsatt att samverka med Arbets-
miljöverket. Ett exempel på detta är att vi 
medverkat i deras utbildning om aktiva åtgärder för 
nyblivna arbetsmiljö inspektörer. Under hösten tog 
vi fram en gemensam film om arbetsgivarens 
ansvar att motverka sexuella trakasserier enligt 
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Tanken 
är att filmen ska börja spridas i början på nästa år.

Projektet har också deltagit i andra samman hang, 
som till exempel på Forum för Jämställdhet samt 
Järfällas och Nynäshamns utbildning ”Hållbar 
hälsa”.

Genom våra möten med olika nyckelaktörer 
har vi också tagit del av vad arbetsgivare 
beskriver som utmaningar i arbetet med aktiva 
åtgärder. Det har gett oss ett kunskapsunderlag 
som vi använder inom inriktningsområde 
arbetsliv, till exempel när vi utvecklar stöd till 
arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder.

Stärka civila samhällets kapacitet  
i arbetet med aktiva åtgärder 
DO genomförde 2019–2020 ett projekt med syfte 
att genomföra insatser för att bidra till att stärka 
civila samhällets kapacitet att driva på arbets-
givares arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet.

Först etablerades ett dialogforum om aktiva 
åtgärder som verktyg för civila samhället, 
där DO tog rollen som facilitator. Syftet med 
forumet var att skapa en arena för att utbyta 
kunskap om metoder och strategier mellan 
olika organisationer i civila samhället. Ett annat 
syfte var att belysa att bestämmelserna om 
aktiva åtgärder kan vara ett möjligt verktyg som 
kompletterar och förstärker det förändringsarbete 
som organisationerna redan bedrev. I forumet 
träffades DO och deltagande organisationer 
återkommande under 2019 fram till våren 2020.

DO har nu avslutat projektet och samlat 
erfarenheterna i en publikation som innehåller 
exempel på hur organisationerna har arbetat med 
aktiva åtgärder som verktyg15. Erfarenheterna 
från projektet ska förvaltas i verksamheten. De 
utgör, liksom våra kontakter med arbetsgivare 
och nyckelaktörer, ett kunskapsunderlag 
som vi använder inom inriktningsområdet, 
till exempel när vi utvecklar stöd till 
arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder.

15 Aktiva åtgärder som verktyg för det civila samhället. DO, 2020. https://www.do.se/om
diskriminering/publikationer/aktivaatgardersomverktygfordetcivilasamhallet/.

https://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/aktiva-atgarder-som-verktyg-for-det-civila-samhallet/
https://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/aktiva-atgarder-som-verktyg-for-det-civila-samhallet/
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Bedömning av insatser inom inriktning 
arbetsliv – problemområde 2 och 3
För att arbetsgivare ska bedriva ett ändamålsenligt 
arbete med aktiva åtgärder krävs fler och andra 
insatser än att undanröja det hinder som utgörs 
av arbetsgivares bristande kunskaper om att 
lagstiftningen finns och vilka krav den ställer. 
Det kan handla om att på olika sätt synliggöra 
förhållanden på samhällelig nivå som leder till, 
eller riskerar att leda till, diskriminering på 
individnivå, men också att förmå nyckelaktörer 
att beakta ett diskrimineringsperspektiv i 
beslut som påverkar förutsättningarna för 
arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder.

Bedömningen är att DO under 2020, trots 
covid-19-pandemin, inom inriktningsområde 
arbetsliv till största del kunnat genomföra planerat 
arbete. Givet problemområdets karaktär och 
de målgrupper som insatserna riktas till har de 
utåtriktade aktiviteterna med något undantag 
kunnat genomföras digitalt med god kvalitet. DO 
kan dock konstatera att det digitala mötet aldrig 
helt kan ersätta det fysiska. Då fysiska dialoger 
inte kunnat föras under 2020 har pandemin 
ändå haft en viss påverkan, om än marginell.

Samlat kunskaper från olika källor  
och utvecklat kontakter

DO har fortsatt arbetet inom inriktningsområdet 
för att på olika sätt och från olika kunskapskällor 
samla kunskaper om hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder. Ett exempel är den 
analys DO gjort av de underlag som inkom i 
samband med vår tillsyn under 2017–2018 
av kommuners riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier. Analysen har sammanställts i 
rapporten ”Vilja, förstå och kunna – en analys 
av kommuners riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”.

Ett annat exempel är hur DO under året har 
fört dialoger med och deltagit i utbildningar och 
föreläsningar för en rad olika centrala aktörer 
som verkar inom arbetslivet. Somliga av dessa 
kontakter inleddes föregående år och andra är nya. 
Gemensamt är att de aktörer vi interagerar med 
bedöms ha en roll i att på olika sätt kunna påverka 
förutsättningarna för arbetsgivare att bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder. Det 
kan handla om att utveckla stöd, lyfta frågan på 
agendan och att driva på utvecklingen, allt utifrån 
den roll i samhället respektive organisation har. 
Vi eftersträvar alltid att dessa kontakter kopplas 
till en dialog som också den bidrar till att skärpa 
DO:s kunskapsbild av vilka hinder som finns för 
att arbetsgivare ska bedriva ett ändamålsenligt 
arbete med aktiva åtgärder. Vid dessa kontakter 
sprider vi också kunskap och de stödverktyg 
som myndigheten utvecklat, som exempelvis den 
digitala guiden för arbetsgivare om aktiva åtgärder 
och rapporten ”Vilja, förstå och kunna – en analys 
av kommuners riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. 
Många gånger handlar det om att vi då verkar för 
att nyckelaktörerna inte bara själva ska använda 
materialet, utan också för att de ska ta sig an 
att agera vidareförmedlare och ambassadörer, 
genom att exempelvis länka till materialet och 
sprida det i sina medlemsorganisationer.

Stärkt civila samhällets kapacitet att  
driva på arbete med aktiva åtgärder

Civila samhället har viktig kunskap om 
förhållanden i arbetslivet och hur man kan 
förebygga diskriminering. Det projekt som vi 
genomfört för att stärka civila samhällets kapacitet 
att driva på arbetsgivares arbete med aktiva 
åtgärder i arbetslivet avslutades under 2020.
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Vi bedömer att arbetet har varit värdefullt. 
Projektet har givit ett forum för organisationer 
i civila samhället att utbyta erfarenheter med 
varandra. Därmed har det bidragit till att 
utveckla deras förutsättningar för att – utifrån 
sina respektive roller – driva på arbetsgivares 
arbete med aktiva åtgärder. Kunskaper från 
projektet har också sammanställts för att 
kunna spridas vidare till andra organisationer. 
Arbetet har därtill givit DO ytterligare kunskap 
om hur diskriminering i arbetslivet ter sig.

Tagit flera steg i riktning mot önskat läge

Sammantaget anser DO att kunskapsinhämtningen 
inom problemområdet under året ytterligare har 
skärpt vår bild av vilka de största hindren är för 
att bedriva ett ändamålsenligt arbete med aktiva 
åtgärder. Det har också blivit tydligare för oss 
var hindren finns. Vår utökade kunskap gör att vi 
nu kan rikta in och välja insatser till de aktörer 
som vi bedömer kan undanröja dessa hinder. 
Vi har fördjupat våra kontakter med centrala 
nyckelaktörer som vi bedömer har möjlighet att 
påverka utvecklingen av hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder, och vi kan konstatera att 
deras engagemang över lag har ökat. Hos vissa 
aktörer har dialogerna bidragit till att de börjar 
utveckla ett diskrimineringsperspektiv, vilket är 
gynnsamt för en ändamålsenlig implementering av 
lagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Genom 
att facilitera kunskapsutbyte inom civila samhället 
bedömer vi att DO bidragit till att ytterligare 
stärka krafter i samhället som ökar trycket på 
arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder i 
enlighet med diskrimineringslagens anda.
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Andra insatser inom 
arbetsliv

Bygg, förebygg och prioritera 
Under hösten publicerade DO rapporten ”Bygg, 
förebygg och prioritera – en analys av bygg- och 
anläggningsbranschens riktlinjer och rutiner för 
att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier”. Den innehåller en fördjupad analys 
av den tillsyn av bygg- och anläggningsbranschen 
som DO genomförde 2018–2019.

En av de slutsatser DO drar i rapporten är att många 
arbetsgivare i bygg- och anläggningsbranschen 
saknar tillräcklig kunskap om diskrimineringslagens 
krav på att förebygga och förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Ett 
exempel på det är att de blandar samman 
jämställdhetspolitiska mål med sina skyldigheter 
enligt diskrimineringslagen. Analysen visar också 
att arbetsgivarna blandar samman arbetsmiljölagen 
med diskrimineringslagen vilket kan vara en 
orsak till att de inte följer diskrimineringslagen. 
Detta bekräftar en bild DO har sedan tidigare.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen 
om, och förståelsen för, hur arbetsgivare i 
bygg- och anläggningsbranschen hanterar 
lagkravet på riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. Det är också att undersöka vilka 
skäl som kan ligga bakom att arbetsgivare inte 
lever upp till dessa krav i diskrimineringslagen.

I analysen ingår både arbetsgivarnas egen 
dokumentation av sitt arbete och intervjuer 
 med företrädare för nio branschorganisationer  
och fackföreningar inom bygg- och 
anläggningsbranschen.

Rapporten har presenterats för några företrädare 
för branschorganisationerna. Den fick också 
spridning via en TT-notis som hämtade upp vårt 
pressmeddelande, artiklar i branschtidningar 
samt via vårt arbete i sociala medier.

Övervakningskommittén 
för det nationella 
socialfondsprogrammet
DO ingår i Övervakningskommittén för det 
nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. 
Övervakningskommittén är den svenska 
regeringens kontrollorgan som ska säkerställa att 
medlen från den Europeiska Socialfonden (ESF) 
används på rätt sätt. Övervakningskommittén 
har genomfört tre kommittémöten och 
fyra möten i arbetsutskottet under året. Ett 
kommittémöte, som skulle ha ägt rum i maj, 
ställdes in på grund av covid-19-pandemin.

Nätverk för lika villkor  
i arbetslivet
Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla och 
sprida kunskap genom våra träffar inom olika 
nätverk som på grund av pandemin genomförts 
digitalt. Ett av nätverken samlar drygt 60 tjänste- 
och ombudsmän som arbetar med lika rättigheter 
och möjligheter på fackförbunden centralt. Syftet 
med nätverket är att tillhandahålla ett forum 
där fackförbunden kan dela kunskap om och 
erfarenheter av att arbeta mot diskriminering 
och med aktiva åtgärder. Under årets träffar 
gästades nätverket bland annat av Länsstyrelsen 
i Stockholms uppmärksammade projekt mot 
rasism samt den statliga utredningen om 
möjliga förändringar av DO:s tillsynsuppdrag.

Rättsligt seminarium
Vi genomförde under hösten 2020 ett rättsligt 
seminarium som riktade sig till jurister 
från arbetsmarknadens parter på central 
nivå. Nära 60 personer deltog. Seminariet 
tog bland annat upp aktuell EU-praxis på 
diskrimineringsområdet, men också DO:s 
tillsynsarbete och arbete med aktiva åtgärder.
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Särskild tillsyn och process-
föring inom arbetslivet
DO har under 2020 initierat 26 särskilda 
tillsynsutredningar16 och fattat 34 tillsynsbeslut 
om hur arbetsgivare följer diskrimineringslagen. 
Det är en minskning jämfört med föregående år 
och beror bland annat på att vi valt att under året 
ytterligare utveckla arbetet med en mer riktad 
och avancerad tillsyn. Sådan tillsyn 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 inriktningsområdet arbetsliv. Flera 
av utredningarna har varit komplexa och 
omfattande – och därmed resurskrävande, vilket 
i sin tur har påverkat antalet utredda ärenden.

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

Utöver särskild tillsyn har vi genomfört allmän 
tillsyn av arbetsgivares aktiva åtgärder som vi 
redovisar på sidan 20.

Här redogör vi för stämningar och domar i Arbets-
domstolen (AD) samt några av de tillsynsbeslut 
som vi bedömer vara särskilt intressanta.

Tabell 4. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärenden som rör arbetslivet*

Särskild tillsyn arbetsliv 2020 2019 2018
Inledda 26 56 51

Beslutade (avslutade) 34 52 63

*Fyra ärenden redovisas både här och under utbildning.

Mål i Arbetsdomstolen

Diskriminerande krav i kollektiv- 
avtal ändrades
Ett mål som DO har drivit i Arbetsdomstolen  
har lett till att ett diskriminerande krav på 
sysselsättning i kollektivavtalet för bemannings-
branschen togs bort. Sysselsättnings kravet 
har enligt DO:s bedömning tidigare uteslutit 
tusentals personer med funktionsnedsättning 
från möjligheten att komma ifråga för vissa 
bemanningsarbeten på del- och visstid.

Kravet innebar att de som sökte tillfälligt 
extraarbete var tvungna att ha en annan 
huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. 
Konsekvensen av detta krav blev att personer med 
funktionsnedsättning och sjukersättning på deltid 
uteslöts helt eller delvis från just deltidsarbete.

I det aktuella fallet hade kvinnan en funktions -
nedsättning som innebar att hon bara kunde  
arbeta 25 procent av heltid. Hon hade beviljats 
sjuk ersättning i en omfattning som motsvarar 
nedsättningen, det vill säga 75 procent. På grund  
av kollektivtalet meddelade det rekryterande 
bemannings företaget att sjukersättningen inte 
motsvarade kravet på annan huvudsaklig syssel-
sättning. Därför kunde hon inte komma ifråga för 
arbetet.

DO väckte talan för kvinnans räkning mot 
Almega Kompetensföretagen och samtliga 
LO-förbund och yrkade att den aktuella 
kollektivavtalsbestämmelsen skulle jämkas så att 
sjukersättning på grund av funktionsnedsättning 
skulle jämställas med annan huvudsaklig 
sysselsättning. DO lämnade också in en 
stämningsansökan mot det rekryterande 
bemanningsbolaget och begärde ersättning för 
kvinnan för den diskriminering hon utsatts för.
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Som en följd av DO:s talan kom arbetsmarknadens 
parter överens om att ändra kollektivavtalet så 
att det tydligt framgår att sjukersättning ska 
jämställas med annan huvudsaklig sysselsättning vid 
tillämpning av bestämmelsen. Bemanningsbolaget 
erkände också diskrimineringen. Mot den 
bakgrunden slöts en överenskommelse som 
innebar att kvinnan fick 55 000 kronor 
i ersättning för diskrimineringen.17

17 DO:s diarienummer PRO 2019/5 och PRO 2019/6.

Stämning och dom efter avbruten 
provanställning
I början av året lämnade DO in en stämnings-
ansökan mot staten genom Försäkringskassan. 
Målet handlade om att Försäkringskassan hade 
avslutat en provanställning för en man som  
varit föräldraledig utan att erbjuda mannen 
tillsvidareanställning. Arbetsgivaren menade att 
det saknades underlag för att bedöma hans 
lämplighet för tjänsten, eftersom han varit 
föräldraledig under stor del av provanställningen.

DO hävdade i målet att mannen hade missgynnats 
av skäl som hade samband med hans föräldra-
ledighet. DO hävdade även att Försäkringskassan 
mot bakgrund av den EU-rättsliga regleringen 
skulle ha förlängt hans provanställning med lika 
lång tid som föräldraledigheten hade varit.

Föräldraledighetslagen innehåller ett undantag 
som säger att förbudet mot missgynnande inte 
gäller om missgynnandet är en nödvändig följd 
av ledigheten. Försäkringskassan hänvisade i 
den delen till tydliga förarbetsuttalanden som 
anvisade att mannens situation omfattades av 
undantaget. DO gjorde också gällande att mannen 
blivit diskriminerad av skäl som hade samband 
med kön eftersom föräldraledigheten haft 
samband med hans frus förlossningsrelaterade 
sjukdom under hennes föräldraledighet.

Arbetsdomstolen gick på DO:s linje och kom 
fram till att mannen blivit missgynnad i strid 
med föräldraledighetslagen och att undantaget 
från missgynnandeförbudet inte var tillämpligt 
i den aktuella situationen i ljuset av EU-rätten. 
Domstolen klargjorde också att EU-rätten 
innebär att mannen hade rätt till en förlängning 
av provanställningen. Domen innebar att staten 
dömdes att ersätta mannen med 70 000 kronor 
i allmänt skadestånd och drygt 184 000 kronor 
för den ekonomiska skada han lidit som följd av 
att anställningen avslutades. Arbetsdomstolen 
fann dock att mannen inte hade utsatts för 
diskriminering och ogillade DO:s talan i den delen.

Domen innebär ett nytt rättsläge i Sverige som i 
betydande mån förstärker skyddet för föräldralediga 
under provanställningstiden. Domen innebär också 
att det nu har klarlagts att det är möjligt att förlänga 
provanställningar i situationer som mannens, något 
som tidigare har ansetts varit omöjligt om det inte 
funnits ett kollektivavtal som reglerat frågan.18

18 DO:s diarienummer PRO 2019/9.

Särskild tillsyn i arbetslivet

DO är kritisk till bristande utredningsåtgärder
DO har avslutat två av tre tillsynsärenden som 
har koppling till uppgifter om diskriminering 
som har samband med etnisk tillhörighet och 
religion vid Karolinska universitetssjukhuset. 
Ett av dessa fall rör uppgifter om arbetsgivarens 
agerande i samband med att en läkare hade 
berättat om att han och ytterligare två kollegor 
hade upplevt trakasserier som hade samband 
med deras judiska bakgrund. Enligt uppgifterna 
hade läkaren anmält saken till arbetsgivaren 
vid två tillfällen utan att denne vidtagit några 
relevanta åtgärder för att utreda trakasserierna.
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DO konstaterade att Karolinska i flera avseenden 
hade brustit i sin skyldighet att utreda påtalade 
trakasserier, bland annat för att de tagit för lång 
tid på sig att starta en utredning. Dessutom 
startades ingen utredning alls om de andra 
läkarnas påtalade upplevelser av trakasserier. 
Sjukhuset hade i den delen hänvisat till att 
läkarna inte själva hade informerat sjukhuset 
om trakasserierna, något som DO i sitt beslut 
tydliggör inte påverkar utredningskyligheten.19

19 DO:s diarienummer TIL 2018/506.

Fackförbund avskräckte medlem att  
anmäla upplevda trakasserier
Det andra beslutet med koppling till 
Karolinska universitetssjukhuset handlar 
om hur Sveriges Läkarförbund behandlade 
en medlem när denne påtalade att han 
utsattes för trakasserier med koppling till 
hans judiska ursprung på arbetsplatsen.

I utredningen har DO tagit del av en ljudinspelning. 
Där framgår att förbundet har lämnat ett besked 
till medlemmen att förbundet aldrig skulle föra 
fram en grov anklagelse om antisemitism till 
medlemmens arbetsgivare eftersom det skulle 
kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren.

Enligt DO:s beslut har det beskedet inte 
kunnat tolkas på annat sätt än att det skulle 
vara meningslöst för medlemmen att anmäla 
trakasserierna till fackförbundet. DO bedömde 
att en person som ansåg sig trakasserad på annan 
grund, exempelvis kön eller funktionsnedsättning, 
inte skulle ha fått samma besked. Därför 
bedömde DO att förbundet genom beskedet 
överträtt diskrimineringsförbudet.20

20 DO:s diarienummer TIL 2019/168.

Kommuns klädpolicy stred mot lagen
DO genomförde en tillsyn av Skurups kommun 
med anledning av att kommunen antagit en 
klädpolicy som innebar ett förbud mot att använda 
klädsel som syftar till att ”dölja elever och 
personal” i kommunens förskolor och grundskolor. 

Vid tillsynen granskade DO om klädpolicyn var 
förenlig med de förbud mot diskriminering som 
gäller i arbetslivet och inom utbildningsområdet.

I beslutet gör DO bedömningen att syftet med den av 
kommunen antagna policyn är att förbjuda religiöst 
präglade klädesplagg som ”döljer barn, elever och 
personal” i kommunens förskolor och grundskolor.

Med undantag för de enskilda situationer där 
ett sådant klädesplagg påverkar en elevs eller 
anställds sakliga förutsättningar att genomföra 
ett utbildningsmoment eller en arbetsuppgift, 
så innebär en tillämpning av den antagna 
policyn enligt DO:s bedömning en överträdelse 
av förbudet mot direkt diskriminering som har 
samband med religion eller annan trosuppfattning. 
DO:s bedömning är därför att klädpolicyn inte 
är förenlig med diskrimineringslagen.21

21 DO:s diarienummer TIL 2020/5.

Ojämställda löner under fotbolls-VM  
inte diskriminering
DO granskade även Svenska Fotbollförbundets 
ersättning till fotbollsspelare i de olika landslagen 
under dam- respektive herr-VM.

Av utredningen i ärendet framkom att den 
ersättning som de båda landslagens spelare 
har fått bland annat består av rörliga delar 
som varit beroende av yttre faktorer som 
exempelvis publik- och marknadsförings-
intäkter. Denna rörliga ersättning medförde 
den betydligt lägre ekonomiska kompensation 
som damlandslagets spelare fick.

DO konstaterade i beslutet att de publikrelaterade 
skillnaderna mellan intäkterna inom dam- och 
herrfotboll är så markanta att det rör sig om två 
helt skilda marknader. Det innebar att spelarna 
i dam- respektive herrlandslaget inte bedömdes 
befinna sig i en jämförbar situation, vilket är 
en av förutsättningarna för att det ska vara 
fråga om diskriminering i lagens mening.
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DO:s beslut innebar alltså att det inte finns någon 
skyldighet enligt diskrimineringslagen för 
fotbollsförbundet att ändra på den nuvarande 
ersättningsmodellen. I beslutet konstaterade 
samtidigt DO att skillnaderna i löner innebar att 
förbundet inte upprätthöll principen om lika lön för 
lika arbete oberoende av kön inom landslags-
fotbollen. DO fann därför anledning att särskilt 
understryka att beslutet i diskriminerings frågan 
inte hindrade fotbollsförbundet och spelar-
föreningarna från att tillsammans välja en annan 
ersättningsmodell som skulle garantera lika lön för 
manliga och kvinnliga landslagsspelare.22

22 DO:s diarienummer TIL 2019/322.

Matvarukedja drog tillbaka erbjudande  
om tjänst
I ett annat tillsynsbeslut konstaterade DO 
att en matvarukedja överträtt förbudet mot 
indirekt diskriminering genom att inte ta 
emot en person som bar huvudduk som 
inhyrd arbetskraft för lagerarbete.

Bolaget hade via ett bemanningsbolag 
inledningsvis förklarat att skälet var att personens 
huvudduk utgjorde en säkerhetsrisk i arbetet. 
Men i ett senare skede framförde bolaget i ett 
yttrande till DO att det på andra håll i landet har 
funnits anställda på lager som burit huvudduk. 
Bolaget hade också utrett frågan internt och såg 
inte längre några hinder för att anställa personer 
som bar huvudduk för denna typ av arbete.

I beslutet konstaterar DO att säkerhet i sig är 
ett så kallat berättigat syfte, som under vissa 
omständigheter kan vara skäl för att kräva 
en viss klädsel på en arbetsplats. DO menar 
dock att ett generellt förbud mot huvudduk i 
den aktuella situationen inte kan anses vara 
lämpligt eller nödvändigt för att upprätthålla 
säkerheten på den aktuella arbetsplatsen.23

23 DO:s diarienummer TIL 2019/221.

Krav på visst kön och viss  
ålder i jobbannons
Ett assistansbolag som rekryterade en 
personlig assistent ställde i annonsen upp 
krav på att den tilltänkta assistenten skulle 
vara kvinna och ha uppnått en viss ålder.

Genom att ställa krav på ålder i den aktuella 
platsannonsen bedömer DO att bolaget har 
överträtt förbudet mot direkt diskriminering.

Däremot bedömer DO att bolaget inte överträtt 
förbudet mot diskriminering som har samband 
med kön. Vid rekrytering av en personlig 
assistent som ska utföra arbetsmoment av 
tydligt integritetskänslig karaktär, får det 
anses godtagbart att ställa krav som syftar 
till att säkerställa respekten för brukarens 
behov av självbestämmande och kroppslig 
integritet. Kön kan i det sammanhanget vara 
lämpligt och nödvändigt att beakta.24

24 DO:s diarienummer TIL 2019/9.
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Inriktningsområde 
bostad
Här följer en redovisning av årets arbete 
inom inriktningsområde bostad som tar 
sikte på följande problemområden:

• Bristande transparens och förutsägbarhet i 
bostadsförmedlingssystemen leder till eller 
riskerar att leda till diskriminering.

• Att det hos hyresvärdar förekommer dels 
uthyrningspolicyer och/eller urvalskriterier 
som i sig riskerar att leda till diskriminering, 
dels att hyresvärdar tillämpar uthyrnings-
policyer och/eller urvalskriterier på ett 
diskriminerande sätt.

Motverka diskriminering 
vid tillhandahållande av 
hyresbostäder
DO har under året inom inriktningsområde 
bostad arbetat för att motverka diskriminering 
vid tillhandahållande av hyresbostäder.

Vi har fortsatt att identifiera möjliga arbetssätt för 
förändring, utveckla ett diskrimineringsperspektiv 
på samhällsområdet och etablera DO som 
en aktör inom det. På olika sätt har vi också 
ytterligare utvecklat vår kunskap inom området.

Vi har fortsatt att fördjupa  
vår kunskap

Kunskap genom anmälningar
Vi har ställt samman och både kvantitativt och 
kvalitativt analyserat de omkring 80 anmälningar 
om diskriminering inom samhällsområde 
bostad som kom in till DO 2019.25 Vi har också 
påbörjat en analys ur ett juridiskt perspektiv 
av ett urval av dessa anmälningar.

25 DO:s diarienummer LED 2017/525 handling 7.

Den kunskap vi får genom anmälningar (numera tips 
och klagomål26) är betydelsefull för att identifiera 
och förstå hur företeelser i samhället leder till 
diskriminering av individer på bostadsmarknaden.

26 Från den 1 september 2020 (Läs mer under avsnitt ”Övergång från anmälan till  
tips och klagomål”, sidan 55).

Identifierat centrala rättsfrågor
Under året har vi avslutat arbetet med att  
urskilja centrala och relevanta rättsfrågor inom 
inriktningso mrådet och redovisat dem i en 
promemoria.27

27 DO:s diarienummer LED 2019/367 handling 2.

Tabell 5. Kostnader för inriktningsområde bostad (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning bostad 2020 2019 2018
1. Bristande transparens och förutsägbarhet i bostadsförmedlingssystemen.* 4 440 2 461 3 138

2. Att det hos hyresvärdar förekommer 
• dels uthyrningspolicyer och/eller uthyrningskriterier som i sig riskerar att leda till 

diskriminering 
• dels att hyresvärdar tillämpar uthyrningspolicyer och/eller uthyrningskriterier på ett 

diskriminerande sätt.*   

3. Bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder.**   60

Summa 4 440 2 461 3 198

*Sedan 9 januari 2018 genomförs insatser inom projektet ”Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder”. Projektet driver 
förhållanden inom både problemområde 1 och 2 mot inriktningsområdets önskade läge. Kostnader för projektet redovisas under 
problemområde 1. 
**Under 2018 slutförde vi arbetet för att motverka bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder.
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Vi har genomfört dialoger och möten

Dialoger med civila samhället
Under tre dagar i början av året genomförde vi 
dialoger med organisationer i civila samhället i 
Göteborg. I enskilda möten träffade vi bland andra 
Hyresgästföreningen, Stadsmissionen och ett antal 
organisationer som företräder rättighetsbärare. 
Dessutom mötte vi ett antal offentliga aktörer 
som jobbar med bostadsfrågor på olika sätt.

Syftet med dialogerna var både att få kunskap 
från det lokala civila samhället om upplevelser 
av diskriminering på bostadsmarknaden och att 
sprida kunskap om skyddet mot diskriminering.

Möten med branschorganisationer
Vi har genomfört möten med bransch organisa-
tionerna Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. 
Vi har också träffat enskilda hyresvärdar, både inom 
den privata sektorn och allmännyttan.

Även här har vårt syfte varit dubbelt, att ta 
del av branschens erfarenheter samt att bidra 
till ökad kunskap om diskriminering inom 
organisationerna och informera om DO:s arbete.

Kontakter med myndigheter och forskare
Vi har genomfört möten med Delegationen mot 
segregation, Myndigheten för delaktighet och 
Länsstyrelsen för att ta del av deras kunskaper 
och arbete och samtidigt informera om vårt arbete 
och om diskriminering inom bostadsområdet.

Vi har fortsatt arbetet med att skapa kontakt 
med forskare som verkar inom områden som är 
relevanta för projektet. Syftet med kontakterna är 
att fördjupa vår kunskap om både hyresmarknaden 
generellt och diskriminering på hyresmarknaden 
specifikt. Samtidigt vill vi sprida kunskaper om 
diskriminering på hyresmarknaden och kännedom 
om vårt arbete på området. Långsiktigt vill vi 
bidra till att etablera ett diskrimineringsperspektiv 
i den forskning som bedrivs om frågor som 
rör tillhandahållande av bostäder.

Utbildning för Hyresgästföreningen
I slutet av året genomförde vi en utbildning  
om diskriminering på hyresmarknaden för 
55 medarbetare vid Hyresgästföreningens Service-
center, den funktion inom organisationen som tar 
emot medlemmarnas frågor och ger juridisk 
rådgivning.

Utbildningen togs fram i dialog med organisationen 
och genomfördes i form av en digital workshop. Den 
byggde på fiktiva fall som deltagarna fick reflektera 
över om det skulle kunna vara diskriminering.

Utbildningen, som blev uppskattad, har bidragit till 
att öka kännedomen om diskrimineringsskyddet 
hos medarbetarna i Hyresgästföreningens 
nyckelfunktion för kontakter med enskilda.

En digital guide för hyresvärdar
Vi har under året arbetat fram en digital guide 
riktad till hyresvärdar för att bidra till att 
stärka deras förmåga att förmedla och hyra 
ut bostäder utan risk för diskriminering. Den 
digitala guiden lanserades i november.

”Din guide mot diskriminering vid uthyrning av 
bostad”28 ger hyresvärdar en överblick över deras 
ansvar enligt diskrimineringslagen. I guiden 
kan de ta del av information om vad förbudet 
mot diskriminering innebär och exempel på hur 
diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut. 
Det finns också tips på hur de kan arbeta för att 
minska risken för att diskriminera. Innehållet i 
guiden baseras till stor del på den kunskap som 
tagits fram inom inriktningsområde bostad.

28 https://diskrimineringbostad.do.se/.

Guiden har utformats för att få besökarna – 
hyresvärdar – att reflektera över hur de förmedlar sina 
bostäder och vilka krav de ställer på sina hyresgäster 
för att få hyra en bostad. Därigenom kan de till 
exempel upptäcka och undvika uthyrningskriterier 
som kan riskera att leda till diskriminering.

Guiden vänder sig till både ledning och 
anställda hos hyresvärdar. Den vägleder 

https://diskriminering-bostad.do.se/
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dem som har det övergripande ansvaret, till 
exempel de som utformar styrdokument. Men 
guiden är också till nytta för de som tillämpar 
en hyresvärds policyer, uthyrningskriterier 
och principer för att fördela bostäder.

29 När deltagarna betygsatte det övergripande intrycket av guiden på en femgradig skala  
gav över en tredjedel det högsta betyget och knappt två tredjedelar det näst högsta.  
(DO:s diarienummer LED 2017/523 handling 41).

I slutet av arbetet med att ta fram guiden testade 
vi den på ett femtontal personer ur målgruppen. 
Guiden fick mycket positiva omdömen från de 
företrädare för hyresvärdar som deltog i testet.29

I slutet av året genomförde vi en första 
informations satsning om guiden. Det var en 
annonskampanj på Linkedin, riktad till anställda på 
över 80 olika privata och kommunala hyresvärdar. 
Annonserna, som länkade vidare till guiden, fick 
över 40 000 visningar och nästan 300 länkklick.30

30 DO:s diarienummer LED 2017/523 handling 46.

Covid-19-pandemin påverkade 
verksamheten
Utbrottet av pandemin innebar att vi fick planera 
om många av våra aktiviteter. Planerade fysiska 
möten med olika aktörer fick så långt det varit 
möjligt genomföras digitalt. Det gällde också 
utbildningen för Hyresgästföreningen.

Det var dock två större satsningar som vi inte kunde 
genomföra på grund av den pågående pandemin 
och som fick skjutas på framtiden. Det gäller de 
rättighetsbaserade utbildningar för civila samhället vi 
planerat att genomföra i tre kommuner. Det handlar 
också om det stora forum – nationell plattform 
för dialog – som DO skulle arrangera för att bidra 
till att etablera ett diskrimineringsperspektiv på 
frågor som rör tillhandahållande av bostäder.
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Bedömning av insatser inom 
inriktningsområde bostad
Arbetet inom inriktningsområde bostad 
har under 2020 i huvudsak riktats in på 
kunskapsutvecklande insatser, främst genom 
dialog med företrädare för civila samhället, 
branschorganisationer, forskare och myndigheter. 
Syftet har varit att ta del av berördas erfarenheter 
och att bidra till kunskap om diskriminering 
på bostadsmarknaden. Även om arbetet i stor 
utsträckning påverkats av rådande omständigheter 
under den pågående pandemin, är vår bedömning 
att dessa insatser i form av dialog både bidragit 
till att etablera myndigheten som en aktör inom 
samhällsområdet och att synliggöra förekomsten 
av diskriminering på bostadsmarknaden.

Den digitala guide för hyresvärdar som vi 
publicerat under året, och det lanseringsarbete 
som vi gjort, innebär att det nu finns 
tillgång till målgruppsanpassad information 
om diskrimineringslagen, hyresvärdars 
ansvar och risker för diskriminering vid 
tillhandahållande av bostad. Ett annat 
exempel på en riktad insats är den utbildning 
om diskriminering på hyresmarknaden för 
Hyresgästföreningens Servicecenter som tar 
emot frågor och ger juridisk rådgivning. Vi 
gör bedömningen att utbildningsinsatser av 
det här slaget är betydelsefulla för att öka 
kunskapen om förbudet mot diskriminering 
inom samhällsområde bostad och för att sprida 
kunskap om skyddet mot diskriminering.

Utöver att vi i möten och dialoger tagit del av 
andras erfarenheter, har vi också ökat vår kunskap 
genom att sammanställa samt både kvantitativt 
och kvalitativt analysera anmälningar om 
diskriminering som rör samhällsområdet. Arbetet 
har gällt de anmälningar som kom in till DO under 
2019. Under året har vi också avslutat arbetet med 
att urskilja centrala och relevanta rättsfrågor inom 
inriktningsområdet. Kunskapen är betydelsefull 
för att identifiera och förstå hur företeelser 
på samhällsnivå leder till diskriminering av 
individer på bostadsmarknaden och därmed 
effektivt kunna motverka diskriminering utifrån 
bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Årets insatser bedömer vi sammantaget har 
bidragit till ytterligare kunskapsutveckling 
och spridning av kunskap om diskriminering 
på bostadsmarknaden. Utvecklingen av ett 
diskrimineringsperspektiv på problemen på 
bostadsmarknaden ökar förutsättningarna för, och 
är ett led i, vårt arbete för en förflyttning i riktning 
mot en bostadsmarknad fri från diskriminering.
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Inriktningsområde 
socialtjänst
Här följer en redovisning av årets arbete 
inom inriktningsområde socialtjänst som 
tar sikte på följande problemområden:

• att det förekommer skillnader i 

– insatser och behandling av barn och unga 
som kan utgöra diskriminering när det 
gäller skillnader mellan flickor och pojkars 
möjlighet till vård

– tillgång till olika frivilliga insatser

• att det inom socialtjänsten förekommer  
att man vid

– utredning av föräldraförmåga

– utredning av placering i familjehem

– vårdnads- och umgängesutredningar

inte tillämpar individuell prövning och 
bedömning vilket utgör risk för 
diskriminering.

Vi genomför insatser inom inriktnings området  
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.

DO arbetar inom inriktningsområdet för att 
motverka diskriminering inom socialtjänstens 
verksamhet som rör barn och unga.31 

31 DO:s arbete inom inriktningsområdet är avgränsat till diskriminering vid socialtjänstens 
arbete vid misstanke om att barn och unga far illa och vid vårdnads, boende och 
umgängesutredningar. Se DO:s diarienummer LED 2020/482 handling 1. Tidigare har 
avgränsningen benämnts som ”Insatser mot diskriminering i arbetssätt vid handläggning 
och beslutsfattande vid utredning av föräldraförmåga och utredning av placering i 
familjehem”. Se DO:s diarienummer LED 2017/539 handling 1. I praktiken innebär den nya 
formuleringen ingen skillnad för DO:s insatser.

Arbete för mer kunskap
När DO tidigare inventerat, sammanställt 
och analyserat kunskap om skillnader i 
insatser och behandling av barn och unga 
i verksamhet inom socialtjänsten kunde 
två problemområden identifieras:

• Skillnader mellan flickors och pojkars 
möjlighet till insatser.32

• Skillnader mellan olika gruppers tillgång  
till frivilliga insatser.33

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

33 Insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

För att fördjupa kunskapen om de identifierade 
skillnaderna och närmare kunna avgöra 
om de kan utgöra diskriminering eller en 
risk för diskriminering behövs ytterligare 
kunskap och fler studier. Därför etablerade 
vi kontakter med forskare inom området 
och har regelbunden dialog med dem.
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Tabell 6. Kostnader för inriktningsområde socialtjänst (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning socialtjänst 2020 2019 2018
1. Att det förekommer skillnader i 

• insatser och behandling av barn och unga som kan utgöra diskriminering när det  
gäller skillnader mellan flickor och pojkars möjlighet till vård

• tillgång till olika frivilliga insatser.* 1 581 1 443 65

2. Att det inom socialtjänsten förekommer att man vid 
• utredning av föräldraförmåga
• utredning av placering i familjehem
• vårdnads och umgängesutredningar 
inte tillämpar individuell prövning och bedömning vilket utgör risk för diskriminering.* 1 074 2 914 2 344

3. Brister i skyddets omfattning.**  145 60

Summa 2 655 4 502 2 469

*Sedan december 2020 genomförs arbetet inom problemområdena 1 och 2 samlat inom ramen för projekt Diskriminering inom 
samhällsområdet socialtjänst. Kostnader för hela projektet kommer från december 2020 att redovisas under problemområde 2.
**Insatser inom problemområdet avslutades under 2019.

Forskningsstudie blir grund för 
fortsatt arbete
Vi uppdrog åt en forskare vid Karlstads universitet 
att genomföra en fördjupad studie om skillnader 
i verksamhet i socialtjänsten. Syftet med 
forskningsstudien är att undersöka och identifiera 
faktorer som kan påverka socialtjänstens 
bedömningar av barnets behov och leda till 
osakliga skillnader i tillgång till insatser.

Studien, som har genomförts under året, omfattar 
intervjuer med socialsekreterare verksamma i 
kommuner inom fyra olika geografiska områden 
i landet. Resultaten planeras att presenteras i 
mars 2021 och kommer att utgöra ett underlag för 
vårt fortsatta arbete inom inriktningsområdet.

Covid-19-pandemin  
påverkade flera insatser
Arbetet inom inriktningsområdet har i 
stor utsträckning påverkats av risken för 
smittspridning under den pågående pandemin. 
Flera av de insatser vi förberett och planerat att 
genomföra under året har vi fått senarelägga, 
till exempel dialogmöten med företrädare 
för civila samhället och med kommuner.
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Bedömning av insatser inom 
inriktningsområde socialtjänst
Kunskapsutbyte och dialog med civila samhället är 
en av de byggstenar som arbetet inom inriktning 
socialtjänst grundar sig på. Likaså utgör kontakter 
med aktörer som har ett ansvar på nationell nivå 
och med kommuner som bär ansvaret på lokal  
nivå en viktig del i vår långsiktiga strategi 
för arbetet inom inriktningsområdet.

Arbetet inom inriktningsområdet har dock i stor 
utsträckning påverkats av rådande omständigheter 
i och med den pågående pandemin. Givet 
vårt uppdrag och de problemområden inom 
samhällsområde socialtjänst som arbetet riktats in 
på är fysiska möten närmast en förutsättning för en 
framgångsrik dialog. Flertalet av de insatser,  
lokalt och nationellt, vi förberett och planerat 
att genomföra under året har vi därför valt 
att senarelägga, till exempel dialogmöten 
med företrädare för civila samhället och 
med kommuner. Vår bedömning är att detta 
inte innebär något annat än en fördröjning 
av tidplanen för inriktningsområdet.

För att utveckla och etablera ett diskriminerings-
perspektiv på problem inom socialtjänsten 
behövs också andra kunskapsutvecklande 
insatser, till exempel forskningsstudier. Den 
kontakt med forskare inom området som DO 
har etablerat och den dialog som nu förs är ett 
positivt steg i denna riktning. Ett exempel är den 
forskningsstudie som genomförs av forskare vid 
Karlstads universitet på vårt uppdrag. Syftet med 
studien är att identifiera faktorer som kan påverka 
socialtjänstens bedömningar av barns behov och 
leda till osakliga skillnader i tillgång till insatser.

Vi bedömer att forskningsstudien, som genomförts 
under året och som planeras att redovisas i mars 
2021, kan komma att bidra till att klarlägga 
om skillnaderna i insatser inom socialtjänsten 
har samband med diskriminering till följd av 
arbetssätt, utredningsmetodik eller annan 
tillämpning vid handläggning och beslutsfattande 
inom socialtjänsten. Vi bedömer också att studien 
kommer att kunna utgöra ett viktigt underlag för 
vårt fortsatta arbete inom inriktningsområdet.
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Andra uppdrag och insatser

DO:s arbete inom 
utbildningsområdet

Skollagsreglerad verksamhet 
Under 2020 har vi fortsatt att arbeta med den 
åtgärdsplan för skollagsreglerad verksamhet som 
togs fram under 2018. Arbetet har i huvudsak 
inneburit informationskampanjer i digitala medier 
riktade till målgrupperna elever i årskurs 6–9 
samt lärare, rektorer och utbildningsanordnare. 
Kampanjernas syfte har varit att 

• öka kännedom om aktiva åtgärder och skolans 
ansvar för att arbeta med aktiva åtgärder

• 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.

Kampanjerna riktade till lärare, rektorer och 
utbildningsanordnare har framför allt bestått  
av annonser på Linkedin. Målet var att 
målgrupperna skulle klicka sig vidare från 
annonserna in på en sida om aktiva åtgärder i 
skolan på do.se, som inför kampanjen hade 
uppdaterats med färskt kunskapsmaterial. 
Annonserna på Linkedin fick cirka 109 000 
visningar och över 1 500 länkklick.34 De här 
annonserna hade en påtagligt högre klickfrekvens35 

34 DO:s diarienummer LED 2019/300 handling 15 samt DO:s diarienummer LED 2019/300 
handling 16.

35 Klickfrekvens är ett mått på andelen annonsvisningar, av samtliga annonsvisningar, som 
lett till ett klick.

än den genomsnittliga klick frekvensen för våra 
annonser på Linkedin under 2020.

Vi har även gjort ett e-postutskick till rektorer, 
skolchefer och huvudmän för att sprida information 
om skolors ansvar att arbeta med aktiva åtgärder. 
Mejlet levererades till drygt 5 000 personer varav 
drygt en fjärdedel öppnade utskicket. Av dem 
som öppnade utskicket klickade sig en tredjedel 
vidare via någon av länkarna i mejlet och vårt 
stödmaterial laddades ner 250 gånger.36 

36 DO:s diarienummer LED 2019/300 handling 17.

För att nå elever har vi haft annonser på Instagram 
som länkat in till vår målgruppsanpassade 
sida ”Ingen får diskriminera dig i skolan” 
på do.se. Annonserna fick nära 925 000 
visningar och över 2 400 länkklick.37

37 DO:s diarienummer LED 2019/300 handling 18.

Tillsyn och processföring  
inom utbildningsområdet
Inom utbildningsområdet har DO fokuserat på 
den allmänna tillsynen38 av högskolors aktiva 
åtgärder. DO har också initierat 20 nya särskilda 
tillsynsutredningar och fattat 21 tillsynsbeslut 
som rör enskilda utbildningsanordnares 
efterlevnad av diskrimineringslagen.

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, 
för en stämning och ett tillsynsbeslut vi bedömer 
vara av särskilt intresse. På sidan 34 redovisar 
vi även ett annat tillsynsbeslut som rör både 
skola och arbetsliv i Skurups kommun.39

39 DO:s diarienummer TIL 2020/5.
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Tabell 7. Inledda och beslutade särskilda 
tillsynsärenden som rör utbildningsområdet

Särskild tillsyn utbild-
ningsområdet 2020 2019 2018
Inledda 20 10 42

Beslutade (avslutade) 21 22 37

Tillsyn av högskolors arbete  
med aktiva åtgärder
DO inledde i slutet av 2019 en tillsyn för att 
kontrollera att högskolor och universitet  
uppfyller kraven på aktiva åtgärder som finns i 
diskriminerings lagen. Tillsynen omfattar samtliga 
bestämmelser om aktiva åtgärder och har fortsatt 
under 2020.

Aktiva åtgärder i högskolan

Enligt diskrimineringslagen ska 
utbildningsanordnare

• undersöka om det finns risker för 
diskriminering eller repressalier eller 
andra hinder för lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten

• analysera orsakerna till upptäckta 
risker och hinder

• vidta förebyggande och främjande 
åtgärder 

• följa upp och utvärdera arbetet

• samverka med de som deltar i 
utbildningen och med anställda i 
verksamheten

• dokumentera arbetet

• ha riktlinjer och rutiner för 
verksamheten i syfte att förhindra 
trakasserier och sexuella 
trakasserier.40

40 Diskrimineringslagen, 3 kapitlet 2 och 15–20 §§. 

Bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen har utformats som ett 
övergripande ramverk. Lagtexten lämnar därför 
i vissa avseenden ett stort tolkningsutrymme. 
De rättskällor som finns ger inte någon närmre 
vägledning kring hur dessa bestämmelser ska 
tolkas. DO har därför tagit fram olika underlag 
till stöd för sin bedömning under tillsynens gång. 
För att kunna bedöma om högskolorna når upp till 
lagens krav har DO dessutom granskat ett mycket 
omfattande material från högskolorna. Under 
året har DO fattat beslut i sju av granskningens 
hittills tolv inledda ärenden. Det går inte ännu 
att dra några generella slutsatser av tillsynen. 
Granskningen kommer att fortsätta under 2021.

DO stämmer kommun för  
otillräckligt stöd till elev
DO stämde en kommun för att inte ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att en elev med 
funktionsnedsättning skulle kunna ta del av 
undervisningen på samma sätt som andra elever. 
Det innebär enligt DO att kommunen har 
diskriminerat eleven.

Eleven fick under en tid stöd av en resursperson 
som bistod henne med bland annat trygghet, 
struktur och undervisningsstöd under hela 
skoldagen. Eleven hade också särskilt stöd i form av 
specialpedagogiska insatser i förhållandevis stor 
omfattning. DO grundar sin talan på att kommunen 
enligt DO beslutade att drastiskt reducera elevens 
stöd utan att det hade gjorts någon ny utredning 
eller att det fanns något annat som tydde på att 
elevens behov av stöd hade förändrats.

DO har i stämningsansökan yrkat att kommunen 
ska betala 90 000 kronor i diskriminerings-
ersättning till eleven.41

41 DO:s diarienummer PRO 2020/1.
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Sexuella trakasserier på skola
DO inledde en tillsyn efter att ha fått 
information om att en elev hade utsatts för 
sexuella trakasserier av en person som arbetade 
på en skola. Enligt anmälan genomförde 
kommunen inte tillräckliga åtgärder efter att 
den fått information om vad som hänt.

Under tillsynen granskade DO

• kommunens arbete med att utreda och  
åtgärda upplevda sexuella trakasserier

• om kommunen överträtt förbudet mot 
diskriminering i form av sexuella trakasserier 
respektive förbudet mot repressalier.

DO:s bedömning är att kommunen har överträtt 
diskrimineringsförbudet. Kommunen har också 
brustit i sina skyldigheter att utreda och vidta 
åtgärder vid uppgifter om sexuella trakasserier. 
Däremot bedömer DO att utredningen inte visat 
att kommunen överträtt det repressalieförbud 
som gäller för utbildningsanordnare.42

42 DO:s diarienummer GRA 2017/131.

Tillsyn av utbildningsanordnares 
utrednings- och åtgärdsskyldighet
Under året har DO även utrett flera ärenden som 
handlar om utbildningsanordnares utrednings- 
och åtgärdsskyldighet – det vill säga hur 
utbildningsanordnare agerat när de får kännedom 
om att ett barn eller en elev upplevt trakasserier 
eller sexuella trakasserier. I de flesta fallen har 
DO även granskat om utbildningsanordnaren följt 
lagens bestämmelser om aktiva åtgärder i fråga om 
riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella 
trakasserier. I ett par fall kunde brister konstateras, 
så som att utbildningsanordnaren dröjt för länge 
med att inleda en utredning av de upplevda 
trakasserierna. Flera av utbildningsanordnarna 
hade även riktlinjer och rutiner som inte 
uppfyllde diskrimineringslagens krav.
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Tillsyn och processer
En av DO:s centrala uppgifter är att utöva 
tillsyn över diskrimineringslagen. DO har också 
möjlighet att företräda enskilda i domstol i 
mål som vi bedömer är principiellt viktiga:

Tillsynen syftar till att förhindra att diskriminerings-
lagen 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 2020 har DO initierat totalt 66 tillsyns-
ärenden och fattat beslut i (och avslutat) totalt 
183 tillsynsärenden (som gäller både allmän 
och särskild tillsyn).43 Det är en minskning 
jämfört med föregående år. Detta beror bland 
annat på att den allmänna uppföljande tillsynen 
av kommuners och regioners riktlinjer och 
rutiner avslutades under året. I arbetet med 
särskild tillsyn har DO under året slutfört flera 
omfattade och resurskrävande tillsynsinsatser.

43 Detta inkluderar tillsynsinsatser och ärenden som redovisats tidigare under avsnitten 
Inriktningsområde arbetsliv och DO:s arbete inom utbildningsområdet. 
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Tabell 8. Totalt inledda och avslutade allmänna och särskilda tillsynsärenden*

Tillsynsärenden - Inledda och avslutade 2020 2019 2018

Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv – allmän tillsyn 2 100 432 553 393 518

Arbetsliv – särskild tillsyn 26 34 56 52 51 63

Utbildning – allmän tillsyn  7 12   

Utbildning – särskild tillsyn 20 21 10 22 42 37

Andra samhällsområden – särskild tillsyn 22 23 20 18 23 32

Totalt 66** 183*** 530 645 509 650

*Tabellen anger det totala antalet tillsynsinsatser och inkluderar även ärenden som redovisas under arbetsliv och utbildning  
(se sidorna 15, 23 och 33).
**Fyra ärenden har tagits bort från totalen eftersom de inkluderas både i uppgiften för Arbetsliv – särskild tillsyn och för Utbildning  
– särskild tillsyn.
***Två ärenden har tagits bort från totalen eftersom de inkluderas både i uppgiften för Arbetsliv – särskild tillsyn och för Utbildning  
– särskild tillsyn.

Särskild tillsyn inom andra 
samhällsområden
Vi redovisar här ett urval av tillsynsärenden 
som aktualiserar olika diskrimineringsrättsliga 
frågor. En liknande redogörelse för vår tillsyn 
inom områdena arbetsliv och utbildning finns 
under respektive område. (För arbetsliv, läs mer 
i avsnitt ”Tillsyn av enskilda arbetsgivare”, sidan 
32, för utbildning, läs mer i avsnitt ”Tillsyn och 
processföring inom utbildningsområdet”, sidan 45.)

Försäkringskassans generella 
tillämpning av en sjukpenningregel
DO har granskat om Försäkringskassans 
generella tolkning och tillämpning av en 
sjukpenningregel är förenlig med förbudet mot 
diskriminering som har samband med kön.

Genom en anmälan har DO uppmärksammats 
på hur Försäkringskassan generellt tolkar och 
tillämpar en särskild sjukpenningregel. Det 
handlar om den lagregel som rör bedömningen 
av rätten till sjukpenning efter 180 dagar.44 
Regeln innebär förenklat att om en person som 

är sjukskriven bedöms kunna utföra något 
arbete på hela arbetsmarknaden, förlorar hen 
sin sjukpenning. Men det är möjligt att göra 
undantag om det finns särskilda skäl, vilket 
innebär att personen kan fortsatt få sjukpenning.

44 27 kapitlet 48 § i socialförsäkringsbalken.

Under DO:s utredning framkom att Försäkrings-
kassans bedömning av särskilda skäl inte påverkas 
av om den sjukpenningsökande uppger att hon 
på grund av sin graviditet inte kan genomgå 
vissa undersökningar eller behandlingar.

I beslutet hänvisar DO till att diskrimineringslagen 
bygger på EU-rätten som har företräde framför 
nationell lagstiftning och nationell rättspraxis, 
vilket betyder att svensk lagstiftning ska tolkas 
i enlighet med EU-rätten. Det innebär till 
exempel att principen om icke-diskriminering i 
EU-rätten står över socialförsäkringsbalken, dess 
förarbeten och rättspraxis. Försäkringskassan 
ska alltså tolka den aktuella sjukpenningregeln 
i ljuset av detta. Därför är DO:s bedömning att 
Försäkringskassan är skyldig att säkerställa 
att gravida kvinnor inte missgynnas av skäl 
som har samband med graviditeten.45

45 DO:s diarienummer TIL 2018/40.
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Tillsyn av tillgänglighet  
i kollektivtrafiken
DO har under året genomfört tillsyn som handlat 
om olika aspekter av diskrimineringsformen 
bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken.

I ett av dessa ärenden konstaterade DO att det 
utgjorde en överträdelse av förbudet mot 
diskriminering i form av bristande tillgänglighet när 
en busschaufför inte fällde ut en ramp så att en 
passagerare med elrullstol kunde komma av bussen.

Vid ett annat tillfälle hade samma passagerare 
nekats att stiga ombord på en buss, då 
busschauffören felaktigt trodde att det inte 
var tillåtet att ta med ett sådant batteri som 
elrullstolen hade. I detta fall bedömde DO dock 
att utredningen inte gav stöd för en överträdelse 
av förbudet mot direkt diskriminering. 46

46 DO:s diarienummer TIL 2019/167.

Kasinots klädkod förbjöd huvudduk
Vid en annan tillsyn granskade DO bland annat 
om en klädkod som förbjöd huvudbonader 
var förenlig med förbudet mot indirekt 
diskriminering som har samband med religion. 
Kasinot hade bland annat uppgett att klädkoden 
införts på grund av att kasinot enligt gällande 
regelverk måste kunna identifiera sina gäster 
under hela besöket. Men det fanns möjlighet att 
i vissa fall göra undantag från klädkoden. DO 
bedömde att klädkoden hade ett berättigat syfte 
och att kasinot vidtagit lämpliga och nödvändiga 
medel för att uppnå syftet. Klädkoden bedömdes 
därför inte strida mot diskrimineringsförbudet.47 

47 DO:s diarienummer TIL 2018/204.

Uppgifter om att H&M särbehandlar 
personer vid byte av varor
DO inledde i slutet av året en tillsyn av företaget 
H&M. Bakgrunden är bland annat medieuppgifter 
om att företaget särbehandlar personer med 
annan etnisk tillhörighet än svensk, bland 
annat genom att kräva kvitto vid byte av varor. 
Syftet med tillsynen är att klargöra om företaget 
har överträtt diskrimineringsförbudet.48

48 DO:s diarienummer TIL 2020/61.

Tabell 9. Balanser för tillsyn

Balanser för tillsyn 2020 2019 2018
Ingående balans 176 291 432*

Inledda 66 530 509

Avslutade 183 645 650

Utgående balans 59 176 291

*Ingående värde i tabellen har justerats ner med 
13 ärenden vilket förändrar ingående och utgående 
balanser jämfört med årsredovisningen 2019.
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Processföring
Under 2020 har DO ansökt om stämning i tre  
ärenden och beslutat att träda in som part i 
ytterligare fyra.49 Det har också meddelats tre 
domar i ärenden som DO har drivit. DO har 
dessutom genomfört en muntlig förhandling inför 
EU-domstolen.

49 Part är en person, fysisk eller juridisk, som är direkt berörd av en fråga som är, eller 
ska bli, föremål för rättegång i domstol. DO får i mål enligt diskrimineringslagen och 
föräldraledighetslagen föra talan som part för en enskild som medger det. När DO för 
sådan talan, får myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för den enskilde 
om han eller hon medger det.

Tabell 10. Processföring med mera*

2020 2019 2018
Domar 3 5 7

Stämningsansökan 3 5 4

Beslut att träda in som part 4 9 5

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

Hovrätten: Inte klarlagt att  
personal följde efter familj
Göta hovrätt ändrade en tidigare tingsrättsdom 
som handlade om en barnfamilj som hade 
upplevt sig diskriminerad i en leksaksbutik 
av skäl som hade samband med familjens 
etniska tillhörighet. Familjen upplevde att 
personalen hade punktmarkerat dem på ett 
kränkande sätt i en av bolagets leksaksbutiker. 
Men hovrätten konstaterade att ord stod mot 
ord och att bevisningen inte räckte för att sätta 
barnfamiljens version av händelseförloppet 
framför butikens version. Domstolen saknade 
också underlag för att uppträdandet från 
butikens personal hade samband med familjens 
etniska tillhörighet. Det innebär att det enligt 
hovrätten inte gick att bevisa att butiken hade 
diskriminerat familjen. Hovrätten ändrade därför 
tingsrättens dom och ogillade DO:s talan.50

50 DO:s diarienummer PRO 2018/1.

Generaladvokaten gick på DO:s  
linje i EU-domstolen
DO deltog i februari i en muntlig förhandling 
som hölls inför EU-domstolens stora avdelning 
i Luxemburg i målet mellan DO och Braathens 
Regional Aviation AB. Att målet ska avgöras i 
stor avdelning innebär att målet bedöms vara 
särskilt viktigt för rättstillämpningen i hela EU.

I maj lämnade generaladvokaten 
Saugmandsgaard Øe sitt förslag till avgörande 
som följde DO:s argumentation i målet. 
Generaladvokaten bedömde liksom DO att en 
person som anser sig utsatt för diskriminering 
måste kunna få den saken prövad när den som 
anklagas för diskriminering inte erkänner 
överträdelsen, men medger att betala det 
ersättningsbelopp som begärts. EU-domstolens 
dom väntas komma under år 2021.

Bakgrunden är ett mål från 2017 då DO väckte 
talan mot ett flygbolag i ett ärende som handlade 
om att en passagerare hade utsatts för en extra 
säkerhetskontroll i samband med en flygresa. DO 
gjorde gällande att flygbolagets beslut grundades 
på mannens utseende, och att det därför var fråga 
om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. Flygbolaget medgav att betala de 
10 000 kronor som DO hade begärt för mannens 
räkning, men var samtidigt tydligt med att man 
inte hade gjort sig skyldig till diskriminering. 
Domstolen meddelade trots det dom, eftersom 
bolaget gick med på att betala den begärda 
ersättningen. DO klagade på domen och målet 
nådde Högsta domstolen som beslutade att begära 
ett förhandsavgörande av EU-domstolen.
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DO bedömer att rätten att få en ifrågasatt 
rättighetskränkning konstaterad är 
grundläggande för ett effektivt rättsskydd och 
att frågeställningen i målet i EU-domstolen 
således har mycket stor betydelse för skyddet 
mot diskriminering i Sverige och EU.51

51 DO:s diarienummer ANM 2017/1260.

Nekad ersättning på grund av 
graviditet var diskriminering
DO lämnade in en stämningsansökan mot 
ett försäkringsbolag. Bolaget hade nekat en 
kvinna ersättning för en avbeställd resa efter 
sjukdomsbesvär som uppstått i samband med 
hennes graviditet. Det försäkringsvillkor som 
bolaget hade tillämpat i förhållande till kvinnan 
begränsar rätten till ersättning vid kostnader 
som uppstår till följd av sjukdomsbesvär 
som har samband med graviditet.

Enligt DO följer det av EU-rätten att försäkrings-
bolag inte får ha sådana villkor eftersom de direkt 
diskriminerar kvinnor. Därmed är DO:s 
bedömning att kvinnan diskriminerades när 
försäkringsbolaget tillämpade villkoret i 
förhållande till henne.

Allmänna reklamationsnämnden har också  
prövat frågan och kommit fram till att villkoret  
i fråga har samband med kön och utgör direkt 
diskriminering.52

52 DO:s diarienummer PRO 2020/2.
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Bedömning av DO:s tillsyn
DO har under året genom allmän tillsyn granskat 
såväl arbetsgivares som utbildningsanordnares 
arbete med aktiva åtgärder. Utöver att 
tillsynsinsatserna har inneburit kontroll av att 
tillsynsobjektens arbete med aktiva åtgärder utförs 
i enlighet med diskrimineringslagens krav är 
ambitionen att de även på ett mer allmänt plan ska 
fungera vägledande för de som har skyldigheter 
enligt lagen. DO:s syn på bestämmelserna och hur 
de ska tillämpas är något som efterfrågas, eftersom 
det är fråga om en lagstiftning som utformats 
som ett övergripande ramverk. De rättskällor 
som finns ger i dagsläget begränsad vägledning.

DO har i sin förhållandevis omfattande 
högskolegranskning uttalat sig i ett antal beslut 
om tolkningen av bestämmelserna om aktiva 
åtgärder i flera avgörande avseenden. Tillsynen 
har varit mycket resurskrävande både utifrån det 
omfattande material som har granskats och utifrån 
det oklara rättsläget. DO bedömer att den kunskap 
och de ställningstaganden som har genererats i den 
tillsynen kommer att ge gott stöd för myndighetens 
bedömningar i framtida tillsynsinsatser.

DO har också fortsatt arbetet med att utveckla 
den mer riktade och avancerade tillsynen inom 
ramen för den särskilda tillsyn som rör enskilda 
tillsynsobjekt. Sådan tillsyn 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.

Vissa av DO:s särskilda tillsynsinsatser är både 
omfattande och komplexa och därmed också 
resurskrävande. Under året har vi fattat flera 
sådana principiellt viktiga tillsynsbeslut som berör 
flera samhällsområden. Ett exempel är den mycket 
uppmärksammade tillsynen av Skurups kommun. 
Där uttalade DO att kommunfullmäktiges 
beslut att förbjuda vissa religiöst betingade 
klädesplagg i kommunens förskolor och skolor 
inte var förenligt med diskrimineringsförbudet 
för arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Två andra exempel är de beslut med koppling 
till uppgifter om diskriminering som har 
samband med etnisk tillhörighet och religion 
vid Karolinska universitetssjukhuset. I det ena 
beslutet gör DO sin tolkning av innebörden 
av utrednings- och åtgärdsskyldigheten på ett 
sätt som förhoppningsvis ska ge vägledning 
till många arbetsgivare som får kännedom om 
trakasserier. I det andra beslutet som är riktat 
mot Sveriges Läkarförbund klargör DO att det 
kan vara diskriminering om en facklig företrädare 
av skäl som har samband med en medlems 
etniska tillhörighet meddelar att man inte avser 
att göra något med en anmälan om trakasserier 
av hänsyn till relationen med arbetsgivaren.

I beslutet mot Svenska Fotbollförbundet gav 
DO sin syn på en svår diskrimineringsrättslig 
frågeställning som har engagerat många. DO 
klargjorde i beslutet att ojämlika löner inom 
landslagsfotbollen stred mot principen om lika 
lön för lika arbete, men ändå inte utgjorde en 
överträdelse av diskrimineringsförbudet eftersom 
marknaderna för landslagsfotboll på herr- 
respektive damsidan skilde sig på ett sådant sätt att 
spelarna inte befann sig i en jämförbar situation.

Vad gäller antalet inledda tillsynsärenden kan 
konstateras att DO har inlett tillsyn i färre 
ärenden än förra året. Samtidigt har DO avslutat 
flera omfattande tillsynsinsatser med gott 
resultat i form av vägledande beslut i frågor 
som kan antas beröra ett stort antal enskilda.
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Övergång från anmälan 
till tips och klagomål
Den 1 september ändrade DO begreppet 
anmälan till tips och klagomål. I samband med 
förändringen såg vi också över frågorna i våra 
anmälningsblanketter och omvandlade dem till 
ett digitalt formulär för tips och klagomål.

Målet med förändringen är att

• förtydliga att vi tar emot uppgifter från 
enskilda om diskriminering för att motverka 
diskriminering i samhället utan att det innebär 
att DO som regel upprättar ärenden som vi 
utreder på grundval av uppgifterna

• öka antalet uppgifter (tips och klagomål) som 
handlar om generella företeelser som riskerar 
att leda till diskriminering.

Fram till den 1 september 2020 använde DO 
begreppet anmälan avseende de uppgifter om 
diskriminering som enskilda lämnar in till 
DO. Under 2019–2020 gjorde vi en översyn 
av begreppet anmälan och de åtgärder som en 
anmälan till DO förväntades medföra. Översynen 
ledde fram till en förändring av begrepp och 
ett nytt digitalt formulär för att lämna tips eller 
klagomål. Begreppsändringen återspeglar också 
bättre det arbetssätt vi har haft sedan flera år.

Vi svarar på remisser
Att svara på remisser är en viktig del av vårt 
uppdrag. Remissvaren ger oss möjlighet att 
uppmärksamma diskrimineringsperspektivet 
och bidra med kunskap inom vårt expertområde 
inför beslut i de frågor som remisserna berör.

Under 2020 har vi besvarat 70 remisser vilket  
är en ökning jämfört med 2019 då vi lämnade 
58 remissvar.

Ett av våra vårt remissvar som vi särskilt vill 
lyfta är ”En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” 
(SOU 2020:28). I remissvaret framförde vi bland 
annat att utredningens förslag om en möjlighet 
att använda en särskild kvot vid beslut om elevers 
skolplacering i syfte att främja en allsidig social 
sammansättning framstod som problematisk 
ur ett diskrimineringsperspektiv. Förslaget kan 
leda till att skolhuvudmän utformar kriterier mot 
bakgrund av etniska överväganden eftersom det 
saknas lagfästa, väldefinierade och transparenta 
kriterier för hur platserna inom kvoten ska 
fördelas. Därför finns en högst reell risk för att 
användandet av en sådan kvot sker på ett sätt 
som står i strid med diskrimineringslagen.

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.

Regeringen tillsatte 2018 en särskild utredare 
som fick i uppdrag att analysera regelverket 
för konfessionella inslag i skolväsendet. I 
uppdraget ingick bland annat att undersöka om 
bestämmelserna i skollagen om konfessionella 
inslag i utbildningen behövde ändras. 
Utredningen slutredovisade sitt arbete i januari 
2020. En medarbetare vid DO medverkade 
under två år som expert i utredningen.

DO har också ingått i referensgruppen till 
”Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet”, 
”Jämlikhetskommissionen”. Kommissionen 
lämnade sitt betänkande i augusti 2020.
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En särskild utredare fick i april 2017 i uppdrag att 
se över socialtjänstlagen och vissa av social-
tjänstens uppgifter. I uppdraget ingick bland annat 
att föreslå åtgärder som kunde bidra till en 
förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och 
rättssäker socialtjänst. Utredningen, som fick 
namnet ”Framtidens socialtjänst”, presenterade  
i augusti 2020 sitt slutbetänkande: ”Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag”. En 
medarbetare vid DO medverkade från juli 2017  
som expert i utredningen.

Regeringen utsåg i augusti 2018 en särskild 
utredare för att se över

• vilka åtgärder som behövs för att säkerställa 
att bestämmelserna om aktiva åtgärder 
efterlevs

• tillsynsansvaret över diskrimineringslagen  
när det gäller skolan.53

53 Verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Sedan 2019 medverkar en av DO:s med arbetare som 
expert i utredningsarbetet. Ett del betänkande54 
om dessa frågor lämnades i december 2020.

I och med regeringens tilläggsdirektiv i oktober 
2020 utvidgades och förlängdes utrednings-
uppdraget. Tilläggsdirektivet innebär att utredaren 
också ska

• föreslå hur det nuvarande skyddet mot 
diskriminering i offentlig verksamhet kan 
ändras, så att det blir ett så heltäckande skydd 
mot diskriminering som möjligt

• ta ställning till om det behövs ytterligare 
åtgärder för att stärka skyddet mot 
diskriminering i de fall det inte finns en 
enskild skadelidande

• bedöma om det behövs ytterligare åtgärder för 
att skydda arbetstagare som diskrimineras, 
trakasseras och hotas av personer som inte är 
anställda på arbetsplatsen.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast 
den 1 oktober 2021.

Regeringen har under 2020 tillsatt en särskild 
utredare som ska föreslå hur ILO:s konvention om 
avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet55 
ska genomföras i svensk rätt. Syftet är alltså att 
utreda vad som krävs för att Sverige ska kunna 
ratificera konventionen. En av DO:s medarbetare 
medverkar som expert i utredningen. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

54 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade 
området (SOU 2020:79).

55 ILO:s konvention nummer 190.
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Vår kommunikation  
når allt fler
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att öka 
kännedomen om vilka rättigheter och skyldigheter 
som följer av diskrimineringslagen. Vi når allt fler 
genom våra sociala medier och allt fler söker sig 
fram till webbplatsen. För att alla ska kunna ta 
del av kommunikationen är det centralt att den är 
tillgänglig. Därför har vi också genomfört insatser 
för att förbättra vår informationstillgänglighet.

Tillgänglig information och 
kommunikation
Vår information och kommunikation ska så 
långt som möjligt vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning.56 Därför arbetar 
vi löpande med att upprätthålla och förbättra 
tillgängligheten. Under 2020 har alla på DO gått 
en intern utbildning om de riktlinjer, rutiner 
och instruktioner för informationstillgänglighet 
som DO har. Dessutom har vi genomfört 
olika utbildningar i att skriva klarspråk.

56 DO arbetar efter kraven i förordning om de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförande av funktionshinderspolitiken samt lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service.

Vår webbplats – en viktig 
kommunikationskanal
DO:s webbplats do.se är en viktig kanal för att 
förmedla information och ge stöd till webbplatsens 
målgrupper. Under året har vi infört ett 
webb formulär för tips och klagomål (se även avsnitt 
”Övergång från anmälan till tips och klagomål”, 
sidan 55). Vi har också lanserat en ny funktion 
så att besökare kan påtala eventuella brister i 
tillgängligheten som de upplever på do.se.57

57 Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska användarna ges en möjlighet 
att påtala brister i tillgänglighet som de upptäcker på en offentlig webbplats.

Besök till do.se under 2020
De besökare58 som kommer till webbplatsen 
via en sökmotor59 – så kallad organisk trafik 
– har ökat. Som figur 2 visar är ökningen 
särskilt tydlig under den senare hälften av 
året med undantag av december månad.

58 En besökare är en enskild användare.
59 Google och Bing är exempel på sökmotorer.

I jämförelse med 2019 har den organiska trafiken 
totalt för året ökat med nästan 95 400 besök.

Figur 2. Antal besök till do.se via organiska sökningar.
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Fler tar del av innehåll med kunskap 
om diskriminering
DO mäter webbplatsens resultat bland annat 
genom statistik för så kallade konverteringar, det 
vill säga antal besök som tar del av det innehåll60 
som syftar till att ge kunskap om diskriminering 
och antal besök som tar del av innehåll som syftar 
till att ge stöd i arbetet mot diskriminering.

60 Tagit del av innehåll (konverterat) innebär antingen att besökarna stannat minst 25 sekunder 
och skrollat minst 50 procent på en webbsida, laddat ner en rapport och stödmaterial, tittat 
på en film eller klickat sig vidare till någon av våra eutbildningar eller guider.

Antalet besök61 som tar del av innehållet på 
webbplatsen har också ökat under året. Totalt 
har över en tredjedel (35 procent) av alla besök 
på do.se tagit del av innehåll som syftar till att 
ge kunskap om diskriminering och innehåll som 
syftar till att ge stöd i arbetet mot diskriminering.

61 Ett besök är när en besökare (användare) gör ett besök på webbplatsen. En besökare kan 
göra flera besök.

I jämförelse med 2019 har antalet besök 
som tar del av innehållet totalt för året 
ökat med drygt 19 000 besök.

Informationssatsning om 
missgynnandeförbudet
Under 2020 har vi gjort informationssatsningar om 
missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. 
Det har handlat om riktade annonser i sociala 
medier till arbetsgivare och till föräldrar, 
mejlutskick till rekryteringsföretag och 
till några myndigheter. Målet var att öka 
kännedomen om missgynnandeförbudet samt 
att vägleda målgrupperna till do.se för mer 
information om vad som gäller och vilket ansvar 
arbetsgivare har. Sidorna ”Föräldralediga 
får inte missgynnas” och ”Om du blivit 
missgynnad” samt nyheten ”Agera snabbt om 
du blivit missgynnad vid föräldraledighet” 
har haft 10 700 unika sidvisningar62 2020.

62 En unik sidvisning är antalet gånger en sida visas under ett besök.

Figur 3. 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.*
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Stillbilder från några av de filmer som
DO har producerat 2020.

Filmer som bidrar till  
ökad kännedom
”DO förklarar” är en serie av filmer som förklarar 
olika områden i diskrimineringslagen på en  
grund läggande nivå. Syftet är att filmerna ska 
uppmärk samma målgruppen om lagen och bidra  
till ökad kunskap om diskriminering enligt 
diskriminerings lagen och missgynnande enligt 
föräldraledighetslagen. Sedan tidigare finns sju 
filmer i serien och under 2020 har serien utökats 
med ytterligare en film om repressalier på 
arbetsplatsen.

Andra filmer som vi producerat 2020 är:

• Dramatiserad film om repressalier. Filmens  
syfte är att fungera som en ögonöppnare för 
arbetsgivare och få dem till att reflektera över 
sitt ansvar och agera utifrån det.

• Animerad film om vad diskriminering är  
på en mycket grundläggande nivå. Filmen är 
fram tagen för skolpersonal för att ha som 
diskussions under lag med yngre elever i 
grundskolan.

• Filmen ”Hbtq-ungdomars upplevelser i skolan”. 
Berättelserna i filmen är hämtade från verklig-
heten. Den är tänkt att fungera som diskussions-
underlag för skolpersonal i deras förebyggande 
arbete mot diskriminering i skolan.
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Information på teckenspråk

Under året har vi producerat och lanserat två 
filmer med information på teckenspråk. En av 
dem informerar om DO:s sätt att ta emot tips 
och klagomål (se även avsnitt ”Övergång från 
anmälan till tips och klagomål”, sidan 55).

Dessutom har DO förklarar-filmen om 
repressalier, den dramatiserade filmen om 
repressalier, den animerade filmen om vad 
diskriminering är samt filmen om hbtq-ungdomars 
upplevelser i skolan tolkats till teckenspråk och 
finns på DO:s Youtube-kanal för teckenspråk.

DO:s huvudkanal på Youtube
Vi kan se att det finns ett ökat intresse 
för DO:s filmer på Youtube, bland annat 
genom att våra filmer under 2020 har

• exponerats63 drygt 1 345 000 gånger för 
användare på Youtube vilket är en ökning med 
över 68 procent jämfört med 2019 

• visats64 drygt 133 000 gånger vilket innebär en 
ökning med 32 procent jämfört med 2019.

63 Hur många gånger DO:s videominiatyrer har visats för tittarna.
64 Antal gånger som besökarna väljer att titta på filmerna.

Tabell 11. Filmvisningar på DO:s huvudkanal 
på Youtube

Visningar 2020 2019* 2018*
Antal visningar 133 328 101 255 40 066

Antal timmar filmerna har 
visats 3 337 2 490 972

*Uppgifterna är korrigerade jämfört med de som angavs i 
årsredovisningen för 2019.

Youtube-kanal DO teckenspråk
DO:s Youtube-kanal med filmer på teckenspråk 
har funnits i två år. Under 2020 har teckenspråks-
filmerna exponerats 109 000 gånger för användare 
på Youtube. Det är en ökning med 55 procent 
jämfört med föregående år. Antal gånger som 
besökarna har valt att titta på filmerna i den 
här kanalen har varit 4 400 gånger vilket är en 
ökning med 20 procent jämfört med 2019.

Sociala medier
Under 2020 har vi fortsatt att vara aktiva på 
Facebook, Linkedin och Twitter. En stor skillnad 
mot föregående år är att vi nu får störst organisk 
spridning65 av vårt innehåll på Linkedin. Tidigare 
har vi alltid fått flest antal organiska visningar  
på Facebook.

65 Organisk spridning innebär att ett inlägg sprids utan marknadsföring.

Vi använder oss av både organiska och 
sponsrade inlägg66. Våra sponsrade inlägg har 
visats över 2,8 miljoner gånger under 2020.

66 Spridningen är ett mått på hur bra ett inlägg sprids på egen hand via våra följare.  
Sponsrade inlägg är som annonser. Vi betalar för att få visningar.

Tabell 12. Antal följare i sociala medier

Kanal 2020 2019 2018
Facebook 9 436 8 867 7 635

Linkedin 6 691 3 580 1 630

Twitter 1 103 1 022 973

Facebook
Under 2020 fick vi över 1,4 miljoner 
visningar av våra sponsrade inlägg.67 Antalet 
följare ökade med ungefär 570 följare. Det 
innebär att tillväxten på Facebook har 
avstannat något jämfört med tidigare år.

67 Denna siffra inkluderar även Instagram.

Vårt mest spridda organiska inlägg handlade 
om att alla elever har rätt till en trygg skolmiljö. 
Inlägget visades över 10 300 gånger.
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Det sponsrade inlägg som fick flest visningar 
handlade också om att alla elever har rätt till  
en trygg skolmiljö. Inlägget fick nästan 
464 000 visningar.

Linkedin
Antalet följare ökade från cirka 3 600 till 
omkring 6 700. Vi har fått nästan 800 000 
visningar på våra sponsrade inlägg.

Det inlägg som fick störst organisk spridning 
handlade om att Lars Arrhenius utsågs till ny 
diskrimineringsombudsman. Inlägget fick över 
9 100 visningar och nästan 200 gillamarkeringar.

Det sponsrade inlägg som fick flest visningar 
marknadsförde guiden till aktiva åtgärder och fick 
172 000 visningar.

Twitter
Följarantalet ökade med 81 följare och vid slutet 
av året hade vi drygt 1 100 följare. Våra sponsrade 
tweets visades totalt drygt 550 000 gånger.

Vårt mest spridda organiska inlägg handlade om 
att alla har rätt känna sig trygga och respekterade 
på sin arbetsplats och länkade till guiden till aktiva 
åtgärder.

Det sponsrade inlägg som fått störst spridning 
handlade om alla elevers rätt att känna sig trygga  
i skolan.

Press och media
Covid-19-pandemin har haft en oerhört stor 
påverkan på medierapporteringen om DO under 
2020. I samband med att krisen briserade sjönk 
intresset kraftigt för att rapportera om DO och 
DO:s frågor. I juni var antalet publicerade artiklar 
i media under hela månaden 18 stycken, totalt 
under året landade antalet på 878 stycken (i 
jämförelse med cirka 1 600 under 2019). DO har 
under året skickat 15 egna pressmeddelanden vilket 
är mer än dubbelt så många som under 2019.

Tabell 13. Pressaktiviteter

Pressaktiviteter 2020 2019 2018
Skickade pressmeddelanden 15 6 9

Samtal från journalister 242 290 300

Publicerade artiklar om DO 
i media 878 1 600 1 900

Andel positiv eller neutral 
rapportering 94% 94% 92%

Frågor som fått uppmärksamhet 
Bland de händelser som har fått uppmärksamhet 
under året kan nämnas tillsynsbeslutet mot 
Svenska Fotbollförbundet. Men även tillsynen mot 
Skurups kommun för beslutet att införa en 
klädpolicy som i praktiken innebar ett förbud att 
bära slöja i kommunens grundskolor och förskolor 
blev uppmärksammat, både när tillsynen inleddes 
och när beslutet meddelades. Likaså blev nyheten 
att DO inleder tillsyn mot H&M mycket uppmärk-
sammat, såväl nationellt som internationellt.

Den enskilda nyhet som har fått störst 
uppmärk  samhet under året är kopplad till covid-19-
pandemin och rör en anmälan från en förälder som 
upplevde att hennes son blev kallad ”virus” med 
anledning av hans uppfattade etniska tillhörighet.

Andra frågor som har gett medial uppmärksamhet är

• tillsynsbeslutet mot Karolinska 
universitetssjukhuset som rörde trakasserier 
som hade samband med etnisk tillhörighet 

• beslutet att stämma Försäkringskassan för 
missgynnande enligt föräldraledighetslagen 
samt domen i samma mål

• de rapporter DO publicerade under året

• att Lars Arrhenius tillträdde som ny 
ombudsman.
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DO:s upplysning  
ska vägleda
Syftet med DO:s upplysningstjänst är att ge 
vägledning till myndighetens målgrupper – 
enskilda individer, arbetsgivare, myndigheter och 
organisationer. Vägledningen sker muntligen via 
telefonsamtal samt skriftligen via e-post och brev.

Statistik över muntlig  
och skriftlig vägledning

Upplysning via telefon
DO:s upplysningstjänst har besvarat nästan 511 
telefonsamtal under 202068.

68 Enligt uppgift från vår telefonitjänst. Det är dock inte alla samtal till upplysningstjänsten 
som har klassificerats i telefonloggen.

Den muntliga upplysningstjänsten har varit 
stängd sedan den 14 april. Det beror på att de 
flesta medarbetare arbetat hemifrån på grund 
av covid-19-pandemin, och det har medfört 
praktiska svårigheter med att upprätthålla 
telefonupplysningen på ett ändamålsenligt sätt. 
Antalet besvarade frågor har minskat jämfört med 
tidigare år och det beror sannolikt på att tjänsten 
varit stängd en stor del av året. För de personer 
som av tillgänglighetsskäl inte hade möjlighet 
att kontakta myndigheten på annat sätt har det 
fortfarande funnits möjlighet till telefonkontakt.

Liksom tidigare år har de flesta frågor handlat om 
arbetslivet. Vidare har samtalen huvudsakligen 
rört diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Men 
i övrigt har frågor till upplysningstjänsten en stor 
bredd och berör hela DO:s verksamhetsområde.

Tabell 14. Muntlig vägledning 

Muntlig vägledning 2020 2019 2018

Totalt 511 2 403 2 994

Upplysning via e-post och brev
Under 2020 har drygt 2 064 frågor besvarats 
i den skriftliga upplysningstjänsten. Antalet 
besvarade skriftliga frågor har ökat i jämförelse 
med 2019, troligen på grund av att den muntliga 
upplysningen varit stängd en stor del av året. 
Även i den skriftliga vägledningen har frågorna 
huvudsakligen handlat om arbetslivsområdet. 
Frågor om diskriminering som har samband med 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 
har varit vanligast, följt av kön.

Under 2020 besvarades 96 procent av frågorna 
inom tio dagar, vilket är oförändrat från  
föregående år.

Tabell 15. Skriftlig vägledning 

Skriftlig vägledning 2020 2019 2018

Totalt 2 064 1 572 1 541
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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.

Antalet internationella evenemang har trots covid-
19-pandemin inte skilt sig mycket från andra år. 
Sedan våren har samtliga möten och andra 
evenemang i de olika nätverkens och organisa-
tionernas regi genomförts digitalt. Det årliga 
nordiska ombudsmannamötet, som 2020 skulle ha 
arrangerats av Island, sköts dock upp till 2021.

DO har under året aktivt deltagit i Equinets arbete 
för att ta fram standarder för likabehandlingsorgan 
och också i uppföljningen av EU-kommissionens 
rekommendationer för sådana organ. Vi har också 
regelbundet deltagit i Equinets arbetsgrupper 
och bidragit med underlag till dokument som 
grupperna tagit fram och publicerat. Bland de frågor 
som behandlats kan nämnas artificiell intelligens 
och diskriminering samt diskriminering av 
transpersoner och personer med intersexvariation.

I oktober medverkade DO vid ett rundabordssamtal 
om diskrimineringslagstiftningens framtid i 
Europa som Equinet arrangerade. Huvudsyftet 
var att diskutera EU:s rättsliga ramverk 
för jämlikhet och dess genomförande.

DO har besvarat enkäter, bland annat när det 
gällde en komparativ studie av bestämmelser för 
att tillsätta chefer för likabehandlingsorgan.

Övriga internationella 
aktiviteter
Den 18 november deltog DO i ett högnivåmöte vid 
”European Inclusion Summit” tillsammans med 
europeiska civilsamhällesorganisationer, 
myndigheter och ombudsmannainstitutioner. 
Mötet arrangerades av EU-ordförandelandet 
Tyskland, och DO företräddes av tillförordnade 
ombudsmannen. Vid mötet antogs en deklaration69 
om att tillsammans verka för ett inkluderande 
Europa.

69 Declaration by the EU Member States‘ representatives of the interests of persons with 
disabilities, Building an inclusive Europe together.

DO har under året besvarat en enkät från FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter 
(OHCHR) om nationella MR-institutioners 
interaktion med FN-organ.

DO har också lämnat ett skriftligt bidrag till 
artikeln ”Strategic litigation: equality bodies’ 
strategic use of powers to enforce discrimination 
law”, publicerad i tidskriften European Equality 
Law Review.70

70 European Equality Law Review 2020/1, artikeln publicerad av biträdande professor  
E. Lantschner, universitetet i Graz, Österrike. 

Bedömning
DO har genom det internationella 
arbetet bidragit till utvecklingen inom 
diskrimineringsområdet, främst genom 
samarbetet inom Equinet. Där har en nära 
kontakt med EU-kommissionen och med 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter 
(FRA) utvecklats. Genom att skapa 
förutsättningar för kunskapsinhämtning och 
erfarenhetsutbyte, har vårt internationella 
arbete också bidragit till DO:s förmåga att 
fullgöra sitt uppdrag på nationell nivå.
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Utveckling av kunskap 
om artificiell intelligens 
och diskriminering
Under 2018–2020 genomförde DO projektet 
”Utveckling av kunskap om automatiserad 
databehandling med algoritmer och stordata och 
diskriminering eller risker för diskriminering”. 
Projektets syfte var att

• utveckla kunskap om hur automatiserad 
databehandling med algoritmer och stordata 
används och utvecklas inom de samhälls-
områden som täcks av diskrimineringslagen 

• utreda sambandet mellan användandet av 
automatiserad databehandling med algoritmer 
samt stordata och diskriminering eller risker 
för diskriminering 

• bidra till att påverka utvecklingen av 
användande av automatiserad databehandling 
med algoritmer och stordata på sådant sätt att 
dessa praktiker inte leder till diskriminering 
eller risker för diskriminering.

Inom projektet har vårt arbete bland annat 
fokuserat på områdena rekrytering och 
kreditgivning.

Resultaten från projektet presenterades vid 
ett internt seminarium i början av året71. Vid 
seminariet medverkade en representant från 
The Danish Institute for Human Rights som 
presenterade deras pågående projekt om 
algoritmisk profilering och icke-diskriminering.

71 Projektets resultat redovisades i DO:s årsredovisning för budgetåret 2019.

Projektet har också presenterats för Arbets-
marknadsdepartementet, myndigheter 
och aktörer från civila samhället.

Mot bakgrund av de lärdomar vi dragit i projektet72 
och den fortsatt snabbväxande tillämpningen  
av artificiell intelligens och automatiserat 
beslutsfattande inom allt fler av områden  

i samhällslivet som omfattas av diskriminerings-
lagen kan vi konstatera att DO, i likhet med andra 
aktörer, behöver en beredskap för att bevaka och 
hantera en utveckling som skulle kunna leda till 
diskriminering eller risker för diskriminering.

72 Se även DO:s årsredovisning 2019, sidan 68.

Statistik över 
anmälningar
DO har tagit fram rapporten ”Diskriminering 
2015–2019: Statistik över anmälningar som 
inkommit till DO”. Den innehåller statistik 
över de anmälningar som inkommit till DO 
under perioden 2015–2019, med särskilt fokus 
på de anmälningar som inkom 2019. Utöver 
anmälningar om diskriminering innehåller 
rapporten också statistik över anmälningar 
om repressalier samt anmälningar om 
missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Syftet med rapporten är att

• öka kunskapen om de anmälningar om 
diskriminering, anmälningar om repressalier 
och anmälningar om missgynnande enligt 
föräldraledighetslagen som inkommit till DO

• visa på förändringar över tid avseende de 
anmälningar som inkommit till DO.

I rapporten framkommer bland annat att 
anmälningarna om diskriminering oftast handlar 
om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Rapporten visar att antalet anmälningar som 
inkommer till DO har ökat de senaste fem 
åren. Den data vi får genom anmälningar, 
tips och klagomål kan dock aldrig ge hela 
bilden av diskriminering i samhället.
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Regeringsuppdrag och 
återrapporteringskrav

Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet  
eller könsuttryck
Enligt regleringsbrevet för 2020 har DO ett 
återrapporteringskrav att, inom ramen för 
uppdraget att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck, redovisa de insatser som 
myndigheten genomfört tillsammans med en 
bedömning av uppnådda resultat. Här följer vår 
redovisning enligt detta återrapporteringskrav.

Ett integrerat perspektiv  
i verksamheten
De insatser som regleringsbrevet ställer krav på 
att återrapportera sammanfaller med insatser 
inom DO:s kärnuppdrag. I kärnuppdraget ingår 
att verka för att diskriminering som har samband 
med sexuell läggning samt könsidentitet eller 
könsuttryck inte förekommer i samhället. 

Här följer exempel från årets arbete inom våra 
inriktningsområden. Inom dem har vi både tagit 
fram och spridit kunskap och stöd till målgrupper 
som är centrala i arbetet för att förebygga och 
motverka diskriminering som har samband med de 
sju diskrimineringsgrunderna, bland dem sexuell 
läggning samt könsidentitet eller könsuttryck. 
Andra exempel är från utbildningsområdet.

• Vi har tagit fram två rapporter med 
fördjupande analyser av DO:s allmänna tillsyn: 

– ”Vilja, förstå och kunna – en analys av 
kommuners riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier”

– ”Bygg, förebygg och prioritera – en analys 
av bygg- och anläggningsbranschens 
riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier”. (Läs mer i avsnitt ”Utveckla 
kunskap om aktiva åtgärder i arbetslivet”, 
sidan 26, samt i avsnitt ”Bygg, förebygg och 
prioritera”, sidan 31.)

• Vi har vidareutvecklat ”Din guide till aktiva 
åtgärder i arbetslivet”, stödet för arbetsgivare 
samt arbetat fram och lanserat ett stöd för 
hyresvärdar ”Din guide mot diskriminering 
vid uthyrning av bostad”. (Läs mer i avsnitt 
”Digital guide till aktiva åtgärder”, sidan 24, 
samt i avsnitt ”En digital guide för 
hyresvärdar”, sidan 38.)

• Vi har genomfört olika informationskampanjer 
för att öka kännedomen om både guiden för 
arbetsgivare och guiden för hyresvärdar.  
(Läs mer i avsnitt ”Digital guide till aktiva 
åtgärder”, sidan 24, samt i avsnitt ”En digital 
guide för hyresvärdar”, sidan 38.)

• Vi har genomfört informationskampanjer i 
digitala medier, dels riktade mot elever för att 
bland annat uppmärksamma dem på sina 
rättigheter, dels mot lärare, rektorer och 
utbildningsanordnare för att öka deras 
kännedom om skolans ansvar att arbeta med 
aktiva åtgärder. (Läs mer i avsnitt 
”Skollagsreglerad verksamhet”, sidan 45.)

• Vi har fortsatt den allmänna tillsynen av 
högskolors arbete med aktiva åtgärder.  
(Läs mer i avsnitt ”Tillsyn av högskolors arbete 
med aktiva åtgärder”, sidan 46.)
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Kunskapsutbyte inom civila samhället 
RFSL har deltagit i vårt arbete under 2019–2020 
som rört hur civila samhällets organisationer 
kan påverka arbetsgivares arbete med aktiva 
åtgärder. Vi arrangerade forummöten för att 
organisationerna skulle kunna utbyta kunskap med 
varandra. I november publicerade vi redovisningen 
”Aktiva åtgärder som verktyg för det civila 
samhället” som bland annat redogör för RFSL:s 
arbete med hbtq-certifiering för att motverka 
diskriminering av hbtq-personer i arbetslivet.  
(Läs mer i avsnitt ”Stärka civila samhällets 
kapacitet i arbetet med aktiva åtgärder”, sidan 27.)

Dialog med hbtq-organisationer
I nätverket med hbtq73-strategiska myndigheter 
har vi en gemensam återkommande dialog med 
hbtq-organisationer. DO har också haft enskilda 
kontakter med olika hbtq-organisationer i 
samband med att vi planerade en kommande 
skolkonferens. (Läs mer i avsnitt ”Samverkan 
med strategiska myndigheter”, nedan.)

73 Här redovisar DO insatser enligt återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2020 som 
utgår från begreppet hbtq. Från och med 2021 kommer DO övergå till begreppet hbtqi.

Kunskapsutbyte med Statistiska 
centralbyrån
Vi har fortsatt och under året avslutat vår dialog 
med Statistiska centralbyrån i deras regerings-
uppdrag att ta fram stödmaterial för hur offentliga 
aktörer kan inkludera binära och icke-binära 
transpersoner i enkäter och undersökningar.

Intern utbildning
Under året hölls i samband med en verksamhets-
förändring på myndigheten en utbildning för nya 
chefer om vårt arbete med regeringens hbtq-strategi.

Internationella seminarier  
gav kunskap
Inom ramen för våra internationella nätverk har vi 
deltagit i seminarier som bidragit till att utöka vår 
kunskap om rättigheter för, och diskriminering av, 
transpersoner och personer med intersexvariation.

DO deltog bland annat i ett webbseminarium,  
som arrangerades av den tyska federala anti -
diskrimineringsmyndigheten74, om nya perspektiv 
på ett arbetsliv bortom könsgränserna75. 
Seminariet tog både upp upplevelser av 
diskriminering och hur arbetsgivare konkret  
kan förebygga diskriminering av transpersoner  
och personer med intersexvariation.

74 Antidiskrimininierungsstelle des Bundes.
75 Männlich, weiblich, divers – Neue Perspektiven geschlechtlicher Vielfalt in der Arbeitswelt.

”Trans & Intersex Rights” var titeln på  
ytterligare ett webbseminarium som DO deltog i. 
Webbseminariet, som arrangerades av samarbets-
organisationen Equinet76, syftade till att bygga 
broar mellan europeiska antidiskriminering s-
myndigheter och civilsamhällesorganisationer som 
företräder transpersoner och personer med 
intersexvariation.

76 Equinet (The European Network of Equality Bodies) är samarbetsorganisationen för 49 
jämlikhetsorgan i 37 europeiska länder, som på olika sätt arbetar mot diskriminering och 
för lika rättigheter och möjligheter.

Samverkan med strategiska 
myndigheter
Nätverket för de myndigheter som regeringen 
utsett till så kallade strategiska myndigheter77 har 
genomfört fyra möten. I två av mötena deltog även 
hbtq-organisationer från civila samhället. Syftet 
var att ömsesidigt utbyta information och kunskap 
samt att identifiera möjligheter till gemensam 
kunskapsspridning och andra främjande insatser.

77 Regeringen har utsett åtta myndigheter till strategiska myndigheter i sin strategi för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Utöver 
DO är det Kulturrådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms 
och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket.
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Som en gemensam, främjande insats kommer DO 
tillsammans med Skolverket och Myndigheten för 
civilsamhällesfrågor (MUCF) att arrangera den 
digitala konferensen ”Så leder du hbtq-arbetet 
i förskola och skola”. Målgrupp är rektorer, 
skolchefer och huvudmän runt om i landet. Syftet 
är att stärka arbetet med aktiva åtgärder med 
fokus på sexuell läggning samt könsidentitet 
och könsuttryck från förskolan till och med 
gymnasieskolan. Planeringsarbetet, i vilket vi 
också haft kontakt med olika hbtq-organisationer, 
har pågått stora delar av året inför att 
konferensen genomförs i januari 2021.

Inför konferensen har DO också producerat en kort 
informationsfilm ”Hbtq-ungdomars upplevelser 
i skolan” med berättelser från verkligheten.

Enskilt och gemensamt har myndigheterna inom 
nätverket följt utvecklingen internationellt när det 
gäller hbtqi-personers rättigheter78, särskilt inom 
Norden och EU. På nätverksmötena har nyutkomna 
undersökningar och rapporter presenterats 
och diskuterats, från till exempel EU-organ 
och europeiska civilsamhällesorganisationer79. 
Nordiska ministerrådet informerade vid ett 
möte om det nya politiska samarbete som 
inletts i början av året för att stärka LGBTI-
personers80 rättigheter. Att följa utvecklingen på 
internationell nivå kan ge oss nya möjligheter 
när vi ska forma vårt fortsatta arbete.

78 I internationella sammanhang används begreppet hbtqi. Detta tydliggör att arbetet för 
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
omfattar personer med intersexvariation.

79 ILGA Europe Rainbow Map, Trans Rights Europe & Central Asia Index 2020 – TGEU:s 
kartläggning av transpersoners livsvillkor i EU:s medlemsstater och i fem asiatiska länder,  
A long way to go for LGBTI equality (FRA 2020).

80 LGBTI står för ”Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex”.

Vid mötena under året utbytte vi även 
information och kunskap om hur covid-19-
pandemin påverkar hbtq-personers livsvillkor 
och vilka särskilda åtgärder som gjorts för att 
underlätta situationen under pandemin.

Bedömning
Genom att sprida kunskaperna från de 
fördjupade analyserna av DO:s allmänna 
tillsynsarbete har vi ökat medvetenheten 
om vikten av att arbetsgivare har riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier 
som har samband med sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck i arbetslivet.

Med våra riktade informationskampanjer 
inom skolområdet har vi ökat 
medvetenheten hos skolpersonal och 
utbildningsanordnare om betydelsen 
av att arbeta med aktiva åtgärder.

Vi har under året också utvecklat våra 
kunskaper om vilka strukturer som 
påverkar livsvillkoren för personer 
med intersexvariation. Det ger oss goda 
förutsättningar för att kunna inkludera 
detta perspektiv i vårt kommande arbete.

Jämställdhetsintegrering
Enligt regleringsbrevet ska DO också redovisa 
resultat av de åtgärder avseende jämställdhets-
integrering som vidtagits för att myndighetens 
verksamhet ska bidra till att uppnå målen för 
jämställdhetspolitiken. DO 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, 
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etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.

DO:s uppdrag innebär att myndigheten redan 
bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska 
målen inom ramen för kärnuppdraget, genom 
arbetet med att motverka diskriminering i 
samhället – såväl förekomsten av diskriminering 
som risker för diskriminering. DO tar sig därför 
också an återrapporteringskravet med en bredare 
ansats, så kallad antidiskrimineringsintegrering 
som återspeglas i denna årsredovisning i sin 
helhet. Några utdrag med bäring på de 
jämställdhets politiska målen är exempelvis:

• DO:s fördjupade analys av den tillsyn av  
bygg- och anläggningsbranschen som DO 
genomförde 2018–2019. (Läs mer i avsnitt 
”Bygg, förebygg och prioritera” sidan 31.)

• Tillsyn av högskolors arbete med aktiva 
åtgärder utifrån rollen som utbildnings-
anordnare. (Läs mer i avsnitt ”Tillsyn och 
processföring inom utbildningsområdet”, 
sidan 45.)

• Stämning mot ett försäkringbolag som  
nekade en kvinna ersättning i samband med 
avbeställd resa i samband med graviditet.  
(Läs mer i avsnitt ”Nekad ersättning på grund 
av graviditet var diskriminering”, sidan 52.)

Uppdrag till statliga 
myndigheter om att erbjuda 
praktikplatser 
I regeringsuppdragen att ta emot nyanlända  
eller personer med funktionsnedsättning för 
praktik i staten81 ska DO, precis som andra 
myndigheter, ställa praktikplatser till förfogande  
åt Arbets förmedlingen (AF). I uppdragen avseende 
praktikanter utgår vi från verksamhetens behov 
och möjligheter att ta emot praktikanter.  

81 DO:s diarienummer LED 2016/61.

Vi särskiljer inte dessa två uppdrag i vår interna 
hantering. Vi har på grund av verksamhets-
förändringar inte haft möjlighet att ställa 
praktikplatser till AF:s förfogande under 2020.

Uppdrag till DO om särskilda 
informationsinsatser
I juli 2019 gav regeringen DO ett uppdrag 
om att vidta informationsinsatser för att höja 
kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande 
särbehandling, däribland arbetet mot sexuella 
trakasserier. Uppdraget handlade dels om att 
tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla 
den digitala plattform om sexuella trakasserier 
som togs fram i ett tidigare regeringsuppdrag, 
dels om att genomföra kunskapshöjande 
informationsinsatser till arbetsgivare om 
sexuella trakasserier och aktiva åtgärder. DO 
slutredovisade uppdraget den 30 mars 2020.82

82 DO:s diarienummer LED 2019/331 handling 17.
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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:s bedömning är att vi vid årets rekryteringar  
i stort kunnat rekrytera nya medarbetare i den 
utsträckning som vi önskat för att säkerställa 
DO:s kompetensförsörjning utifrån verksamhetens 
behov och myndighetens uppdrag.

Personalomsättningen har  
minskat något
Personalomsättningen 2020 var 14 procent och 
har minskat med 2 procent jämfört med 2019.

Totalt har 15 personer83 påbörjat nya anställningar 
vid DO under året. Två av dem anställdes till 
nyinrättade befattningar på myndigheten, 
varav en var en chefsbefattning. I slutet av året 
tillträdde en ny diskrimineringsombudsman.

83 Bland de 15 personerna ingår också två redan anställda medarbetare som rekryterades till 
för dem nya befattningar.

Totalt har 17 anställda slutat sin anställning under 
året. Av dem hade tre medarbetare tidsbegränsade 
anställningar eller vikariat som upphörde, och 
tre medarbetare gick i pension under året. Även 
den tidigare diskrimineringsombudsmannens 
tidsbegränsade uppdrag avslutades under 2020.

Antalet anställda
Vid årets slut hade DO 104 anställda, vilket är 
en minskning med två medarbetare jämfört 
med föregående år. Av de anställda är 77 procent 
kvinnor, vilket innebär att andelen kvinnor har 
minskat med 3 procent jämfört med 2019.
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Tabell 16. Tabellen beskriver personalomsättningen under året84

84 I personalomsättningen har vi inkluderat den interna rörligheten till nya  
anställningar/befattningar.

Personalomsättning* 2020 2019 2018
Total rörlighet (%) 14 16 12

Antal som avslutat sin anställning 17 19 14

Antal som börjat sin anställning 15 20 25

Antal identiska individer/befattningar** 79 78 74

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

Tabell 17. Antal anställda och medelantal anställda*

Anställda 2020 2019 2018

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 80 83 85 84 84 78

Män 24 23 21 20 21 20

Totalt 104 106 106 104 105 98

*Tjänstlediga och föräldralediga ingår i statistiken. Även ombudsmannen är inkluderad i denna.

Medarbetare på DO träffas digitalt.
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Vi utvecklar våra medarbetare
Den pågående pandemin har delvis påverkat vår 
möjlighet att genomföra kompetensutveckling. 
Aktiviteter har fått ställas in, som till exempel de 
årliga personaldagarna då vi både brukar dela 
kunskap internt och bjuda in externa föreläsare. 
Men många kompetensutvecklande insatser 
har kunnat realiseras, de flesta digitalt. Bland 
annat ställde vi om vår introduktionsutbildning 
och genomförde den digitalt.

Vi har genomfört olika insatser, både interna 
seminarier och externa utbildningar. Det har 
handlat om gemensam kompetensutveckling för 
samtliga eller grupper av medarbetare, men också 
om individuell kompetensutveckling – allt utifrån 
verksamhetens behov. Vi höll interna seminarier 
för alla medarbetare om

• informationstillgänglighet (läs mer i avsnitt 
”Tillgänglig information och kommunikation”, 
sidan 57).

• artificiell intelligens och diskriminering eller 
risker för diskriminering (läs mer i avsnitt 
”Utveckling av kunskap om artificiell 
intelligens och diskriminering”, sidan 65).

• Ett axplock av ämnen som togs upp i 
kompetensutvecklande insatser för olika 
yrkeskategorier eller enheter var

• EU-rättens företräde

• utredning och utvärdering i praktiken

• effektiva team

• beteendeinsikter och nudging.

Medarbetare har också deltagit i kurser och 
seminarier som anordnats av ERA (Academy 
of European Law). De har bland annat handlat 
om EU:s antidiskrimineringslagstiftning och 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På grund av pandemin tog vi fram utbildnings-
filmer om vårt nya personaladministrativa system 

istället för att genomföra utbildningar på kontoret. 
Ett trettiotal korta instruktionsfilmer på intranätet 
är nu ett uppskattat komplement till handböcker 
om systemet.

Öka kännedomen om  
DO som arbetsgivare
För att ge en bild av DO som arbetsgivare har vi 
tagit fram en kort presentationsfilm. Syftet med 
filmen är att en arbetssökande ska uppfatta DO 
som en intressant arbetsgivare med ett viktigt 
uppdrag och där man som medarbetare har 
möjlighet att göra skillnad i samhället. Vi vill 
också förmedla en bild av DO som en trevlig och 
professionell arbetsplats. Filmen har publicerats 
på do.se samt på vår karriärsida85 på Linkedin.

85 DO avslutade sin karriärssida i oktober 2020.

Vårt arbete med aktiva 
åtgärder

Det fortlöpande arbetet med 
aktiva åtgärder 
Under 2020 har vi bedrivit ett fortlöpande 
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.

Vi har arbetat inom följande fem områden:86

86 3 kapitlet 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.
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Analysera
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Inom respektive område har vi arbetat i fyra steg:87

87 3 kapitlet diskrimineringslagen (2008:567).

• undersöka

• analysera

• åtgärda

• följa upp och utvärdera.

Vi har även arbetat med de särskilda uppgifter 
som krävs enligt diskrimineringslagen.

Här beskrivs exempel på några resultat 
från årets arbete med aktiva åtgärder.

Vidareutvecklat våra 
undersökningsmetoder
Under året har vi vidareutvecklat metoderna 
för att undersöka risker i vår verksamhet som 
skulle kunna leda till diskriminering eller andra 
hinder för lika rättigheter och möjligheter utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Från och med 2020 
ska varje chef i det årliga medarbetarsamtalet 

fråga om medarbetaren har identifierat risker 
för diskriminering eller andra hinder för lika 
rättigheter och möjligheter inom verksamheten. 
Vi har också både undersökt, och beslutat att 
årligen undersöka, om cheferna identifierat 
sådana risker eller hinder. Under 2020 har vi 
även undersökt medarbetarnas kännedom om 
DO:s riktlinjer och rutiner gällande trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier samt 
bestämt att årligen undersöka detta.

Utvecklat våra rutiner
Inom exempelvis området arbetsförhållanden har 
vi vidareutvecklat våra rutiner. En ny intern rutin 
om tider för möten på arbetsplatsen syftar till att 
underlätta för samtliga anställda att hinna till möten 
i tid. Det gäller särskilt när möten är inbokade efter 
varandra och genomförs i olika mötesrum. En annan 
rutin, vår rutin för introduktion av nyanställda, har 
uppdaterats och utökats med en åtgärdspunkt om 
att ställa i ordning rum eller utrustning utifrån den 
nyanställdas behov av tillgänglighetsanpassning.
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Främja jämn könsfördelning
För att bidra till att främja en jämn könsfördelning 
på DO har vi justerat webbsidan ”Jobba hos 
oss”. Den är en del av vår externa webbplats 
och riktar sig till enskilda som kan vara 
intresserade av att arbeta på DO. På webbsidan 
möter besökare olika anställda hos oss och får 
en bild av deras arbetsuppgifter, utbildning och 
arbetslivserfarenheter. Efter justeringen är det nu 
en jämnare könsfördelning bland de medarbetare 
som presenteras och som ska spegla verksamheten.

Årlig lönekartläggning
Som en del i arbetet med aktiva åtgärder har vi 
också genomfört den årliga lönekartläggningen. 
I lönekartläggningen identifierade vi inte 
några löneskillnader som hade direkt 
eller indirekt samband med kön.

Vårt arbetsmiljöarbete

Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet
Under 2020 har vi arbetat aktivt och 
systematiskt för att skapa en god och hållbar 
arbetsmiljö på myndigheten. Perioden efter 
det att pandemin bröt ut i mars har inneburit 
särskilda utmaningar att hantera, då flertalet 
medarbetare och chefer arbetat hemifrån.

Vi har följt upp arbetsmiljön
Vi har kontinuerligt följt upp arbetsmiljön, 
dels vid de årliga medarbetarsamtalen, dels 
vid myndighetens tertialuppföljningar. Den 
årliga fysiska arbetsmiljöronden har också 
genomförts. Cheferna har fortlöpande följt 
upp arbetsmiljön vid sina regelbundna 
avstämningsmöten med medarbetarna.

Med anledning av pandemin genomförde cheferna 
en särskild uppföljning av medarbetarnas 
arbetsmiljö i början av hösten. Syftet var att borga 
för en hållbar arbetsmiljö.

Det arbetsmiljöarbete som genomförts inom 
organisationen har även följts upp i 
skyddskommittén.

Förebyggande insatser och stöd
I förebyggande syfte har vi erbjudit medarbetarna 
friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och kostnadsfri 
vaccination mot influensa. Alla medarbetare 
har också haft möjlighet att få stödsamtal 
på företagshälsovården. Vi har även anlitat 
företagshälsovården i situationer där stöd 
behövts, oavsett om det varit fråga om insatser 
vid längre sjukdom eller tillfälliga behov.

Hållbar arbetsmiljö under pandemin
För att bidra till en god arbetsmiljö under 
pandemin har DO genomfört olika åtgärder.

Efter utbrottet av pandemin tillsatte DO tidigt en 
särskild beredskapsgrupp88. Beredskapsgruppen 
har sedan början av mars regelbundet haft möten 
och informerat alla anställda på intranätet om 
vad Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
rekommendationer inneburit för vårt arbete samt 
om de åtgärder vi genomfört med anledning av 
dem. På intranätet publicerades även samlad 
information för anställda om vad som gällde 
vid arbete i hemmet eller på kontoret.

88 Dessa har ingått i beredskapsgruppen: diskrimineringsombudsmannen, 
stabschefen, kommunikationschefen, chefen för infrastrukturenheten (ordförande), 
säkerhetssamordnaren samt HRchefen.

Vi genomförde också en informationssatsning för 
cheferna om arbetsgivarens arbetsmiljö ansvar. Syftet 
var att säkerställa en god och säker arbetsmiljö 
när många medarbetare har arbetat hemifrån.

För att bidra till en god arbetsmiljö vid 
hemarbetet har vi också skickat hem utrustning 
till medarbetarna, som till exempel datorer, 
tangentbord, datorskärmar och kontorsstolar.
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Tillgängligt och 
verksamhetsnära ledarskap 
Hemarbetet under den pågående pandemin 
har ställt höga krav på ledarskapet inom 
organisationen. Att leda tillgängligt och 
verksamhetsnära på distans medför särskilda 
utmaningar. Perioden då många arbetat hemifrån 
har inneburit färre eller inga möjligheter till 
fysiska möten i det dagliga arbetet. Det har 
resulterat i att fler avstämningar mellan chef 
och medarbetare har behövts, och då via 
digitala verktyg som Skype eller per telefon.

Generellt har medarbetarna upplevt att de 
trots omständigheterna fått det stöd som de 
behöver. Samtidigt har de saknat de möjligheter 
till spontana kontakter som arbete på kontoret 
erbjuder, som att exempelvis snabbt och enkelt 
kunna stämma av en fråga med sin chef.

Uppföljning med alla 
medarbetare
I början av hösten genomförde DO en 
särskild uppföljning med alla medarbetare, 
utifrån arbetsgivarens fysiska, tekniska och 
psykosociala arbetsmiljöansvar. Syftet var 
att säkra en fortsatt hållbar arbetsmiljö och 
verksamhet under rådande pandemi.

Uppföljningen visade att medarbetarna 
generellt upplevde att den fysiska, tekniska och 
psykosociala arbetsmiljön var god, trots rådande 
omständigheter. Den psykosociala arbetsmiljön 
har fungerat bra, även om medarbetarna saknat 
de fysiska och spontana kontakterna som är en del 
av vardagen på kontoret. Många upplevde att det 
var tråkigt att inte vara på kontoret. Den tekniska 
och fysiska arbetsmiljön har i stort fungerat bra.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 4,4 procent 2020, 
vilket innebär en minskning med 1,5 procent. 
Sjukfrånvaron inom samtliga områden som 
presenteras i tabellen har sjunkit jämfört med 
2019. En bidragande faktor till den lägre totala 
sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaron 
har minskat på myndigheten.

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

Sjukfrånvaro 2020 2019 2018
Total sjukfrånvaro 4,4% 5,9% 5,1 %

Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 37,9% 43,2% 47,6 %

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

Män 4,5% 7,7% 2,5 %

Anställda 29 år eller yngre**   

Anställda 30–49 år 3,6% 4,8% 4,9 %

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

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



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2020 | 77

Sammanställning över 
väsentliga uppgifter (tkr)
Uppgift 2020 2019 2018 2017 2016
Låneram i Riksgälden: Beviljad 8 500 8 500 9 000 9 500 8 000

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 7 343 6 858 8 874 8 099 7 752

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 1 28 87 79 54

Avgiftsintäkter som disponeras 333 1 606 689 1 256 925

Anslagskredit: Beviljad 3 788 3 729 3 693 3 339 3 254

Anslagskredit: Utnyttjad     

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 6 311 813 667 5 036 3 380

Personal: Antal årsarbetskrafter* 86 88 83 83 78

Personal: Medelantal anställda* 106 104 98 94 93

Personal: Driftskostnad per årsarbetskraft 1 388 1 453 1 527 1 354 1 327

Årets kapitalförändring     

Balanserad kapitalförändring     

Utgående myndighetskapital     

*Anger antal anställda och inte tkr.
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Resultaträkning (tkr)
Typ av intäkt eller kostnad Not 2020 2019
Intäkter av anslag 1 120 776 124 117

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 333 1 606

Intäkter av bidrag 3 568 4 548

Finansiella intäkter 4 0 23

Summa intäkter 121 677 130 294

Kostnader för personal 5 86 183 84 138

Kostnader för lokaler 13 523 13 351

Övriga driftskostnader 6 19 657 30 345

Finansiella kostnader 7 3 32

Avskrivningar och nedskrivningar 2 311 2 428

Summa kostnader -121 677 -130 294

Verksamhetsutfall  

Årets kapitalförändring  
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar, kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 2 676 1 677

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 501 

Summa 3 177 1 677

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 2 040 2 715

Maskiner, inventarier, installationer med mera 11 2 023 2 881

Pågående nyanläggningar 12 133 

Summa 4 196 5 596

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  3

Fordringar hos andra myndigheter 13 1 741 2 057

Övriga kortfristiga fordringar 14  5

Summa 1 741 2 065

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 15 5 299 5 186

Summa 5 299 5 186

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 6 182 687

Summa -6 182 -687

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 14 566 10 436

Summa 14 566 10 436

Summa tillgångar 22 797 24 273
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Tillgångar, kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 18 30 30

Summa 30 30

Avsättningar

Övriga avsättningar 19 1 671 1 603

Summa 1 671 1 603

Skulder med mera

Lån i Riksgäldskontoret 20 7 343 6 858

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2 627 2 533

Leverantörsskulder 21 3 230 5 265

Övriga kortfristiga skulder 22 1 339 1 560

Summa 14 539 16 216

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 23 6 325 6 075

Övriga förutbetalda intäkter 24 232 349

Summa 6 557 6 424

Summa kapital och skulder 22 797 24 273

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag

Ingående 
överförings-
belopp

Årets tilldelning
enligt reglerings-
brev Indragning

Totalt 
disponibelt 
belopp Utgifter

Utgående 
överförings-
belopp

UO 13 2:1 (ap.1 
Diskriminerings
ombudsmannen) 813 126 271  127 084 120 773 6 311

Summa 813 126 271 - 127 084 120 773 6 311

Finansiella villkor 13 2:1. 
Beviljad anslagskredit 3 788 tkr. 
Anslagsbehållning som disponeras är 3 procent 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 redovisningssed enligt 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

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

Periodavgränsningsposter
För periodiseringar tillämpas en beloppsgräns på 20 tkr.

Brytdag
DO har tillämpat brytdag 2021-01-05 i enlighet med regelverk för statliga 
myndigheter. Begreppet brytdag syftar på den dag då den löpande bokföringen 
för räkenskapsåret i fråga ska vara avslutad. Efter brytdagen sker bokföring 
på räkenskapsåret men då i form av periodiseringar eller rättningar.

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

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. 

DO:s råd
Under år 2020 har inga rådsledamöter varit förordnade, i avvaktan på tillsättning av en ny 
diskrimineringsombudsman.

Ersättning till diskriminerings ombudsman
Namn Befattning Ersättning (kr)

Agneta Broberg Diskrimineringsombudsman 1 075 
Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman 98

Ersättningen till DO består i huvudsak av lön. 

Den avgående DO Agneta Broberg har innehaft tjänstebil, men för 
övrigt finns inga andra framtida avtalade åtaganden.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifterna om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen i avsnitt  
”Sjukfrånvaro”, sidan 75.
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Noter (tkr) 
Not 1. Intäkter av anslag* 2020 2019
Intäkter av anslag 120 776 124 117

Summa 120 776 124 117

*Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen på 3 tkr beror på semesterlöneskuld 
intjänad till och med 2008 som redovisats mot anslag enligt överenskommelse till 12 § anslagsförordningen.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 3 19

Ersättning rättegångskostnader förlorade domar 248 509

Ersättning rättegångskostnader vunna domar 38 9

Reavinst anläggningstillgång 16 

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 28 69

Ersättning regeringsuppdrag Arbetsmiljöverket*  1 000

Summa 333 1 606

*Gäller regeringsuppdrag år 2019 till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser, A2019/01325/MRB.

Not 3. Intäkter av bidrag 2020 2019
Bidrag Kammarkollegiet regeringsuppdrag*  4 500

Övriga bidrag** 568 48

Summa 568 4 548

*Avser regeringsuppdrag år 2019 för särskilda informationsinsatser A2019/01324/MRB.
**År 2020 avser 452 tkr kompensation för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan med anledning av covid19pandemin.

Not 4. Finansiella intäkter 2020 2019
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 21

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret  

Övriga finansiella intäkter 0 2

Summa 0 23

Not 5. Kostnader för personal* 2020 2019
Lönekostnader  
(exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 53 275 52 512

– varav arvode till råd och ej anställd personal 25 96

Sociala avgifter 31 138 29 120

Övriga kostnader för personal 1 770 2 506

Summa -86 183 -84 138

*Personalkostnaderna har ökat mellan åren främst beroende på en höjning av den förmånsbestämda pensionen.
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Not 6. Övriga driftskostnader* 2020 2019
Inköp av tjänster 18 289 23 378

Inköp av varor 537 651

Information 565 5 148

Resekostnader 52 587

Övriga kostnader 205 453

Reaförlust anläggningstillgång 9 128

Summa -19 657 -30 345

*Kostnaden för tjänster minskade under året beroende på minskade konsultkostnader och minskade kostnader för leasing av AV
utrustning som har köpts ut. Även kostnader för informationstjänster har minskat under året då den största delen av kostnaderna år 
2019 avsåg information i samband med annonsering inom regeringsuppdraget om särskilda informationsinsatser. 

Not 7. Finansiella kostnader 2020 2019
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 1 28

Övriga finansiella kostnader 2 4

Summa -3 -32

Not 8. Balanserade utgifter för utveckling 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde* 4 563 3 924

Årets anskaffningar* 1 620 639

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  

Summa anskaffningsvärde 6 183 4 563

Ingående ackumulerade avskrivningar 2 886 2 101

Årets avskrivningar 621 785

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  

Summa ackumulerade avskrivningar -3 507 -2 886

Utgående bokfört värde 2 676 1 677

*År 2020 avser totalt 1 229 tkr pågående anläggningar för ärendehanteringssystemet Evolution varav 907 tkr anskaffades under året.

Not 9. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde  

Årets anskaffningar* 548 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  

Summa anskaffningsvärde 548 

Ingående ackumulerade avskrivningar  

Årets avskrivningar 47 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  

Summa ackumulerade avskrivningar -47 -

Utgående bokfört värde 501 -

*Av årets anskaffning avser 145 tkr pågående anläggningar för licens till ärendehanteringssystemet Evolution. 
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Not 10. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 769 4 898

Årets anskaffningar* 120 94

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  223

Summa anskaffningsvärde 4 889 4 769

Ingående ackumulerade avskrivningar 2 054 1 350

Årets avskrivningar 794 799

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  95

Summa ackumulerade avskrivningar -2 849 -2 054

Utgående bokfört värde 2 040 2 715

*Årets anskaffning år 2020 avser tillgångar under uppförande som kommer att färdigställas i början av år 2021.

Not 11. Maskiner, inventarier, installationer med mera 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 505 6 385

Årets anskaffningar  197

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde* 253 77

Summa anskaffningsvärde 6 252 6 505

Ingående ackumulerade avskrivningar 3 624 2 857

Årets avskrivningar 849 844

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar* 244 77

Summa ackumulerade avskrivningar -4 229 -3 624

Utgående bokfört värde 2 023 2 881

*Försäljning av tjänstebilen samt utrangering av möbler har gjorts under året. Tjänstebilen hade inget restvärde, möblerna hade ett 
restvärde på 9 tkr.

Not 12. Pågående nyanläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde  

Årets anskaffning* 133 

Summa 133 -

*Årets anskaffning avser AVutrustning som ska installeras under år 2021.

Not 13. Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 1 741 2 057

Summa 1 741 2 057

Not 14. Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31
Fordringar på anställd personal  5

Summa - 5
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Not 15. Förutbetalda kostnader 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 244 3 206

Förutbetalda licenskostnader 864 934

Övriga förutbetalda kostnader 1 191 1 046

Summa 5 299 5 186

Not 16. Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde 813 667

Redovisat mot anslag 120 773 124 165

Anslagsmedel som tillförts räntekonto 126 271 124 311

Återbetalning av anslagsmedel  

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 6 311 813

Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 126 174

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 3 48

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 129 126

Totalt -6 182 -687

Not 17. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 566 10 436

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

Not 18. Statskapital 2020-12-31 2019-12-31
Statskapital utan avkastningskrav*

Ingående balans 30 30

Årets förändring  

Summa statskapital 30 30

*Avser tilldelat vårdansvar för konst från Statens konstråd.

Not 19. Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31
Avsättning för lokalt omställningsarbete*

Ingående avsättning 1 483 1 298

Årets förändring 188 185

Utgående avsättning 1 671 1 483

Avsättning beslutad dom**

Ingående avsättning 120 120

Årets förändring 120 

Utgående avsättning 0 120

Summa utgående avsättning 1 671 1 603

*Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med det avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de 
centrala fackliga parterna. För år 2021 har en bedömning gjorts att cirka 150 tkr kommer att regleras. 
**Avsättning avser dom som DO överklagade i slutet av 2019 och som beslutades under år 2020.
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Not 20. Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 6 858 8 874

Under året nyupptagna lån 2 805 738

Årets amorteringar 2 320 2 754

Utgående balans 7 343 6 858

Beviljad låneram för år 2020 är 8 500 tkr. 

Not 21. Leverantörsskulder* 2020-12-31 2019-12-31
Leverantörsskulder 3 230 5 265

Summa 3 230 5 265

*Minskningen av leverantörsskulder beror främst på rättegångskostnad och kostnader för kampanjer som fakturerades i slutet  
av år 2019.

Not 22. Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Personalens källskatt 1 339 1 467

Övriga kortfristiga skulder 0 93

Summa 1 339 1 560

Not 23. Upplupna kostnader 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 501 588

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 012 4 961

Övriga upplupna kostnader 812 526

Summa 6 325 6 075

Not 24. Övriga förutbetalda intäkter* 2020-12-31 2019-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 232 349

Summa 232 349

*Förutbetalda intäkter består av en hyresrabatt från hyresvärden. Hyresrabatten erhölls i samband med flytt till nya lokaler år 2016 
och den kommer att avvecklas linjärt över hyresavtalsperiodens längd på sex år.
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Bilaga: Statistik
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Anmälningar, tips och 
klagomål till DO samt frågor 
till DO:s upplysningstjänst
I den här bilagan redovisar vi statistik över anmälningar, tips och klagomål som 
inkommit till DO samt frågor som ställts till DO:s upplysningstjänst. Först redovisar vi 
statistiken över anmälningar, tips och klagomål och därefter statistiken över frågor som 
ställts till DO:s upplysningstjänst.

Statistiken kommenteras i denna bilaga enbart kortfattat. Under våren 2021 kommer 
DO att publicera en statistikrapport över anmälningar, tips och klagomål för år 
2015–2020, som innehåller mer utförliga förklaringar av hur statistiken ska tolkas.

Uppgifterna i årets bilaga är inte  
direkt jämförbara med bilagor i tidigare 
årsredovisningar
DO har justerat metod och principer för redovisning av statistik över anmälningar, tips 
och klagomål. Det innebär att de uppgifter som redovisas i den här bilagan skiljer sig från 
de uppgifter som presenterats i tidigare årsredovisningar. De uppgifter som redovisas i 
den här bilagan är justerade för hela den redovisade tidsperioden. Mer information om 
metoden för att ta fram statistiken finns i rapporten Diskriminering 2015–2019: Statistik 
över anmälningar som har inkommit till DO.1

1 Diskrimineringsombudsmannen 2020. Diskriminering 2015–2019: Statistik över 
anmälningar som har inkommit till DO. Solna: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Statistiken om frågor till DO:s upplysningstjänst har tagits fram på samma sätt som 
tidigare och är därmed jämförbara med uppgifter i tidigare årsredovisningar.
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Tips och klagomål ersätter anmälningar
Den 1 september 2020 ändrade DO begreppet anmälningar till tips och klagomål.  
I samband med begreppsförändringen infördes även möjligheten att lämna information 
om diskriminering via ett webbformulär.

Eftersom statistiken i bilagan består både av inlämnade anmälningar (före den 
1 september 2020) och av inlämnade tips och klagomål (från och med den 1 september 
2020) använder vi i bilagan genomgående benämningen anmälningar, tips och klagomål.

Anmälningar, tips och klagomål
År 2020 var antalet inkomna anmälningar, tips och klagomål 3 524. Det är det högsta 
antalet inkomna anmälningar, tips och klagomål de senaste fem åren, och betydligt 
fler än 2019. Den kraftiga ökningen mellan 2019 och 2020 beror sannolikt på bytet av 
begrepp och införandet av webbformuläret som skedde den 1 september 2020. Fram 
till och med augusti 2020 var antalet anmälningar, tips och klagomål på ungefär 
samma nivå som motsvarande period 2019. Från och med september 2020 har det 
skett en mycket kraftig ökning av antalet inkomna anmälningar, tips och klagomål.

Figur 1. Antal anmälningar, tips och klagomål till DO 2016–2020

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

20202019201820172016

3 524

2 6312 4962 393
2 142

Den absoluta majoriteten av anmälningarna, tipsen 
och klagomålen handlar om diskriminering
De inkomna anmälningarna, tipsen och klagomålen kan delas in i de fyra kategorier 
som finns i tabell 1. Det största antalet av de anmälningar, tips och klagomål som kom 
in 2020 handlar om diskriminering. I kategorin diskriminering ingår de anmälningar, 
tips och klagomål som handlar om diskriminering som har samband med någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna eller handlar om sexuella trakasserier.
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Tabell 1. Antal inkomna anmälningar, tips och klagomål

Inkomna anmälningar, tips och klagomål 2016 2017 2018 2019 2020
Anmälningar, tips och klagomål om diskriminering 1 759 1 995 2 025 2 166 2 882

Anmälningar, tips och klagomål om repressalier 21 27 48 35 58

Anmälningar, tips och klagomål om missgynnande 
som har samband med föräldraledighet 62 75 78 82 72

Anmälningar, tips och klagomål om övrigt* 343 360 423 424 594

*Missgynnande som samband med föräldraledighet är förbjudet enligt föräldraledighetslagen (1995:584).
**I kategorin anmälningar, tips och klagomål om övrigt ingår de som inte passar in i någon av de andra 
kategorierna. Anmälningar, tips och klagomål om brister avseende aktiva åtgärder ingår i kategorin 
anmälningar, tips och klagomål om övrigt om de inte har samband med en specifik diskrimineringsgrund. 
Anmälningar, tips och klagomål om aktiva åtgärder som har samband med någon diskrimineringsgrund ingår 
i kategorin anmälningar, tips och klagomål om diskriminering.

Fler kvinnor än män lämnar anmälningar,  
tips och klagomål
År 2020 lämnade totalt 941 kvinnor och 820 män anmälningar, tips eller klagomål 
till DO. Antalen avser samtliga kategorier av anmälningar, tips och klagomål. Även 
tidigare år har fler kvinnor än män lämnat anmälningar, tips och klagomål till DO.

I samband med bytet av begrepp och införandet av webbformulär den 1 september 2020 
gjorde DO en förändring som påverkar statistiken över uppgiftslämnarnas kön. År 
2018, 2019 och perioden januari−augusti 2020 avser statistiken alla uppgiftslämnare. 
Från den 1 september 2020 efterfrågar DO endast uppgift om kön för de personer 
som lämnar ett tips eller klagomål om att de själva utsatts för diskriminering.

Förändringen har medfört att antalet uppgiftslämnare där DO kan ange kön har  
minskat kraftigt.

Tabell 2. Antal uppgiftslämnare uppdelat efter angivet kön*

Angivet kön 2018 2019 2020
Kvinna 1 195 1 339 941

Man 1 152 1 203 820

Annan könsidentitet eller ej definierad 14 11 15

Uppgift saknas 265 211 1 842

*I tabellen redovisar vi endast perioden 2018–2020, eftersom uppgiften om kön till och med 2017 avsåg den 
person som upplevs blivit utsatt för diskriminering. Statistiken till och med 2017 är därmed inte jämförbar 
med statistik från 2018 och framåt.
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Antalet anmälningar, tips och klagomål om 
diskriminering har ökat
År 2020 inkom 2 882 anmälningar, tips och klagomål om diskriminering till DO. Det är 
det högsta antalet anmälningar, tips och klagomål under de senaste fem åren. Jämfört 
med 2019 har antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering ökat med 716. 
Precis som för det totala antalet anmälningar, tips och klagomål har ökningen framförallt 
skett efter bytet av begrepp och införandet av webbformulär den 1 september 2020.

Figur 2. Antal inkomna anmälningar, tips och klagomål om diskriminering 
2016–2020.
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Flest anmälningar, tips och klagomål om 
diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet
Flest anmälningar, tips och klagomål från 2020 handlar om diskriminering som har 
samband med etnisk tillhörighet. Näst vanligast var anmälningar, tips och klagomål 
som handlar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Jämfört med 2019 har antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering 
som har samband med etnisk tillhörighet, kön respektive ålder ökat kraftigt.

Tabell 3. Antal anmälningar, tips och klagomål om diskriminering uppdelat 
efter diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier

Anmälningar, tips och klagomål per  
diskrimineringsgrund 2016 2017 2018 2019 2020
Etnisk tillhörighet 645 686 709 724 1146

Funktionsnedsättning 648 742 729 801 916

Kön 301 339 376 397 676

Ålder 222 256 294 301 497

Religion eller annan trosuppfattning 133 211 143 183 237

Sexuell läggning 54 66 79 62 62

Könsöverskridande identitet eller uttryck 53 59 67 53 49

Sexuella trakasserier* 132 171 195 185 152

*Skälet till att sexuella trakasserier redovisas enskilt är att de inte kräver samband med någon 
diskrimineringsgrund.
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Flest anmälningar, tips och klagomål rör arbetsliv, 
utbildning samt varor och tjänster
I likhet med tidigare år rör flest anmälningar, tips och klagomål 2020 samhällsområdena 
arbetsliv, utbildning samt varor och tjänster. Jämfört med 2019 har antalet anmälningar, 
tips och klagomål som rör arbetsliv respektive övriga samhällsområden ökat kraftigt.

Tabell 4. Antal anmälningar, tips och klagomål om diskriminering uppdelat 
efter samhällsområden2

2 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/omdiskriminering/diskrimineringsforbudinomolikaomraden/.

Anmälningar, tips och klagomål per 
samhällsområde 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetsliv 415 489 555 626 988

Utbildning 403 458 540 527 586

Varor och tjänster 292 334 297 359 427

Hälso och sjukvård 123 130 138 129 193

Socialtjänst med mera 91 132 148 144 191

Bemötande inom offentlig verksamhet 70 75 99 132 118

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring  
och studiestöd 32 44 44 56 72

Bostäder 59 61 70 57 67

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 35 49 35 45 58

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 12 11 5 13 13

Start eller bedrivande av näringsverksamhet  
samt yrkesbehörighet 5 2 4 8 10

Värnplikt och civilplikt 3 4 9 5 5

Övriga samhällsområden 219 206 179 179 316

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/
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Flest anmälningar, tips och klagomål handlar  
om direkt eller indirekt diskriminering
Av de anmälningar, tips och klagomål som inkom 2020 handlar flest om 
någon av formerna ”direkt diskriminering” eller ”indirekt diskriminering”. 
Det stämmer väl överens med mönstret för 2018 och 2019.

Trots att direkt diskriminering och indirekt diskriminering är två olika former av 
diskriminering redovisar vi dem tillsammans. Det beror på att det utifrån informationen 
i anmälningar, tips och klagomål oftast inte är möjligt att avgränsa vilken av dessa 
former av diskriminering som en anmälan, ett tips eller ett klagomål handlar om.

Antalet anmälningar, tips och klagomål som handlar om direkt eller indirekt 
diskriminering ökade kraftigt 2016–2018. Det beror på att DO ändrat principerna 
för hur vi registrerar form av diskriminering. Från 2018 registreras alla former 
av diskriminering som skulle kunna vara aktuella utifrån informationen i en 
anmälan, ett tips eller ett klagomål. Tidigare skedde registreringen enligt en 
annan princip som innebar att många anmälningar, tips och klagomål inte har 
någon form av diskriminering registrerad. Anmälningar, tips och klagomål 
som registrerats utan någon form av diskriminering ingår i tabell 5 i kategorin 
Uppgift saknas. Ändringen av princip påbörjades under 2017, vilket även syns 
i statistiken. Förändringen kan även ha bidragit till att antalet anmälningar, 
tips och klagomål om respektive form av diskriminering ökat, eftersom fler 
anmälningar, tips och klagomål registreras med flera former av diskriminering.

Tabell 5. Antal anmälningar, tips och klagomål om diskriminering uppdelat  
efter form av diskriminering

Anmälningar, tips och klagomål per  
diskrimineringsform 2016 2017 2018 2019 2020
Direkt eller indirekt diskriminering 296 724 1 306 1 475 2 136

Bristande tillgänglighet 198 262 362 389 372

Trakasserier 246 314 404 371 446

Sexuella trakasserier 132 171 195 185 152

Instruktioner att diskriminera 0 1 4 4 1

Uppgift saknas 1 013 790 169 169 314
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Antalet anmälningar, tips och klagomål som har 
samband med respektive diskrimineringsgrund 
varierar mellan olika samhällsområden
Anmälningar, tips och klagomål som har samband med respektive diskrimineringsgrund 
var 2020 olika vanliga inom olika samhällsområden, vilket framgår i tabell 6. 
Exempelvis handlar flest av de anmälningar, tips och klagomål som rör arbetslivet 
om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Av de anmälningar, 
tips och klagomål som rör utbildning respektive varor och tjänster handlar 
flest om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Tabell 6. Antal anmälningar, tips och klagomål om diskriminering inom 
respektive samhällsområde uppdelat efter diskrimineringsgrunder  
och sexuella trakasserier, 2020.3

3 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/omdiskriminering/diskrimineringsforbudinomolikaomraden/.
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Arbetsliv 550 145 431 179 64 15 14 45

Utbildning 159 254 63 14 100 17 12 102

Varor och tjänster 119 163 65 136 13 8 6 2

Hälso och sjukvård 48 88 29 50 16 9 8 3

Socialtjänst med mera 62 121 27 21 12 2 3 0

Bemötande inom offentlig verksamhet 54 41 16 22 14 1 1 2

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 15 46 8 13 3 0 1 0

Bostäder 29 27 4 14 2 2 0 0

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 23 32 1 7 4 0 0 1

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 6 2 2 3 0 0 0 1

Start eller bedrivande av näringsverksamhet 
samt yrkesbehörighet 5 2 1 3 3 0 0 1

Värnplikt och civilplikt 1 4 0 1 0 0 0 0

Övriga samhällsområden 139 67 49 62 19 12 7 1

*Sexuella trakasserier är en form av diskriminering som inte kräver samband med någon diskrimineringsgrund.

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/


Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2020 | 97

Anmälningar, tips och klagomål om bristande 
tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier  
är vanliga inom utbildningsområdet
Inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen var det 2020 
vanligast med anmälningar, tips och klagomål om direkt eller indirekt diskriminering, 
vilket framgår i tabell 7. Inom kategorin övriga samhällsområden var det vanligast 
att anmälningar, tips och klagomål saknade uppgift om form av diskriminering.

Bland de anmälningar, tips och klagomål som handlar om bristande tillgänglighet, 
trakasserier respektive sexuella trakasserier rör flest utbildningsområdet.

Tabell 7. Antal anmälningar, tips och klagomål om diskriminering inom 
respektive samhällsområde uppdelat efter form av diskriminering, 2020.4 

4 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/omdiskriminering/diskrimineringsforbudinomolikaomraden/.
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Arbetsliv 873 40 111 45 1 15

Utbildning 332 165 177 102 0 5

Varor och tjänster 381 77 47 2 0 1

Hälso och sjukvård 178 26 52 3 0 2

Socialtjänst med mera 182 34 28 0 0 1

Bemötande inom offentlig verksamhet 106 20 48 2 0 0

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 68 11 1 0 0 0

Bostäder 62 7 11 0 0 0

Arbetsförmedling och annan arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 50 17 2 1 0 0

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 11 1 2 1 0 0

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 9 0 1 1 0 0

Värnplikt och civilplikt 5 0 0 0 0 0

Övriga samhällsområden 23 0 3 1 0 291

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/
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Anmälningar, tips och klagomål om repressalier
År 2020 inkom 58 anmälningar, tips och klagomål om repressalier till DO. Det 
är det högsta antalet anmälningar, tips och klagomål om repressalier under 
de senaste fem åren. Antalet anmälningar, tips och klagomål är dock relativt 
litet och har omväxlande ökat och minskat under de senaste fem åren.

Figur 3. Antal anmälningar, tips och klagomål om repressalier
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Vanligast att anmälningar, tips och klagomål om 
repressalier rör arbetslivet
Av de anmälningar, tips och klagomål om repressalier som kom in 2020 rör flest 
arbetslivet och näst flest utbildning, vilket framgår i tabell 8. Få anmälningar, 
tips och klagomål om repressalier rör något av de andra samhällsområdena.

Tabell 8. Antal anmälningar, tips och klagomål om repressalier uppdelat på 
samhällsområden5

5 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/omdiskriminering/diskrimineringsforbudinomolikaomraden/.

Samhällsområde 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetsliv 18 15 44 24 32

Utbildning 1 9 5 9 19

Varor och tjänster 0 1 0 0 1

Hälso och sjukvård 0 0 0 1 1

Socialtjänst med mera 0 0 0 0 4

Bemötande inom offentlig verksamhet 0 0 0 0 3

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 0 0 0 0 0

Bostäder 0 0 0 0 0

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 1 2 0 1 0

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 0 0 1 0 0

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

Värnplikt och civilplikt 0 0 0 0 0

Övriga samhällsområden 1 0 0 0 1

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/
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Frågor till DO:s upplysningstjänst
Under 2020 besvarade DO upplysningstjänst 2 575 muntliga och skriftliga frågor.  
Det är betydligt färre än övriga år under den senaste femårsperioden. Minskningen  
beror sannolikt på att telefonrådgivningen i april 2020 stängdes på grund av  
covid-19-pandemin. Jämfört med 2019 har antalet muntliga frågor minskat kraftigt. 
Antalet skriftliga frågor har ökat, men inte så mycket att det motsvarar minskningen av 
de muntliga frågorna. Mer information finns i årsredovisningen under avsnitt ”DO:s 
upplysning ska vägleda”, sidan 62.

Tabell 9. Antal besvarade frågor i DO:s upplysningstjänst

Förfrågningar 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antal* 4 677 5 129 4 535 3 975 2 575

*Cirka 15 procent av de muntliga frågorna har inte klassificerats i DO:s diariesystem och återfinns därför inte 
i följande två tabeller.

Flest frågor om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning respektive etnisk tillhörighet
Under 2020 handlade flest frågor om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning respektive etnisk tillhörighet. Även tidigare år har frågor 
om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning respektive 
etnisk tillhörighet varit vanligast. För samtliga diskrimineringsgrunder 
var antalet frågor under 2020 lägre än tidigare år.

Många frågor till DO:s upplysningstjänst handlar inte om diskriminering som 
har samband med någon specifik diskrimineringsgrund eller om missgynnande 
som har samband med föräldraledighet. Dessa frågor ingår inte i tabellen.

Tabell 10. Antal frågor uppdelat efter diskrimineringsgrunder och 
missgynnande som har samband med föräldraledighet

Förfrågningar per diskrimineringsgrund 2016 2017 2018 2019 2020
Etnisk tillhörighet 549 606 591 473 217

Funktionsnedsättning 688 866 682 661 374

Kön 390 418 403 296 179

Ålder 240 261 265 201 174

Religion eller annan trosuppfattning 131 146 138 92 37

Sexuell läggning 58 53 52 38 19

Könsöverskridande identitet eller uttryck 35 51 41 28 26

Missgynnande som har samband med 
föräldraledighet* 200 212 176 169 115

*Missgynnande som har samband med föräldraledighet är inte en diskrimineringsgrund utan är förbjudet 
enligt föräldraledighetslagen (1995:584).
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Allmänna förfrågningar är vanligast
Av de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen rörde flest 
frågor 2020 arbetsliv, följt av utbildning samt varor och tjänster. Även sett 
till de senaste fem åren har flest frågor rört dessa tre områden. De allra 
flesta frågorna hade dock en mer övergripande eller allmän karaktär.

Tabell 11. Antal frågor uppdelat efter samhällsområden6

6 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/omdiskriminering/diskrimineringsforbudinomolikaomraden/.

Förfrågningar per samhällsområde 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetsliv 1 179 1 500 1 434 1 090 635

Utbildning 260 406 418 321 208

Varor och tjänster 342 398 352 255 140

Hälso och sjukvård 94 156 117 91 55

Socialtjänst med mera 93 123 95 79 37

Bemötande inom offentlig verksamhet 40 47 63 43 14

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 31 52 44 40 27

Bostäder 105 159 144 92 58

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 33 48 47 22 13

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 6 8 11 3 0

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 4 6 4 3 2

Värnplikt och civilplikt 3 3 1 1 1

Övrigt/Allmänna förfrågningar 1 655 1 692 1 367 1 611 1 321

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/
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Beslut om årsredovisning 2020

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

Stockholm den 19 februari 2021

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman





DO

www.do.se
Box 4057
169 04 Solna
Telefon 08120 20 700
facebook.com/Diskrimineringsombudsmannen
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